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Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2698 Mohora, Rákóczi út 8. 

 

9. számú 

JEGYZŐKÖNYV 

 
Iktatószám: 9-65/2011. 

 
Készült:  Mohora Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülésén, 2011. 
augusztus 30-án, délután 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében (2698 
Mohora, Rákóczi út 8.) 
 
Jelen vannak tanácskozási és szavazati joggal: 
 
                  Fridrich Béla  polgármester 
     Gál Tibor   képviselő 
     Dr. Gúth Csaba  képviselő 
     Kardos Kálmán képviselő 
     Kukucska Lajos képviselő 
  
Jelen vannak tanácskozás joggal: 
    Tóth Éva  jegyző 

Benkó Tiborné  Zichy Márta Tagóvoda vezetője 
Kardosné Szilfai Magdolna élelmezésvezető 
Vígh Sándorné  Mauks Ilona Nyugdíjas Klub vezetője 
Gonda Sándor  Mohorai Polgárőr Egyesület vezetője 

 
Jegyzőkönyvet vezeti: 

Kapitány Tímea igazgatási előadó 
 
 
Fridrich Béla polgármester: Köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy a megválasztott 7 
képviselőből 5 jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Köszönti a tanácskozási joggal 
meghívottakat is és kéri, hogy véleményükkel segítsék a Képviselő-testület munkáját. 
 
Fridrich Béla polgármester: Javasolja a Képviselőknek, hogy a napirendet a meghívó szerint 
fogadja el a testület. Kéri a képviselők véleményét, javaslatait. 
 
Vélemény, javaslat nem volt a képviselők részéről. 
 
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendet a meghívó 
szerinti tartalommal az alábbiak szerint elfogadja: 
 
I. Napirend előtt: 

Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 
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Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 
II. Napirend: 

1. Mohora Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi 
beszámoló megtárgyalása 
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

2. Jubileumi jutalmak kifizetésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatására 
benyújtandó pályázat megtárgyalása 
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

4. A Cserhátsurány-Herencsény községek önkormányzataival közösen fenntartott 
közoktatási társulásban lévő Zichy Márta Tagóvoda pénzügyi finanszírozásának 
megtárgyalása 
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

5. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosításának megtárgyalása 
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

6. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési 
Szabályzata megtárgyalása 
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

7. Az ÉMÁSZ áramszolgáltatási díj csökkentési ajánlatának megtárgyalása 
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

8. „Mohora Községért” Érdemérem és „Díszpolgári cím” adományozásáról szóló 
rendelet tervezet megtárgyalása 
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

9. Egyebek 
Előterjesztő: Fridrich Béla polgármester 

 
III. Napirend után: 

 A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai 
 
I. Napirend előtt: 

Beszámoló az elmúlt ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatokat végrehajtásáról 

 

Fridrich Béla polgármester: Felolvasta írásbeli beszámolóját, mely a jegyzőkönyv melléklete. Kéri a 

képviselőket, hogy a beszámolóját fogadják el és a lejárt határidejű határozatokat végrehajtottá 

nyilvánítsák. Kéri a véleményeket. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a polgármester beszámolójával és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtottá nyilvánításával, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 
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Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 115/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester 

az elmúlt ülés óta végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatokat 

végrehajtottnak nyilvánítja: 

 

