Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2698 Mohora, Rákóczi út 8.
Telefon: 06/35-372-001., Fax: 06/35-373-163.
E-mail: polgarmester@mohora.hu
Iktatószám: 9-61/2011.
6. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. május 31-én
(kedden) délután 17.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében (2698
Mohora, Rákóczi út 8.) megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal:
Fridrich Béla polgármester
Gál Tibor képviselő
Kardos Kálmán képviselő
Kukucska Lajos képviselő
Összesen: 4 fő
Igazoltan távol van:

Pavlokin Pál alpolgármester
Dr. Gúth Csaba képviselő
Herczeg Sándor képviselő

Jelen vannak tanácskozási joggal:
Tóth Éva jegyző
Az ülést Fridrich Béla polgármester vezeti.
A jegyzőkönyvet Kapitány Tímea igazgatási előadó vezeti.
Fridrich Béla polgármester: Köszönti a megjelenteket és az aláírt jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester jelen van, valamint a megválasztott 6
képviselőből 3 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A Képviselő-testület vita nélkül elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az
alábbiak szerint:
I. napirend:
1. A Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának és a kapcsolódó Alapító Okiratok módosítása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
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2. A Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
3. Az önkormányzat a 2010. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékeléséről szóló beszámolók
megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
4. 2011. évi közbeszerzési terv megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
II. Napirend után:
A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai
I. Napirend:
1. A Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának és a kapcsolódó Alapító Okiratok módosítása
a) Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodása
módosításának megtárgyalása

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Mohora község
közoktatási társulásban van Cserhátsurány és Herencsény községek önkormányzataival.
A Cserhátsurány Község Önkormányzata tulajdonában van a körzeti általános iskola
épülete. Ebben folyik az alapfokú oktatás kötelezően ellátandó feladat végzése. A
feladatellátást az állami normatíván felül az önkormányzatok finanszírozzák. Azonban a
testület a februári ülésen hozzájárult ahhoz, hogy tárgyalásokat folytassanak a társult
önkormányzatok polgármesterei a római katolikus egyházzal az alapfokú oktatás feladat
ellátásának tárgyában. Ezzel kapcsolatosan szét kell választani az óvodai nevelést,
valamint az alapfokú oktatást, mint kötelezően ellátandó feladatokat. Az alapfokú
oktatást a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó
társulás általános iskolája, az óvodai nevelést a tagóvodák látják el a településeken. Ezért
javasolja az írásban megküldött Mikrotérségi Óvoda Társulás létrehozását, illetve a
társulási megállapodási javaslat, illetve a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és
Óvoda Alapító Okiratának módosítási javaslata, valamint a Mikrotérségi Óvoda Alapító
Okirata elfogadását. A tervezett intézményi fenntartói átalakulások miatt van ezekre
szükség. Kéri a véleményeket, észrevételeket, javaslatokat.
Hozzászólások:
Kukucska Lajos képviselő: Kérdése: Az előző társulási megállapodásban is benne volte az inkasszóra vonatkozó szabályozás?
Fridrich Béla polgármester: Igen, ugyanúgy benne volt az inkasszó.
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Tóth Éva jegyző: Felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a megállapodás
általánosan fogalmaz az inkasszó benyújtásának kérdésében és mivel ismert mindenki
előtt az önkormányzat likviditási problémája, ezért az inkasszó – a társulási
megállapodásban foglaltak szerint – egy fizetési felhívás után azonnal benyújtható.
Ebben az esetben teljes fizetésképtelenség is előállhat. Javasolja az inkasszó kérdésében
a konkrétebb megfogalmazást és az inkasszó benyújtását a Képviselő-testület egyedi
döntéséhez kötni.
Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint úgy van jó a társulási megállapodás,
ahogyan van.
Fridrich Béla polgármester: Elmondja a Képviselőknek, hogy a Cserhátsurányi
polgármester úr előtte mindig szóban telefonál neki, hogy utaljon az önkormányzat,
majd egyszer került sor a fizetési felszólítás és tartozásközlésre, majd ezt követően nem
került benyújtásra az inkasszó az OTP Bankhoz. Nem érdeke az Cserhátsuránynak sem,
hogy az önkormányzatot csődhelyzetbe hozza. Véleménye szerint mindig korrektek
voltak a társtelepülések önkormányzatai.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Mohora Község
Önkormányzata Cserhátsurány és Herencsény községekkel együtt megalakítsa 2011.
szeptember 1. napjától a Mikrotérségi Óvoda Intézményfenntartó Társulást, és az erről
rendelkező társulási megállapodás módosítást elfogadja, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 4 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatát:
77/2011.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskolai és óvodai
feladatokról való gondoskodás ellátására alapított Körzeti Általános Iskola és Óvoda
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását 2011. szeptember 1. hatállyal az
alábbiak szerint módosítja:
1. A Megállapodás bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött az 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján Cserhátsurány Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete, Herencsény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, Herencsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint Mohora
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete között az alábbiak szerint:”
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2. Az I-X. bekezdése helyébe a melléklet szerinti 1-17. bekezdés kerül.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosított
társulási megállapodást aláírja.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Tóth Éva jegyző
Határidő: azonnal
b) A Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodás módosításának megtárgyalása és elfogadása
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tessedik Sámuel Körzeti
Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását az előterjesztés
szerinti tartalommal módosítsa, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 4 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatát:
78/2011.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tessedik Sámuel Körzeti
Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítását a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
c) A Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda Alapító Okirata elfogadásának megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda
Alapító Okiratának az előterjesztés szerinti tartalommal történő megállapításával, az
kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 4 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatát:
79/2011.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat:
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Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tessedik Sámuel Mikrotérségi
Óvoda Alapító Okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
2. A Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Balassagyarmati
Kistérség Többcélú Társulása írásbeli előterjesztését a meghívóval együtt kiküldte. Az
előterjesztést minden testületi tag áttanulmányozhatta. Az abban foglaltak szerint indokolt a
társulási megállapodás felülvizsgálata és módosítása. Javasolja a képviselőknek az előterjesztés
elfogadását minősített többséggel és mielőtt döntenének kéri az észrevételeket, javaslatokat,
véleményeket.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Balassagyarmati Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának az előterjesztés szerinti módosításával, az kézfeltartással
jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi határozatát:
80/2011.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat:
1. Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt
tartalommal hozzájárul a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosításához. (A megállapodás írásbeli módosítása a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Fridrich Béla polgármestert és Tóth Éva jegyzőt a
módosított társulási megállapodás aláírására.
Felelős: Fridrich Béla polgármester, Tóth Éva jegyző
Határidő: azonnal
3. Az önkormányzat a 2010. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékeléséről szóló beszámolók megtárgyalása és elfogadása
Fridrich Béla polgármester: A „Belső-Cserhát” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2010.
évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót és a jegyző által elkészített gyermekvédelmi és
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gyermekjóléti feladatok elvégzéséről szóló beszámolót írásban megkapták a képviselők.
Javasolja azok elfogadását, azonban ha van valakinek észrevétele, kérdése, vagy véleménye a
témával kapcsolatosan, felkéri annak megtételére.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat 2010. évi átfogó
értékeléssel az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásával
kapcsolatosan, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
81/2011.(V.31.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2010. évi átfogó
értékelést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy az elfogadott értékelést a Nógrád
Megyei Gyámhivatal Salgótarján, Bartók Béla út 10. küldje meg.
Felelős: Tóth Éva jegyző
Határidő: azonnal
4. 2011. évi közbeszerzési terv megtárgyalása és elfogadása
Fridrich Béla polgármester: A közbeszerzési tervet minden év április 15. napjáig kötelező
elkészíteni és a testület elé terjeszteni. Az írásbeli előterjesztést minden képviselő kézhez kapta.
A Képviselő-testületnek javasolja elfogadni a közbeszerzési tervet, amely tartalmazza a Vidéki
örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás jogcímen elnyert Mohora Tolnay kúriában
helytörténeti kiállítás kialakítása támogatását, melyet ebben az évben kíván megindítani az
önkormányzat. Kéri a képviselők kérdéseit, észrevételeit, javaslatait, véleményeit.
Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint el kellene gondolkodni még azon, hogy
egyáltalán az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetében belevágjon-e ennek a projektnek a
megvalósításába.
Gál Tibor képviselő: Véleménye szerint egy ilyen lehetőséget nem szabad az önkormányzatnak
kihagyni, az önrészt, vagyis az ÁFÁ-t, ami a támogatás 25 %-a ki kell tudni fizetni, meg kell
valósítani ezt a projektet, mert ilyen lehetősége még egyszer nem lesz az önkormányzatnak.
Fridrich Béla polgármester: Elmondja a képviselőknek, hogy megnyert az önkormányzat 31
millió Ft támogatást egy olyan épületre, amely a település közepén van. Vannak történelmi
hagyományai, 1994-től folyamatosan leamortizálódott ez az épület. Most ez a legfontosabb
tényező. Mások kapaszkodnának ezért a pályázati támogatásért, például Őrhalom is, ahol
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templom felújításra nyújtották be a kérelmüket. Az ilyen pályázatoknál úgy indultak el, hogy
hitelt vettek fel az önkormányzatok és a vállalkozó elkészíti a munkát, majd kiállítja a számlákat
arról és 60-180 nap között fizet valamikor a közreműködő szervezet.
Mindenféleképpen javasolja a támogatás felhasználását.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat 2011. évi
közbeszerzési terv javaslatával, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
82/2011.(V.31.) képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét
képező tartalommal elfogadja az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy az elfogadott
közbeszerzési terv alapján a Mohora Tolnay kúriában helytörténeti kiállítás
kialakításához a hivatalos közbeszerzési tanácsadó személyét kiválassza és vele a
megbízási szerződést megkösse, és a közbeszerzési eljárás előkészítésével,
lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatokat végezze el.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos

