MOHORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2698 MOHORA, RÁKÓCZI ÚT 8.
Iktatószám: 9-63/2011.
8. SZÁMÚ
JEGYZŐKÖNYVE

Készült:
Mohora Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülésén, 2011. július
06-án, délután 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében (2698 Mohora,
Rákóczi út 8.)
Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal:
Fridrich Béla
Pavlokin Pál
Gál Tibor
Dr. Guth Csaba
Herczeg Sándor
Kardos Kálmán
Kukucska Lajos

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tóth Éva
Gáspár István

jegyző
pénzügyi főelőadó

Kapitány Tímea

igazgatási előadó

Jelen vannak tanácskozás joggal:

Jegyzőkönyvet vezeti:

Fridrich Béla polgármester: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a megválasztott 7
képviselőből 7 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Köszönti a tanácskozási joggal
meghívottakat is és kéri, hogy véleményükkel segítsék a Képviselő-testület munkáját.
Javasolja, hogy a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadásáról döntsön a Képviselőtestület.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az alábbi napirendi pontok tárgyalásával,
az kézfeltartással jelezze:

I. Napirend:
1. Mohora Község Önkormányzata pénzügyi, gazdasági helyzetének megtárgyalása,
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok I. ütemű
támogatásának értékelése, likviditási problémák megbeszélése
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
1

2. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet tervezet
megtárgyalása és elfogadása
3. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által
nyújtott szolgáltatások díjtételeinek meghatározásáról szóló 1/2010.(I.14.)
önkormányzati rendeletének módosítása megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
4. Határidő miatti egyéb és hatósági ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
II. Napirend után:
A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
98/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. július 6-án délután 17.00
órakor megtartandó rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
I. Napirend:
1. Mohora Község Önkormányzata pénzügyi, gazdasági helyzetének megtárgyalása,
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok I. ütemű
támogatásának értékelése, likviditási problémák megbeszélése
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
2. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által
nyújtott szolgáltatások díjtételeinek meghatározásáról szóló 1/2010.(I.14.)
önkormányzati rendeletének módosítása megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
3. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet tervezet
megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester
4. Határidő miatti egyéb és hatósági ügyek megtárgyalása
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester

II. Napirend után:
A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai
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A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a rendkívüli testületi ülést
az elfogadott napirendek szerint vezesse le.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
I. Napirend:
1.

Mohora Község Önkormányzata pénzügyi, gazdasági helyzetének megtárgyalása, az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok I. ütemű támogatásának
értékelése, a likviditási problémák megbeszélése

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy az ÖNHIKI –re benyújtott
pályázat során az Önkormányzat az igényelt 29.000.000,- Ft helyett 7.550.000,- Ft támogatást
kapott, amely az ¼-e annak, amivel számoltak. Ebből az összegből a mai napig, 2.000.000,- Ft
került átutalásra Cserhátsurány Község Önkormányzatának, ezzel kiegyenlítésre került a
fennálló tartozásunk egy része. Szántó József polgármester úrral történő telefonbeszélgetés
során kért, hogy az önkormányzat a fennmaradó tartozásokat mielőbb egyenlítse ki, és mielőbb
próbáljanak megoldást találni az elmaradás megfizetésére. A Né & Pa Kft. részére a fennálló
számlatartozás kb. fele, azaz 790.000,- Ft került átutalásra. A támogatás fennmaradó része
2.035.000,- Ft jelenleg is rendelkezésünkre áll.
Gál Tibor képviselő: Jelenleg mennyi a Cserhátsurányi önkormányzat felé fennálló összes
tartozás?
Gáspár István pénzügyi főelőadó: A mai napon egyeztetett a Cserhátsurányi Általános Iskola
és Óvoda gazdasági vezetőjével és az közölte, hogy számításai szerint az átutalt 2.000.000.- Ft-on
felül további kb. 4.000.000,- Ft kiegyenlítetlen tartozást mutatkozik. Az összeg még nem pontos,
másnap délután fognak pontosítani.
Fridrich Béla polgármester: Beszélni kell arról, hogy a fennmaradó összeget mire fordítsa a
Képviselő-testület, azaz hogyan fojtassa tovább a gazdálkodást. Vannak elképzelések
költségcsökkentésre vonatkozóan. Véleménye szerint, költségcsökkentés tekintetében érdemes
megfontolni, hogy lemondjanak az alábbi kiadásokról, melyet 2 variációban terjeszt a képviselők
elé:
„A” javaslat:
-

Polgármester költségátalánya:
Jegyző km költségtérítése:
Képviselők tiszteletdíja:
Alpolgármester tiszteletdíja:

- 90.000,- Ft/hó
- 32.000,- Ft/hó
- 20.000,- Ft/hó
- 25.000.- Ft/hó

-

Röffler Antal megbízásának megszüntetése 2011. július 10. napjával.