66/2011.(IV.29.), 67/2011.(IV.29.), 68/2011.(IV.29.), 69/2011.(IV.29.), 70/2011.(IV.29.), 

71/2011.(IV.29.), 72/2011.(IV.29.), 73/2011.(IV.29.), 74/2011.(IV.29.), 75/2011.(IV.29.), 

76/2011.(IV.29.), 77/2011.(V.31.), 78/2011.(V.31.), 79/2011.(V.31.), 80/2011.(V.31.), 

81/2011.(V.31.), 82/2011.(V.31.), 83/2011.(V.31.), 84/2011.(V.31.), 85/2011.(V.31.), 

86/2011.(V.31.), 87/2011.(V.31.), 88/2011.(V.31.), 89/2011.(V.31.), 90/2011.(V.31.), 

91/2011.(V.31.), 92/2011.(V.31.), 93/2011.(V.31.), 94/2011.(V.31.), 95/2011.(V.31.), 

96/2011.(V.31.), 97/2011.(V.31.), 98/2011.(VII.06.), 99/2011.(VII.06.), 100/2011.(VII.06.), 

101/2011.(VII.06.), 102/2011.(VII.06.), 103/2011.(VII.06.), 104/2011.(VII.06.), 

105/2011.(VII.06.), 106/2011.(VII.06.), 107/2011.(VII.06.), 108/2011.(VII.06.), 

109/2011.(VII.06.), 110/2011.(VII.06.), 111/2011.(VII.06.), 112/2011.(VII.06.), 

113/2011.(VII.06.), 114/2011.(VII.06.). 

 

A Képviselő-testület felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy a fenti határozatok végrehajtásának 

dátumát a határozatok nyilvántartásába jegyezze be. 

 

Felelős: Tóth Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

II. Napirend: 

1. Mohora Község Önkormányzata I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló 
megtárgyalása 

 
Fridrich Béla polgármester: Elmondja a képviselőknek, hogy az önkormányzat 2011. évi I. félévi 
pénzügyi beszámolóját írásban megkapták. Kéri véleményüket és hozzászólásaikat. 
 
Hozzászólások: 
 
Gál Tibor képviselő, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
megtárgyalta az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztést és a jegyzőkönyv 
mellékletét képező írásbeli véleménye alapján javasolja annak elfogadását. 
 
Dr. Guth Csaba: Közgyógyellátási igazolvány után az önkormányzat fizet összeget? 
 
Tóth Éva jegyző: A közgyógyellátási igazolvány kiadása alanyi jogon,  vagy  jogszabályi 
feltételek együttes fennállása esetén adható ki méltányosságból. Az alanyi jogon kiadott 
közgyógyellátási igazolvány után nem kell fizetni, azonban a méltányosságból kiadott 



4 

 

közgyógyellátási igazolványért törvényben meghatározott, %-os mértékben kifejezett összeget 
saját forrásból kell finanszírozni.  
 
Dr. Guth Csaba: Véleménye, hogy az ápolási díjra kifizetett juttatás nagy tétel volt. 
 
Pavlokin Pál képviselő: A szociális ellátást biztosítani kell! De ami fontos, hogy lássák a 
képviselők, hogy mennyi a saját forrás ezekben a kifizetésekben. 
 
Gál Tibor képviselő: Kérdése, hogy mi van akkor, ha az önkormányzat nem fizeti ki a teljes 
összeget a segélyeknél, csak az állami normatívával lefedett részt, mert a saját forrást nem tudja 
hozzátenni? 
 
Tóth Éva jegyző: Törvénysértő a döntés. Amennyiben a Képviselő-testület mégis úgy döntene, 
hogy meghozza ezt a döntését, abban az esetben a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a képviselő-
testületi határozat, majd elküldésre kerül a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi, 
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályához, akik elolvasását követően törvényességi észrevételt 
fognak tenni a Képviselő-testület felé. A Képviselő-testület ekkor megváltoztathatja a döntését, 
de ha még ekkor sem teszi azt meg, úgy abban az esetben a felügyeleti szervnek kötelessége az 
Alkotmánybírósághoz fordulni a törvénysértés megszüntetése érdekében, sőt kezdeményezheti 
az önkormányzati képviselő-testület feloszlatását sorozatos törvénysértés esetén. 
 
Gál Tibor képviselő: Első a segély, a villanyszámla, a gázszámla és a többi működési költség. 
 
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki az önkormányzat 2011. I. félévi pénzügyi 
beszámolóról szóló írásbeli előterjesztéssel egyetért és elfogadja azt, az kézfeltartással jelezze. 
 
Szavazás. 
 
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
 116/2011.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja az önkormányzat 2011. I. félévi 
pénzügyi beszámolóját. 
 