5. A szlovákiai Galábocs községgel megkötendő testvér települési megállapodás megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket arról, hogy a szlovákiai Galábocs
község polgármestere Chudy István megkereste az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy
testvér települési kapcsolatot építsen ki Magyarország települései egyikével. Felhívta a
szlovákiai polgármestert és megismerkedett vele. A testvér települési együttműködési
megállapodás lényege az együttműködés oktatás-nevelés terén, a kultúra és a sport terén.
Határon átnyúló pályázatokon való közös részvétel, a rendszeres kapcsolattartás, az egyházi és
civil szervezetek bevonása a települési együttműködésekbe. A testvér települési együttműködési
megállapodás írásos tervezetét átadja a képviselőknek, és kéri véleményüket, hozzászólásukat,
javaslataikat.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a szlovákiai Galábocs község
önkormányzatával kötendő testvér települési együttműködési megállapodás
tervezetével, és annak elfogadásával, az kézfeltartással jelezze.
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Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 4 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
84/2011.(V.31.) képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szlovákaiai
Galábocs Község Önkormányzata és Mohora Község Önkormányzata között megkötendő
testvér települési együttműködési megállapodás tervezetét és úgy határozott, hogy azt a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a Galábocs
községgel megkötendő megállapodást a Képviselő-testület nevében, mint képviselő
aláírja.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal, illetve a megállapodás aláírásának napja
III. Napirend után:
A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai
Mivel a Képviselő-testület részéről egyéb bejelentés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért Fridrich
Béla polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította.
k.m.f.

Fridrich Béla
polgármester

Tóth Éva
jegyző

8