„B” javaslat:
-

Polgármester költségátalánya:
Jegyző km költségtérítése:

- 90.000,- Ft/hó
- 32.000.- Ft/hó
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-

Képviselők tiszteletdíja:
Alpolgármester tiszteletdíja:

- 20.000.- Ft/hó
- 25.000.- Ft/hó

-

Röffler Antal megbízásának további fenntartása 2011. december 31. napjáig

A rövidtávú közmunka programot befagyasztották, ami azt jelenti, hogy a 2011. június 16-ig
benyújtásra került pályázatot elutasították, mivel az összeg átcsoportosításra került. A
megbízási díjjal foglalkoztatott nyugdíjas közmunkavezető feladata ennek ellenére megmaradna
ez volna jó, mivel valakivel az egyéb kisebb munkálatokat el kellene láttatni, hiszen az olcsóbb,
mintha külső szakemberekkel végeztetnénk el a munkát és arra pedig nincs forrása az
önkormányzatnak.
Herczeg Sándor képviselő: Javasol egy „C” megoldást, melyben a Röffler Antal közmunkavezető
nem 8 órában lenne megbízva a feladatával, hanem 4 órában.
Kukucska Lajos képviselő: Az óvodában jelenleg van kisegítő személyzet?
Fridrich Béla polgármester: Jelenleg nincs, mert a rövidtávú közmunkaprogramot egyelőre
nem támogatja az állam.
Tóth Éva jegyző: Felolvasta tájékoztató szövegét az önkormányzat jelenlegi pénzügyi, likviditási
helyzetéről, mely a jegyzőkönyvhöz van csatolva.
Kukucska Lajos képviselő: Ha nincs anyagi forrása az önkormányzatnak arra, hogy megbízási
díjjal tovább foglalkoztassa az önkormányzat a közmunkavezetőt, ne alkalmazza az
önkormányzat tovább. Támogatja a „B” variációt.
Tóth Éva jegyző: Ha van ötlet arra vonatkozóan, hogy milyen további költségcsökkentő és
egyben bevételnövelő intézkedéseket tegyen az önkormányzat, akkor kéri, mondják el.
Véleménye szerint csak annak van értelme, ha együttesen költségeket csökkent az
önkormányzat és egyben bevételnövelő tevékenységre is talál megoldást. Egy ember megbízási
díjának megszüntetésével az önkormányzat nem ér el semmit, legfeljebb egy hónappal eltolja a
likviditási problémákat.
Gál Tibor képviselő: Ha vesznek egy hónapot, akkor mennyi az önkormányzat bevétele és
kiadása?
Fridrich Béla polgármester: Havonta kb. 4.000.000 Ft-ot fordít az önkormányzat bérekre és
segélyekre és ezen felül kb. 2.000.000 Ft-ra lenne szükség.
Gál Tibor képviselő: Ezekből mit lehetne kihagyni?
Pavlokin Pál képviselő: Jelenleg mennyi a szociális segély összege?
Tóth Éva jegyző: Jelenleg 28.500,- Ft, amelyből 80 % állami támogatást kapunk és 20% saját
bevételt tesz hozzá az önkormányzat. Az ápolási díj esetében 25 % az önrész és a segély 75 %-át
kapja meg az önkormányzat normatív támogatásként.
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Pavlokin Pál képviselő: Mi történik abban az esetben, ha saját forrást nem teszi hozzá az
önkormányzat?
Tóth Éva jegyző: A döntést, mely szerint csak a normatíva összege kerüljön kifizetésre a
Képviselő-testületnek kellene meghoznia, azonban ez a döntés a jelenlegi hatályos törvények
értelmében törvénysértő. Amennyiben a jegyző jelzése ellenére is meghozza ezt a döntést a
Képviselő-testület, úgy azt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és
Felügyeleti Főosztálya megkapja a jegyzőkönyvben történő rögzítéssel és törvényességi
észrevétel keretén belül felhívja a Képviselő-testületet a törvénysértés megszüntetésére, melyre
határidőt is ad. Amennyiben a testület ennek ellenére sem hajlandó megváltoztatni a döntését,
úgy a Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetője kezdeményezheti akár a Belügyminiszternél is a
képviselő-testület feloszlatását is. De ezt nem javasolja a testületnek végig vinni.
Fridrich Béla polgármester: Az ÖNHKI pályázat a következő ciklusban is benyújtásra kerül,
ebből várható támogatás összege október vége, vagy november eleje. Az összeg, amit
Cserhátsuránynak elutaltak az kevés. A közoktatási feladatok ellátása nagy terhet ró az
önkormányzatra. Az óvoda intézményében hiába van 120 %-os kapacitáskihasználtságunk 51%ot mindenképpen hozzá kell tennünk. A mohorai óvoda 1.000.000,- Ft havonta. Ha a jövőben
feladattípusú finanszírozás lesz, annyi lesz a finanszírozás amit a törvény meghatároz. Az
intézmény fenntartása továbbra is az önkormányzat feladata lesz.
Tóth Éva jegyző: Problémát jelenthet az önkormányzat számára, hogy ha egyházi óvoda lesz,
akkor kötelessége lesz a társulásnak állam intézménnyel is társulásba lépni , mert azoknak a
családoknak, akik nem akarják gyermeküket egyházi intézménybe járatni, vallási vagy egyéb
okok miatt, azoknak biztosítani kell ezt a lehetőséget is. Ezzel is számolni kell a testületnek.
Tóth Éva jegyző: A Transzport Mix Kft. megszűnt. Kutelszki Jánosné adóügyi főelőadó részéről
felszólítás került kiküldésre, az elmaradt adó kifizetésére. Az elmaradás behajtásának
kezdeményezését van lehetőségük az APEH-nek átadni, ezzel élni fognak. Ez folyamatban van, a
második levél került kiküldésre.
Egy másik bevételszerző javaslat Kukucska Róbert helyi vállalkozó részéről. Javasolja, hogy a
mozgóboltok fagylalt és minden egyéb, amit szezonálisan mozgóbolt útján árulnak, iparűzési
adóbevételt hozhat, de nem állandóan végzik ezt a tevékenységet a településen. Sok mozgóárus
van, ezért ez is jelenthet bevételt. Továbbá, rendezvények esetén, vásározók, piacozóktól
közterülethasználati díjat kellene beszedni. Ezt azonban rendelet módosítással lehet megoldani,
azonban az ilyen fajta iparűzési adó bevezetését csak a következő év január 1. napjától lehet az