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 
érintetteket értesítse. 
 
Felelős: Fridrich Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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Fridrich Béla polgármester: Felkéri Tóth Éva jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet 
módosítással kapcsolatos előterjesztést tegye meg. 
 
Tóth Éva jegyző: Az államháztartásról szóló törvény és ahhoz kapcsolódó jogszabályok előírásai 
alapján az elfogadott pénzügyi beszámolóval egyidőben a helyi 2011. évi költségvetésről szóló 
3/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítását javasolja a pénzügyi beszámoló mellékletét 
képező előirányzat változások miatt. Kéri a képviselők hozzászólásait. 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a 2011. évi költségvetésről szóló 
3/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet előterjesztés szerinti módosításával, és azt elfogadja, az 
kézfeltartással jelezze. 
 
Szavazás. 
 
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, 
minősített többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi rendeletét: 
 

MOHORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
12/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

(A jegyzőkönyv teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

2. Jubileumi jutalmak kifizetésének megtárgyalása 
 
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Fajcsik József volt 
polgármester levelet írt részére, a testület részére és a jegyző részére, mivel a polgármesteri 
jogviszonya 2010. október 3. napján megszűnt, majd nyugdíjba ment és a nyugdíjba menetelt 
követően még mindig nem kapta meg a 40 éves jubileumi jutalmát. Kéri annak kifizetését. A 
Fajcsik Úr levelére válaszoltak a jegyzővel együtt, és egyben meghívót is küldött a polgármester 
Fajcsik József részére és meghívta a testület ülésére. Sajnos megállapítja, hogy nem jött el Fajcsik 
József és képviselőt sem küldött maga helyett. Kéri, hogy a megküldött levéllel kapcsolatosan 
mondják el észrevételeiket, kérdéseiket a képviselők. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Guth Csaba képviselő: Kérdése: mi történik akkor, ha Fajcsik József munkaügyi bírósághoz 
fordul? 
 
Tóth Éva jegyző: Fajcsik József volt polgármesternek a törvény szerint a nyugdíjba vonulását 
igazoló irat bemutatása napján ki kellett volna fizetni a 40.  éves jubileumi jutalmat. A 2010. évi 
költségvetésbe ez be volt tervezve, de sajnos a forráshiány miatt a kötelezően ellátandó 
feladatok ellátását is alig bírta finanszírozni az önkormányzat és más pénzeszköz nem állt 
rendelkezésére annak rendezésére. Az első részletet kifizette az önkormányzat Fajcsik József 
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részére, ezt követően az ÖNHIKI-s pályázatból tervezte az önkormányzat kifizetni a fennmaradó 
összeget. Azonban a miniszter úr által írt támogatás elnyeréséről szóló levélben az elnyert 
támogatást feladathoz kötötték, azt arra kellett fordítani, amire adták. Amennyiben az 
önkormányzat nem arra fordította volna, amire adták, úgy az ÖNHIKI-s támogatási kérelemmel 
az elszámolást nem tudta volna az önkormányzat benyújtani és a 2. ütemben nem adhatja be a 
támogatási kérelmét. Ezért a kötött felhasználás szerint került kifizetésre a támogatási összeg.  
Saját forrása nem volt az önkormányzatnak ennek a kifizetésére. Ezt követően 2011. évben is a 
személyi juttatások előirányzatakor megtervezésre került a fennmaradó jubileumi jutalom 
összege, de nem csak a volt polgármesteré, hiszen rajta kívül még 3 dolgozónak is ki kellett volna 
fizetni a 2010. évben esedékes jubileumi jutalmat. Sajnos az sem került kifizetésre. Jelenleg az 
önkormányzat forráshiányos helyzetét és egyéb gazdasági helyzetét megírta levélben Fajcsik 
József volt polgármester részére, melyet fénymásolatban megkaptak a képviselő-testületi tagok. 
A levélben leírtak szerint joga van Fajcsik Józsefnek munkaügyi bírósághoz fordulni a még ki 
nem fizetett juttatásának mielőbbi megfizetése érdekében. A Munkaügyi Bíróság valószínűleg 
megállapítja a Fajcsik József által kért összeg megfizetésének jogosságát és kötelezni fogja az 
önkormányzatot annak megfizetésére. Ehhez még kamatot is megállapíthat és amennyiben 
Fajcsik József volt polgármesternek a nem teljesítéssel kárt okozott az önkormányzat, abban az 
esetben kártérítésre is igényt tarthat. A Munkaügyi Bíróság döntése kötelező erejű az 
önkormányzatra nézve. Azt végre kell hajtani. 
 