adótörvény értelmében bevezetni.
Fridrich Béla polgármester: Röffler Antal további alkalmazásáról kell döntenie a testületnek.
Az A variáció szerit Röffler Antal munkakörét megszűntetik, ezzel 469.069,- Ft-ot takarít meg az
önkormányzat ebben az évben. A B variáció szerint a munkakör továbbra is fennmaradna, így az
összes munkát el lehetne végezni, és amikor a polgármester nincs a településen, lenne, aki
helyette megcsinálná a javítási, karbantartási feladatokat. Arra gondol, hogy azokat a munkákat,
amelyek szervezést igényelnek, mint például a közmunkások irányítása vagy a falunapi
előkészületek megszervezése, akkor legalább lesz ember, aki az ilyen jellegű munkákat helyette
megcsinálja.
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Pavlokin Pál képviselő: A karbantartási munkák esetében, vállalkozót kellene hívni, akinek sok
pénzt kell kifizetni.
Kukucska Lajos képviselő: Vannak a faluban olyan szakmunkások, akik el tudnák végezni
ezeket a munkálatokat és nekik nem kellene sokat fizetni.
Tóth Éva jegyző: Meg kell beszélni a lakossággal, hogy vannak-e olyan személyek, akik ilyen
esetben tudnak segíteni. Egyébként felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a közmunka
vezető soha semmilyen esetben nem helyettesítheti a polgármestert a jelenlegi hatályos
törvények és SZMSZ értelmében, arra a polgármester akadályoztatása esetén, az SZMSZ-ben
foglalt helyzetekben az alpolgármester jogosult. Azonban a közmunkavezető a karbantartási,
javítási feladatokat a polgármester, vagy a polgármestert helyettesítő alpolgármester utasításai
alapján elvégezheti.
Kukucska Lajos képviselő: Drasztikus lépéseket kell hozni.
Gál Tibor képviselő: Az A variációt méltányolná, és a segélyekből kellene lehúzni.
Kardos Kálmán képviselő: Az A variáció esetében nem lesz senki, aki egy csavart meghúzzon.
Pavlokin Pál képviselő: A Tolnay kúriánál is kell valaki, aki segít.
Kukucska Lajos képviselő: A szociális étkezők közül, mennyien vannak kiszolgáltatott
helyzetben? Vannak, akik nem tudják megoldani az étel hazaszállítását? Racionálisan kell
megoldani ezt a kérdést is.
Fridrich Béla polgármester: Az elmaradások tekintetében, ha a vállalkozókat nézik nekik nem
érdekük, hogy adóság rendezési eljárást indítsanak az önkormányzat ellen. A szolgáltatókat
fokozatosan lehet kifizetni. Szántó József polgármesterrel kíván egyeztetni, mert a következő
ÖNHIKI pályázatig a Cserhátsurányi önkormányzat felé nem tud az önkormányzat fizetni, tehát
az a kérdés hogy Cserhátsurány a következő 3 hónapot túl tudja-e élni, mert lehet hogy ő maga
sem tud életben maradni. Ezzel a számítással a következő időszakot év végéig ki lehetne húzni. A
TIGÁZ felé fennálló tartozást nem tudja az önkormányzat kifizetni, ezért azt gondolta hogy
egyedül az óvoda intézményének gázellátására van szükség, a többi intézmény estében a kikötés
jelenleg nem jelent problémát. A TIGÁZ felé 1.850.000,- Ft-ot tartozik az önkormányzat, az
óvodai gázszámlatartozás 540.000,- Ft ezt ki tudja fizetni az önkormányzat, így az óvodát
biztosan nem kötik le. A gázszolgáltatás szüneteltetését így az orvosi rendelő, a sportcsarnok és
a Polgármesteri hivatal esetében kell figyelembe vennie a testületnek.
Gáspár István pénzügyi főelőadó: Az ÖNHIKI-nél a 60 napnál régebbi számlákról van szó. Mi
lekértük a szolgáltatóktól az igazolást. Mindenki úgy gondolja, hogy a februárig esedékes
számlákat kell rendezni. A február 28-án fennálló tartozás, ami még április 31-én sincs kifizetve.
Ilyen számlánk nem volt. Az önként vállalt feladtok esetében, ha adóság rendezésre kerül sor,
akkor nem talál olyan szakfeladatot, ami nem tartozik a kötelezően ellátandó feladatok közé. A
29.000.000,- Ft ¼-ét állapították meg, nem érti hogy miért.
Fridrich Béla polgármester: Ha Cserhátsurány nem tudja nélkülözni tartozást, akkor adósság
rendezési eljárást fog indítani az önkormányzat ellen.
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Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a képviselők a
tiszteletdíjukról lemondanak, a polgármester, a jegyző a költségtérítéséről lemond és ezzel
együtt a közmunkavezető megbízása, költségtérítése, valamint a szociális étkeztetést végző
személy megbízása, költségtérítése megszüntetésre kerül, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
99/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat likviditásának
megőrzése érdekében az alábbi döntéseket hozza:
1. A Képviselő-testület tagjai részére megállapított havi 20.000.- Ft képviselői
tiszteletdíjakat, az alpolgármester részére megállapított havi 25.000.- Ft alpolgármesteri
tiszteletdíjat 2011. július 1. napjától megszünteti.
2. Tóth Éva jegyző és Fridrich Béla polgármester kérésére a havi költségtérítések
kifizetését 2011. július 1. napjától megszünteti a Képviselő-testület.
3. Röffler Antal közmunkavezető megbízási szerződését 2011. július 10. napjával
megszünteti, és a közmunkavezető költségtérítését szintén 2011. július 10. napjával
megszünteti a Képviselő-testület.
4. Röffler Antal szociális étkeztetést kiszállító személy megbízási szerződését 2011. július
1. napjával megszünteti és a hozzá tartozó költségátalányt is megszünteti a Képviselőtestület.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse és a hozott döntéseket hajtsa végre.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki az önkormányzat likviditásának megőrzése