Fridrich Béla polgármester: Elmondja, hogy a jegyző és a polgármester által írt levelek alapján 
ahogy lehetősége lesz az önkormányzatnak a jubileumi jutalom akár egyben, akár részletben 
történő kifizetésére, azt teljesíteni fogja az önkormányzat.  
 
Gál Tibor képviselő: A véleménye az, hogy az önkormányzat nem vitatja a jubileumi jutalom 
kifizetését és elismeri annak jogosságát, azonban a jelenlegi gazdasági helyzet alapján nem tudja 
megfizetni azonnal ezt az összeget a forráshiány és a szerkezeti átalakítások miatt. 
 
A többi képviselő is egyetértett a hozzászólóval. 
 
Fridrich Béla polgármester: Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Fajcsik József volt polgármester a 
meghívás ellenére sem lehet jelen a testületi ülésen. Lehet, hogy az egészségi állapota nem 
engedte meg a részvételt, azonban küldhetett volna maga helyett képviselőt is. Igyekszik 
folyamatos kapcsolatot fenntartani vele a polgármester is. Bízik abban, hogy szeptember 
hónapban tudnak fizetni a jubileumi jutalomra. 
 
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat nem vitatja a 
jubileumi jutalom kifizetését Fajcsik József volt polgármester részére, azt elismeri, és – ismerve 
az önkormányzat jelenlegi forráshiányos helyzetét, működési tartozásainak mértékét -
amennyiben saját anyagi forráshoz jut az önkormányzat és lehetősége lesz a jubileumi jutalom 
teljes  vagy részösszegének kifizetésére azt azonnal megteszi, az kézfeltartással jelezze. 
 
Szavazás. 
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Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
 117/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fajcsik 
József volt polgármester 40 éves  jubileumi jutalmának fennmaradó része kifizetésére 
irányuló kérelmét teljes mértékben jogszerűnek tartja. Egyben döntött arról is, hogy az 
önkormányzat jelenlegi forráshiányos helyzetére és a működéshez kötődő 
felhalmozódott tartozások helyzetére tekintettel Fajcsik József volt polgármester 
kérelmében leírt időpontig egy összegben nem tudja megfizetni a jubileumi jutalom 
fennmaradó részét. Azonban a Képviselő-testület mindenféleképpen ki kívánja fizetni ezt 
az összeget, ezért kifejezi azon  szándékát, hogy amennyiben olyan saját forráshoz jut az 
önkormányzat, amelyből akár teljes összeget, vagy részösszeget ki tud fizetni, azt 
azonnal megteszi a kérelmező felé. 
 
A Képviselő-testület szintén elismeri Tóth Éva jegyző 25 éves, Kutelszki Jánosné adóügyi 
főelőadó 35 éves, és Tóthné Majer Valéria körzeti védőnő 25 éves jubileumi jutalom 
összege kifizetésének jogosságát, azonban annak kifizetéséről csak akkor tud intézkedni, 
amennyiben Fajcsik József volt polgármester részére kifizetésre került a jubileumi 
jutalom fennmaradó része, illetve olyan saját forrás bevételre tesz szert, amely biztosítja 
a fedezetet ennek kifizetésére. 
 
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 
érintetteket értesítse. 
 