érdekében tett „B” javaslatot elutasítja, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 7 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi rendeletét:
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100/2011.(VI.07.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a likviditás
megőrzése érdekében javasolt „B” költségcsökkentési javaslatot elutasítja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki az önkormányzat likviditásának helyreállításával
kapcsolatos „C” javaslatot elutasítja, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
101/2011.(VI.07.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat likviditásának megőrzésére tett „C” javaslatot elutasítja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
2. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet tervezet
megtárgyalása és elfogadása
Fridrich Béla polgármester: A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel
szabályairól helyi rendeletet köteles alkotni a Képviselő-testület. A jegyző elkészítette a rendelet
tervezetet, és kéri annak véleményezését.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs, kéri a Képviselőket,
hogy aki egyetért a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló
helyi rendelet tervezettel, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
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Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 7 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi rendeletét:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2011.(VI.07.) önkormányzati rendelete
a jogszabályok előkészítésében való helyi társadalmi részvételről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
3. Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjtételeinek meghatározásáról
Fridrich Béla polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület a díjbevételi rendeletét
vizsgálja felül, ill. határozza meg az új használati díjakat ezzel is növelve az önkormányzat
bevételét.
A tervezetet megtárgyalta a képviselő-testület az írásbeli javaslat alapján, ami csatolásra került a
jegyzőkönyvhöz.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tételesen átvizsgálta a
rendeletet és kéri, hogy akinek van hozzászólása azt tegye meg.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat által nyújtott
szolgáltatások díjtételeinek meghatározásáról szóló rendelet módosításával, az kézfeltartással
jelezzen.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 7 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az
alábbi rendeletét:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
12/2011.(VII.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokról szóló
1/2010.(I.4) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
4. Határidő miatti egyéb és hatósági ügyek megtárgyalása
a.) Ember István kérelme önkormányzati tulajdonú terület kaszálására
Fridrich Béla polgármester: Ember István mohorai lakos az önkormányzati tulajdonban lévő
terület használatára, bérlésére nyújtotta be kérelmét. A terület használatáért, bérletéért egyszeri
évi 15.000,- Ft-ot fizetne, amennyiben azt a képviselő-testület elfogadja, és emellett kaszálással
karbantartaná a területet. Ez a terület az önkormányzat tulajdonát képező Mohora, külterület
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0170/2. és a 0170/3. hrsz-ú ingatlanokon lévő, a kerítésen belüli, oszlopokkal határozat terület
lenne. Kéri a képviselők véleményét, javaslatát.
Hozzászólások:
Kukucska Lajos képviselő: Ha jól emlékszik, tavaly is bérbe adta az önkormányzat a kérelmező
részére egy évre a területet. Most is javasolja annak bérbeadását.
A többi képviselő is egyetértett a hozzászólóval.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatát:
102/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő Mohora, külterület 0170/2. és a 0170/3. hrsz-ú
ingatlanokon lévő, a kerítésen belüli, oszlopokkal határolt területet Ember István 2698
Mohora, Rákóczi út 27. szám alatti lakos, kérelmező részére – fűkaszálás céljára – bérbe
adja 2011. július 1. napjától 2012. július 1. napjáig. A Képviselő-testület – a kérelmezővel
egyetértésben – a bérleti díjat évi 15.000,- Ft-ban állapítja meg, mely összeget a bérleti
szerződés aláírásakor köteles Ember István a Polgármesteri Hivatal házipénztárába
befizetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhasználati szerződés
megkötésére.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
b.) Pavlokin Judit kérelme épületbontáshoz és gaztalanításhoz történő önkormányzati
segítségnyújtásra
Fridrich Béla polgármester: Pavlokin Judit tulajdonában van a Mohora, Petőfi Sándor út 19.
(hrsz: 527.) szám alatti lakóház, melyre a szomszéd Krizsanyikné Szűcs Tímea bejelentést tett a
jegyzőhöz, hogy az oldalfala mállik, a cserepek bedőltek az udvarába, ahol 3 kiskorú gyermek
van és balesetveszélyt idéz elő ez az állapot. A jegyző az I. fokú Építésügyi hatósághoz
továbbküldte a kérelmet, akik elrendelték a leomlott épület lebontását. A lebontást elrendelését
követően Pavlokin Judit tulajdonos telefonon is és e-mailban, valamint személyesen is kérte a
polgármester segítségét a bontási munkálatok elvégzésében, az udvar gaztalanításában, mivel
Budapesten lakik, egyedül neveli két kiskorú gyermekét és már fizetett más embereknek is, hogy
tartsák karban az épületet, de nem tették azt meg. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