Felelős: Fridrich Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok  támogatása 
benyújtásának megtárgyalása 
 
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az önkormányzat 
forráshiányos. Javasolja ismételten az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok támogatására az igényt benyújtani a 2. ütemben, hiszen a kötelezően ellátandó 
feladatokat nem tudja az önkormányzat saját forrásból biztosítani. Utalt az előző napirendi 
pontokban elmondottakra is. Az önkormányzat nagyon takarékosan, gondosan bánik a 
forrásaival, ennek ellenére még sincs elég pénze a működéshez. Kéri a javaslatokat, 
észrevételeket, hozzászólásokat. 
 
Hozzászólások: 
 
Gál Tibor képviselő: Véleménye szerint be kell nyújtani a támogatási igényt a forráshiányra. 
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Fridrich Béla polgármester: Amennyiben az iparűzési adó változása nem jár sikerrel,  és a 
vállalkozók nem mozdulnak meg, akkor az adót növelni kell, vissza kel állítani a magasabb 
értéket. 
 
Kardos Kálmán képviselő: A vállalkozók településre való letelepülésére kell egy ember, aki 
ezzel foglalkozik, naponta utánajár az ezzel kapcsolatos dolgoknak. Ez csak így fog megmozdulni.  
 
Pavlokin Pál képviselő: Véleménye szerint a polgármester javaslatánál maradjanak, és amíg 
lehet tartsanak ki az első állítás mellett. 
 
Fridrich Béla polgármester: A vállalkozók ódzkodnak attól, hogy intézkedniük kelljen. Amit 
lehet be kell segíteni nekik az információ adással. Ha már lenne egy vállalkozó aki itt van a 
településen, az jelezné a többi vállalkozónak, hogy van itt egy telephely, és vannak akik már itt 
vannak. Kell egy olyan személy, aki mer lépni.  
 
Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint ha ez jó üzlet lenne, ugranának rá. 
 
Kardos Kálmán képviselő: Ki kell taposni az utat, akkor az ügyintézés menete gyorsabban fog 
menni.  
 
Kukucska Lajos képviselő: Ezt egy hónapig taposni kell. 
 
Fridrich Béla polgármester: Mivel a bevételnövelő tevékenysége az önkormányzatnak jelenleg 
folyamatban van és még nem realizálódott, addig is forráshiányos az önkormányzat, tehát be kell 
nyújtani az ÖNHIKI támogatásra a kérelmet. 
 
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 
forráshiányára az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatás 
iránti kérelmét benyújtsa, az kézfeltartással jelezze. 
 
Szavazás. 
 
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
 118/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

1. Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a 

továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

 

2. A Képviselő-testület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
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I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én 1000 fő, vagy a feletti. 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 

jogcímen 3.260 ezer Ft bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 21.840 ezer Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 

88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. A Cserhátsurány-Herencsény községek önkormányzataival közösen fenntartott közoktatási 
társulásban lévő Zichy Márta Tagóvoda pénzügyi finanszírozásának megtárgyalása 
a) A Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Cserhátsurány 2011. I. félévi előirányzat 
módosításának megtárgyalása és elfogadása 
 
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Tessedik Sámuel Körzeti 
Általános Iskola és Óvoda 2011. I. félévi előirányzat módosítását megküldte a gesztor 
önkormányzat. Javasolja az előirányzat módosítások elfogadását a Képviselő-testületnek.  Kéri a 
képviselők véleményét és hozzászólását. 
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola 
és Óvoda 2011. I. félévi előirányzat módosításával, az kézfeltartással jelezze. 
 
Szavazás. 
 
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
 119/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tessedik 
Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Cserhátsurány 2011. I. félévi előirányzat 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 
érintetteket értesítse. 
 
Felelős: Fridrich Béla polgármester 
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Határidő: azonnal 
 

b) A Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Cserhátsurány 2011. I. félévi pénzügyi 
gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása 
 
Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a meghívó mellékleteként 
kiküldésre került a képviselőknek a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda 
Cserhátsurány 2011. I. félévi pénzügyi gazdálkodásáról szóló beszámoló. Javasolja annak 
elfogadását. A pénzügyi ügyintézővel és a Cserhátsurányban lévő kolléganővel mindent 
leegyeztetett a polgármester és megállapították, hogy minden helyes adatokkal történt. Ennek 
következtében nincs annyi pénze az önkormányzatnak, amennyivel tartozik a társulásnak az 
önkormányzat. 
 