bontási munkálatokat és a gaztalanítást engedélyezze, ugyanakkor a benzinköltséget, a lebontott
inárt hulladék elszállításával kapcsolatos költségeket előlegezze meg az önkormányzat és azzal a
tulajdonos felé elszámolva, térítesse meg a tulajdonossal. A tulajdonos egyébként jelezte, hogy
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amennyiben az önkormányzat segít ebben a munkálatok elvégzésében neki, úgy annak
költségeit megtéríti és arról együttműködési megállapodást köt az önkormányzattal. Javasolja a
képviselőknek, hogy hagyják jóvá a segítségnyújtást Pavlokin Judit részére és a munkálatok
elvégzéséhez előlegezze meg a költségeket és kösse meg Pavlokin Judittal a megállapodást és a
munkálatok elvégzését követően szedje be a megállapodásban rögzített összeget. Kéri a
képviselők véleményét, javaslatait, hozzászólásait.
Hozzászólások:
Gál Tibor képviselő: Véleménye szerint segíteni kell ebben, és a felmerülő költségeket a
tulajdonos ha megfizeti, akkor el kell végezni a munkát.
A többi képviselő is egyetértett a hozzászólóval.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy Pavlokin Judittal
kössön megállapodást az önkormányzat a bontási, a gazmentesítési munkálatok elvégzésére, és
a szükséges költségeket megelőlegezze a tulajdonos részére az önkormányzat, majd a munkák
elvégzését követően Pavlokin Judit fizesse meg az önkormányzatnak a költségeket, az
kézfeltartással jelezze.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
103/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pavlokin
Judit Budapest, XIII. Dagály utca 17-19. I. lph. 3/14. szám alatti lakos kérelmére a
Mohora, belterület Petőfi Sándor út 19. szám (527. hrsz.) alatti ingatlanon lévő
melléképület elbontásában és az udvar gaztalanításában segítséget nyújt az alábbiak
szerint:
1. Pavlokin Judit tulajdonos megbízza Mohora Község Önkormányzatának
polgármesterét az épületbontási és gaztalanítási munkálatok elvégzésével az I. fokú
építésügyi hatóság bontási határozata végrehajtására.
2. Pavlokin Judit és Fridrich Béla polgármester, mint az Önkormányzat képviselője
megállapodást kötnek az 1. pontban foglalt munkák elvégzésére és Pavlokin Judit
tulajdonos a feladat elvégzéséhez szükséges költségeket megfizeti az önkormányzat
részére.
3. Az önkormányzat nevében Fridrich Béla polgármester az elvégzett munkákról
fényképeket készít és azt a munkák elvégzésekor megküldi Pavlokin Judit megbízónak,
aki meggyőződik a munka elvégzéséről és ennek megfelelően a felmerült költségeket
megfizeti az önkormányzatnak.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy Pavlokin Judit
tulajdonossal megállapodást kössön a határozatban foglaltak szerint.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a munkálatok elvégzéséről
és a felmerült költségekről, illetve annak megfizetéséről a Képviselő-testületet a
feladatok befejezését követően tájékoztassa.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal és 2011. augusztus 31.
c.) Közútkezelő Kht. Társulási Tagság megerősítésével és tagdíj kifizetése ütemezésének
megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy meg kell erősíteni azt a
szándékát a Képviselő-testületnek, hogy a Közútkezelő Kht. Önkormányzati Társulás tagja kíván
maradni továbbra is az önkormányzat, és az elmaradt tagdíjat is meg kell fizetni. Javasolja a
tagság fenntartását, az eddig ki nem fizetett tagdíj kifizetését a jelenlegi helyzetben nem tudja
megmondani, hogy mikorra ütemezze a testület. Kéri a testületi tagok véleményét, javaslatát.
Hozzászólások:
Gál Tibor képviselő: Véleménye szerint a tagságot fenn kell tartani és a tagdíjat a
lehetőségekhez képest ki kellene fizetni.
Herczeg Sándor, Kardos Kálmán képviselők: Egyetértenek az előtte szólóval.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Mivel több hozzászólás nincs, ezért kéri, hogy aki egyetért azzal,
hogy az önkormányzat fenntartsa a tagságát a Közútkezelő Önkormányzati Társulásban és az
elmaradt tagdíjat ki kell fizetni, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatát:
104/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megerősíti
a tagsági viszonyát a Közútkezelő Önkormányzati Társulásban és az elmaradt tagdíjak
kifizetését – a likviditás megőrzése mellett – igyekszik rövid időben megfizetni a
társulásnak.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott döntésről
az érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
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d.) METRO vásárlási igazolvánnyal kapcsolatban kapott ajánlat megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Metro áruházlánc
vásárlási igazolvány ajánlatot adott az önkormányzatnak. Kéri a véleményeket és
hozzászólásokat.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy aki egyetért a Metro áruházlánc
vásárlási igazolvány ajánlattal, és azt jóváhagyja, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
105/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja
a Metro Áruházlánc vásárlási igazolvány megrendelését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Metro vásárlási igazolvány
megrendelésére.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
e.) Pupos János mohorai lakos telekvásárlási kérelmének megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Ismerteti a képviselőkkel Pupos János mohorai lakos kérelmét,