Gál Tibor képviselő: Kérdése, az ő elszámolásuk jó? 
 
Fridrich Béla polgármester: Jó. Vizsgálták, hogy miért annyi az összeg, amit fizet Mohora és 
hogy mire fordítja a társulás a béren felül átutalt összeget. Az óvoda működése 21 millió forint/ 
év csak a költségek, 27 gyerekkel számoltak, az állami finanszírozás 9.590.000,- Ft, amihez 12 
millió forintot kell hozzátenni. Annyira nincs pénz semmire, hogy a legnagyobb költség a bér. Az 
óvoda pedagógusok és dajkák éves bére összesen: 17.529.000 Ft, ezért úgy látja, hogy annyira 
nem használ semmit az óvoda, mert a legnagyobb összeg a bérekre megy el. A Surányi 
önkormányzat megkérte a Magyar Államkincstárt, hogy külön bércsoportot képezzen a mohorai 
tagintézmény dolgozóinak, így a mohorai dolgozók bérét – mivel az önkormányzatunk nem utalt 
– nem fizette ki. A nettó bérekre átutalta az önkormányzat a pénzt, csak aztán utalták a pénzt a 
dolgozóknak. Benkó Tiborné óvodavezető kérte, hogy az ő bérét ne utalják, de a dolgozókét 
fizessék ki, ennek ellenére ő is megkapta fizetését. Tegnap beszélt a polgármester Szántó József 
polgármester úrral, és az azt mondta neki, hogy nincs pénz, ezért ők a továbbiakban is külön 
kezelik a kifizetéseket, ha Mohora utal, akkor kapják meg a dolgozók a fizetésüket. A Társulás 
még ezt az évet kibírja. Megvizsgálta azt a lehetőséget is, ha egyedül működtetné Mohora az 
óvodát, ugyanúgy nem tudná kifizetni a béreket. Mohorán több a gyerek, ezért több az állami 
hozzájárulás, Cserhátsurány estében kevesebb a gyermek és több a saját forrás.  Herencsénynek 
is problémái vannak, és Cserhátsurány – mint gesztor település - két települést nem bír 
előfinanszírozni.  A nettó bért kénytelen lesz Mohora kifizetni, ami kb. nettó 700.00 Ft,- havonta. 
A gyermekétkeztetési hozzájárulást Cserhátsurány igényli le, átutalja Mohorának és Mohora 
visszafizeti Cserhátsuránynak hozzájárulásként.   
 
Benkó Tiborné Zichy Márta Tagóvoda vezető: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 
Mohorán csoportban 21 gyermek van, emellett Cserhátsurány annyi plusz feladatot tett a 
nyakukba. Mellette volt egy kollega aki, az IPR-t nem tudta csinálni. Ő nem vesz részt az 
integrációs programban. Mohorának az integrációs programmal együtt két plusz feladat van, öt 
évig kell csinálni ezt.  
 
Fridrich Béla polgármester: Véleménye szerint aki a pályázatot kiírta, ezeket a 
részletkérdéseket jobban le kellett volna pontosítania. 
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Gáspár István pénzügyi főelőadó: Mohora 54%-ot, Cserhátsurány 51 %-ot tesz hozzá az 
intézményeihez. Ha Mohora nem lenne benne ebben a társulásban, akkor ők kevesebb állami 
támogatásra lennének jogosultak, mert a mohorai létszám felhúzza az átlagot. 
 
Gál Tibor képviselő: Legyenek megértőbbek! 
 
Fridrich Béla polgármester: Ha az ÖNHIKI-s támogatási kérelmükre ismételten támogatást kap 
az önkormányzat, azt követően van lehetőség ismét utalni a társulásnak egy nagyobb összeget. 
 