melyben kéri a Mohora, Petőfi Sándor út 43. szám alatti önkormányzati ingatlan, telek eladását
részére. A polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ne adja el ezt az önkormányzati
ingatlant a kérelmezőnek, mivel a szelektív hulladékgyűjtő sziget ott van elhelyezve és arra
építeni nem lehet. Kéri a véleményeket és javaslatokat.
Hozzászólások:
Pavlokin Pál alpolgármester: Ha ott van a szelektív hulladékgyűjtő sziget elhelyezve, akkor
egyetért a polgármesterrel, nem lehet eladni építési telekként.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy Pupos János
mohorai lakos kérelmét elutasítsa, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
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Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással,
minősített többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
az alábbi határozatát:
106/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pupos
János mohorai lakos telekvásárlás iránti kérelmét elutasítja, mivel a kérelmező által
megvásárolni kívánt önkormányzati ingatlanon szelektív hulladékgyűjtő sziget van
elhelyezve és emiatt a telekre családi ház nem épülhet.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
f) MNG Kft. kérelme Sportcsarnok használatba adása iránt
Fridrich Béla polgármester: Az MNG Kft. Balassagyarmat, képviselője: Gál Tibor ügyvezető
igazgató azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a községi füves sportpályán 2014.
december 31. napjáig használatot biztosítson sporttevékenység gyakorlásához. Tájékoztatja a
képviselő-testületet arról is, hogy mivel Gál Tibor egyben képviselő is, köteles a személyes
érintettségét bejelenteni a Képviselő-testületnek.
Gál Tibor képviselő: Bejelenti személyes érintettségét a képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadja a bejelentést.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a jelenlévő 7 képviselő közül a
határozathozatalnál csak 6 képviselő szavazhat, a személyes érintettséget bejelentő képviselő
nem, azonban a határozatképesség szempontjából őt jelen lévőnek kell tekinteni.
Kéri a 6 képviselő hozzászólását és véleményét.
Hozzászólások:
Herczeg Sándor képviselő: Véleménye szerint a sporttevékenység gyakorlása folyamatos ennél
a csapatnál és támogatni kell a testületnek ezeket a jó dolgokat. Javasolja a használat biztosítását
a községi füves sportpályán, valamint a mellette lévő sportcsarnokban lévő vizesblokk ingyenes
használatát is.
A többi képviselő is egyetértett a hozzászólóval.
Fridrich Béla polgármester: Az MNG Kft. felajánlotta a kérelmében azt, hogy amennyiben a
képviselő-testület használatba adja a füves községi sportpályát, úgy a megállapodásban foglalt
időszakban karbantartja és kezeli azt.
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Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy az MNG Kft.
Balassagyarmat, Ipari Park I. részére ingyenesen használatba adja az önkormányzat a községi
füves sportpályát és a mellette lévő sportcsarnok vizesblokkját is, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
107/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az MNG Kft.
2660 Balassagyarmat, Ipari Park I., képviselője: Gál Tibor ügyvezető igazgató kérelmére
a Mohora Község Önkormányzatának tulajdonát képező füves sportpályán, és a mellette
lévő községi sportcsarnokban a vizesblokk használatát biztosítja 2014. december 31.
napjáig ingyen és bérmentve. A használat időtartama alatt az MNG Kft. a községi füves
sportpályát karbantartani, kezelni köteles.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy az MNG Kft-vel
kösse meg a megállapodást és írja alá.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
g) Szemerédi Józsefné szakácsnő munkaszerződése meghosszabbításának megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Szemerédi Józsefné szakácsnő munkaszerződése határozott időre
szól és javasolja annak 2011. december 31-ig történő meghosszabbítását. Kéri a képviselők
véleményét, hozzászólásait.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Szemerédi Józsefné szakácsnő
munkaszerződését a Képviselő-testület 2011. december 31. napjáig meghosszabbítsa, az
kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
108/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
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Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szemerédi
József Péterné szakácsnő (2676 Cserhátsurány, Kinizsi út 2.) munkaszerződését 2011.
december 31. napjáig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a munkaszerződés
módosítását írja alá és a hozott döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
h) Rados Katalin konyhai kisegítő munkaszerződése meghosszabbításának megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Rados Katalin konyhai
kisegítő határozott idejű munkaszerződését a Képviselő-testület 2011. december 31. napjáig
hosszabbítsa meg. Kéri a képviselők véleményét, hozzászólásait, javaslatait.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Rados Katalin konyhai kisegítő
munkaszerződését a Képviselő-testület 2011. december 31. napjáig meghosszabbítsa, az
kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
109/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Rados
Katalin konyhai kisegítő (2698 Mohora, Zrínyi út 2.) munkaszerződését 2011. december
31. napjáig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a munkaszerződés
módosítását írja alá és a hozott döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
i) A Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Intézményfenntartó Társulásnak átutalt
összeg jóváhagyásának megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat a
benyújtott önhiki-s támogatás iránti kérelemre 7,5 millió Ft-ot kapott. Ebből 2.000.000.- Ft-ot
átutaltak a Cserhátsurány Község Önkormányzata számlájára, mint a társulás gesztorának,
tartozás címén, kéri a Képviselő-testület jóváhagyását. Kéri a képviselők véleményét.
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Hozzászólások:
Gál Tibor képviselő: Véleménye szerint helyes volt az átutalás, hiszen a társulási
hozzájárulásból eredő tartozást csökkenteni kellett. Javasolja a testület többi tagjának is, hogy
hagyja jóvá az átutalást.
A többi jelenlévő képviselő is egyetért a hozzászólóval.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az ÖNHIKI-s támogatás
összegéből 2.000.000.- Ft átutalásra került a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda
Intézményfenntartó Társulásnak, és azt jóváhagyja, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
110/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja
az ÖNHIKI-s támogatási összegből a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda
Intézményfenntartó Társulás részére 2.000.000.- Ft átutalását.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
j) Vanyarci Cigány Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában lévő épület bontási engedély ügyének
megtárgyalása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket arról, hogy a Mohora belterületén
lévő, a Vanyarci Cigány Kisebbségi Önkormányzat tulajdonát képező – a képviselők véleménye
szerint életveszélyes és balesetveszélyes – épületről a jegyző fényképfelvételeket készített és
továbbított egy megkeresést Vanyarc Község jegyzőjének azzal, hogy jelezze számukra az élet- és
balesetveszély helyzetet és annak elhárítására tegyenek intézkedéseket. Vanyarc Község
Jegyzője a kérdésére úgy válaszolt, hogy ugyan a Vanyarci Cigány Kisebbségi Önkormányzat
megszűnt náluk és a vagyon kezelése ugyan az önkormányzatukra szállt vissza, annak ellenére
sajnos nem rendelkeznek olyan pénzügyi forrással, amellyel az elbontását, illetve az élet- és
balesetveszélyt elháríthatnák. Továbbá arról is tájékoztatta a hivatal a vanyarci jegyző, hogy
szeretnék, ha egy hatóság megállapítaná az épület baleset- és életveszélyességét is, akkor a
kérdést újra tárgyalja a Képviselő-testületük. A mohorai jegyző ekkor a fényképeket a helyzet
leírásával megküldte az I. fokú Építésügyi Hatóságnak, hogy eljárást indítsanak az önkormányzat
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által élet- és balesetveszélyesnek ítélt épület további sorsának elrendezésére. Jelenleg ez folyik
és ennyiről tud beszámolni a képviselőknek. Kéri, hogy a Képviselő-testület hozzon olyan
döntést, hogy amennyiben az épület lebontására nem kerül sor, illetve az eljárás befejezéséig
olyan életveszély alakul ki, amelyet a mohorai önkormányzatnak soron kívül el kell végeznie, azt
vállalja az önkormányzat, azonban a kifizetett költségeket a tulajdonoson, vagy annak
jogutódján, illetékesén be fogja hajtani. Kéri a véleményeket.
Hozzászólások:
Pavlokin Pál alpolgármester: Hozzászólásában elmondja, hogy az az épület, amelyről szó van,
valóban nagyon rossz állapotban van, lelopják onnan ismeretlen személyek amit csak tudnak,
félő, hogy valaki balesetet szenvedhet akár még a lopás közben is, ezért fontos lenne ennek az
épületnek a lebontása, vagy felújítása. Ha nincs tulajdonosa, akkor is kell valamit kezdeni vele,
mert baj lehet belőle. Azt viszont mindenki tudja, hogy az önkormányzat nagyon nagy anyagi
problémákkal küzd, megelőlegezni nem tudja a költségeket. Tehát ha mégis szükség lenne annak
azonnali elbontására, akkor a tulajdonosnak, vagy jogutódjának, vagy aki kezeli meg kell fizetnie
az önkormányzatnak a költségeket. Egyetért a javaslattal.
Kukucska Lajos képviselő: Ő is azt javasolja a képviselőknek, hogy hozzanak döntést arra, hogy
az önkormányzat akkor tudja csak lebontatni az épületet, ha élet- és balesetveszélyes. Azonban a
költségek kérdésében valóban valakinek meg kell téríteni az önkormányzatnak ezt a költséget,
ha más nem a vanyarci önkormányzatnak.
A többi képviselő is azonos állásponton volt.
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a Vanyarci
Cigány Kisebbségi Önkormányzat tulajdonát képező Mohora, belterület 358. hrsz-on lévő
épületet - az I. fokú Építésügyi Hatóság által elindított bontásra kötelezési eljárás befejezése előtt
- közvetlen életveszély és balesetveszély esetén lebontatja, és annak költségeit a tulajdonossal,
vagy annak képviselőjével megfizetteti, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
111/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mohora,
belterület, 358. hrsz-ú, a Vanyarci Cigány Kisebbségi Önkormányzat tulajdonában lévő –
az I. fokú Építésügyi Hatóság bontásra kötelezési eljárásának befejezéséig – épületet
közvetlen élet- és balesetveszély esetén azonnal elbontatja, és a felmerült bontási
költségeket a tulajdonossal, vagy a tulajdonos képviselőjével, vagy a jogutódjával, vagy a
vagyona kezelőjével megfizetteti.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az épületnél
közvetlen életveszélyt, közvetlen balesetveszélyt észlel, vagy jeleznek részére, úgy
azonnal indítsa meg a bontási munkálatokat a közfoglalkoztatott személyekkel, és a
bontási munkálatokról felmerült költségekről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Amennyiben a bontás közben az I. fokú Építésügyi Hatóság a bontásra kötelező
határozatát megküldi az önkormányzatnak és abban megállapítja a bontásra kötelezettet,
úgy a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy keresse meg a
kötelezettet és a bontási költségekről szóló számlát nyújtsa be egyidejűleg részére, annak
megfizetése végett.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal és szükség esetén
k) Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda igazgatói teendőinek ellátásával megbízott
Bóta Bernadett megbízásának meghosszabbításáról döntés
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Tessedik Sámuel
Körzeti Általános Iskola és Óvoda igazgatói teendői ellátásával Bóta Bernadett van megbízva.
Azonban jelenleg az iskolai oktatás átadása van folyamatban az egyház részére, ezért szükséges
Bóta Bernadett megbízatását 2011. augusztus 31. napjáig meghosszabbítani. Javasolja az
előterjesztés elfogadását. Kéri a képviselők véleményét.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tessedik Sámuel Körzeti
Általános Iskola és Óvoda igazgatói teendői ellátásával megbízott Bóta Bernadett megbízatását
2011. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
112/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy –
egyetértésben a társfenntartó Önkormányzat Képviselő-testületeivel – a Tessedik
Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda igazgatói teendői ellátásával megbízott Bóta
Bernadett megbízatását 2011. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
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l) Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda által a létszámcsökkenéshez kapcsolódó
egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez hozzájárulás elfogadása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Tessedik Sámuel
Körzeti Általános Iskola és Óvoda szervezete átalakul, az iskolai oktatás átadásra kerül az
egyháznak és ebben az esetben létszámcsökkentést kell végrehajtani az intézménynél. A
létszámcsökkentés végrehajtásához pályázatot kíván benyújtani a közoktatási társulás gesztora,
Cserhátsurány Község Önkormányzata, ezért a fenntartó önkormányzatoknak is nyilatkozni kell
arról, hogy hozzájárulnak-e a pályázat benyújtásához. Javasolja a pályázat benyújtásához a
hozzájárulás megadását. Kéri a képviselők véleményét.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tessedik Sámuel Körzeti
Általános Iskola és Óvoda létszámcsökkentéséhez kapcsolódó egyszeri költségvetési támogatás
igényléséhez hozzájárul, az kézfeltartással jelezze.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
113/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a –
társfenntartó Önkormányzat Képviselő-testületeivel egyetértésben – hozzájárul a
Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda létszámcsökkentéséhez kapcsolódó
egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
m) Közoktatási társulás 2010. évi elszámolásának elfogadása
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a közoktatási
társulás 2010. évi elszámolását megküldték az önkormányzat részére Cserhátsurányból. A 2010.
évben az önkormányzatunk tartozása a társulás gesztora felé 2.367 e Ft volt. Javasolja az
elszámolás elfogadását. Kéri a képviselők véleményét.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Közoktatási Társulás 2010. évi
elszámolásával, az kézfeltartással jelezze.
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Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
114/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Közoktatási Társulás Cserhátsurány 2010. évi elszámolását a határozat melléklete
szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
n) Rontó Margit Bontott tégla vásárlás iránti kérelmének ügye
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Rontó Margit mohorai
lakos kérelmet nyújtott be bontott tégla vásárlása iránt, mely egy kémény felépítésére szükséges.
Javasolja a bontott tégla eladását Rontó Margit részére. Kéri a képviselők véleményét.
Szavazás.
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű
többséggel, 7 igen szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
115/2011.(VII.06.) számú képviselő-testületi határozat:
Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Rontó
Margit részére egy kémény felépítéséhez szükséges mennyiségű bontott téglát 20.- Ft/db
áron az összeg befizetése ellenében rendelkezésére bocsát.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bontott tégla eladására és a bontott
tégla árusításából befolyó pénz beszedésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott
határozatról az érintetteket értesítse.
Felelős: Fridrich Béla polgármester
Határidő: azonnal
II. Napirend után:
A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai
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Mivel a Képviselő-testület tagjai részéről egyéb bejelentés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért
Fridrich Béla polgármester az ülést befejezettnek nyilvánította.
k.m.f.

Fridrich Béla
polgármester

Tóth Éva
jegyző
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