Tóth Éva jegyző: Elmondja, hogy sajnos a Cserhátsurány gesztor diszkriminálja a mohorai 
tagóvodákban dolgozókat a többi óvoda pedagógus és dajkához képest, ilyet a gesztor 
önkormányzat nem tehet, ez jogszabálysértő. Nem lehet különbséget tenni ugyanazon munkát 
végző dolgozók között aszerint, hogy a fenntartó önkormányzatok melyike fizet vagy sem. 
 
Gál Tibor képviselő: Javasolja a jegyzőnek, hogy írja meg ezt a Törvényességi Ellenőrzés felé 
egy észrevételként. 
 
Fridrich Béla polgármester: Más oldalról közelítve arra mutat rá, hogy Mohora valóban  
hónapokig nem fizetett társulási hozzájárulást, addig Cserhátsurány gesztor ezt Mohora helyett 
hozzátette az összeget.  
 
Gál Tibor képviselő: Mennyi az egyenleg Cserhátsurány felé? 
 
Gáspár István pénzügyi főelőadó: Jelenleg 5.011.000,- Ft 
 
Kardos Kálmán képviselő: Miért érdeke Cserhátsuránynak hogy mi a társulásban vagyunk?  
 
Fridrich Béla polgármester: Mert a kötelezően ellátandó oktatási feladatokat az 
önkormányzatok önállóan nem tudják ellátni az állami támogatás összegéből. 
 
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Tessedik Sámuel Körzeti Általános Iskola 
és Óvoda Cserhátsurány 2011. I. félévi pénzügyi gazdálkodási beszámolójával, és azt elfogadja, 
az kézfeltartással jelezze. 
 
Szavazás. 
 
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
 120/2011.(VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tessedik 
Sámuel Körzeti Általános Iskola és Óvoda Cserhátsurány 2011. I. félévi pénzügyi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
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A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 
érintetteket értesítse. 
 
Felelős: Fridrich Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

c) A Cserhátsurány-Herencsény-Mohora községek önkormányzatainak közoktatási 
feladatellátásának átadása nem állami feladatellátó szervezetnek megtárgyalása 
 
Fridrich Béla polgármester: Elmondja a képviselőknek, hogy az előző pontokban már 
láthatták, hogy a közoktatási társulási hozzájárulást nem tudja megfizetni az önkormányzat és az 
állami támogatás pedig nem elég a feladat elvégzéséhez. E helyzet megoldására Herencsény, 
Cserhátsurány községekkel tárgyalásokat folytatott arról, hogy a közoktatási feladat ellátását a 
római katolikus egyháznak átadja a társulás. Ehhez megküldte a Váci Egyházmegye a 
megállapodást, mely szerint 2011. szeptember 1. napjától a Váci Egyházmegye Ordináriusa fogja 
ellátni a közoktatási alapfeladatokat. Javasolja a megállapodás jóváhagyását. Kéri a képviselők 
véleményét, hozzászólását. 
 
Hozzászólások: 
 
Gál Tibor képviselő: Véleménye szerint a megállapodás megfelelő, jóvá kell hagyni, az 
önkormányzatnak nem kell az oktatáshoz további hozzájárulást fizetni, nem fog a tartozása 
növekedni. 
 
A többi képviselő is egyetért a hozzászólóval. 
 
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 
 
Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a közoktatási feladatokat a 
római katolikus egyháznak átadja az önkormányzat a többi társönkormányzattal együtt és az 
erről szóló megállapodást jóváhagyja, az kézfeltartással jelezze. 
 
Szavazás. 
 
Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 
többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
határozatát: 
 

121/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserhátsurány, Szabadság út 28. 

szám alatti feladat-ellátási helyen az általános iskola fenntartói jogát a Váci Egyházmegye  

Ordináriusa (2600 Vác, Migazzi tér 1.) részére 2011. szeptember 1. napjától  határozatlan időre 

és az erről szóló „Közoktatási Megállapodás”-t (a határozat 1. számú melléklete) jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

d) Iskolabusz közös fenntartásának megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az iskolabusz költségeit eddig a 

gesztor önkormányzat, Cserhátsurány fizette meg. Azonban a közoktatási feladatellátás átadása 

következtében az iskolabusz marad a Cserhátsurányi önkormányzatnál. Az iskolás gyermekeket 

iskolabusszal továbbra is Cserhátsurányba hordják. Jelenleg még költségkimutatást nem tudtak adni, 

azonban az tény, hogy az iskolabusz a Cserhátsurány Önkormányzat tulajdona, a mohorai iskolások 

elvitele az iskolába, az Mohora Község Önkormányzatának költsége lesz, hiszen ez a mohorai 

gyermekek érdekét szolgálja. Eddig a balassagyarmati Kistérség állta ezt a költséget. Ez meg fog 

változni. Kéri a hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások: 

 

Kardos Kálmán képviselő: Ez a költség plusz költség lesz az önkormányzatnak? 

 

Fridrich Béla polgármester: Az intézményfenntartó társulás költségével csökken a kiadása az 

önkormányzatnak a feladatátadás miatt.  A következő évben az iskolabusz költsége megmarad, 

azonban a költség csökken a fenntartás miatt. Az iskolabusz fenntartásával kapcsolatos megállapodás 

tervezetet minden képviselő megkapta. Ugyan számítási kalkuláció nincs hozzá, de a megállapodás 

alapján a költségeket közösen kell elfogadni.  A költségek valóságos üzemben tartási költségek, nem 

pedig üzleti kilométer elszámolás. Egyébként véleménye szerint meg fognak tudni egyezni 

mindenben. 

 

Tóth Éva jegyző: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a megállapodás elfogadása esetén szükséges 

lehet a kötelezettségvállalás tekintetében egy előzetes költségkalkulációt, költségtervezetet ismernie 

a testületnek. Azonban azt is el kell mondani, hogy a legpontosabb kalkulációt év végi zárást 

követően a tényadatokból lehet számolni, vagyis következő év januárjában. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért az írásbeli előterjesztéssel és az 

iskolabusz közös fenntartásával, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 
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 122/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Cserhátsurány 

Község Önkormányzatának tulajdonát képező iskolabusz közös fenntartásáról szóló 

Megállapodást a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a Megállapodást írja alá 

és a következő évi költségvetés tervezésekor a költségekről tájékoztassa a Képviselő-

testületet. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

e) A Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda vezetője kinevezésének megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Tessedik Sámuel Mikrotérségi 

Óvoda létrehozásakor vezetőt is ki kell nevezni. Javasolja a többi társfenntartó önkormányzattal 

egyetértésben, hogy Pistyúr Gáborné óvónőt nevezze ki vezetőnek a Képviselő-testület, hiszen a 

legkevesebb munka abban az óvodában van, ezért ő alkalmasabb a vezetői feladatok ellátására. Kéri 

a képviselők hozzászólását. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda 

vezetője Pistyúr Gáborné óvónő legyen 1 évig, amíg az óvodavezetői állás meghirdetése és elbírálása 

ideje letelik, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

123/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - egyetértésben a társfenntartó 

Önkormányzatok Képviselő-testületeivel – a kiírandó óvodavezetői pályázat elbírálásáig, egy év 

időtartamra 2011. szeptember 1. napjától Pistyúr Gábornét a Tessedik Sámuel Mikrotérségi 

Óvoda óvodavezetői teendői ellátásával megbízza.  

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 
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f) A Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda Egységes Pedagógia Programja jóváhagyásának 

megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az egységes pedagógia programot is 

jóvá kell hagynia a képviselőknek, ezért javasolja a kiküldött program elfogadását. Kéri a képviselők 

hozzászólásait. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda 

Egységes Pedagógia Programját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, az 

kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 124/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakértői vélemény ismeretében 

jóváhagyja a Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda Egységes Pedagógia Programját a 

határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

törvényességi észrevétel keretén belül módosításra tett javaslatot az SZMSZ tekintetében. A 

módosítások lényegét a képviselők részére megküldött törvényességi észrevétel alapján a jegyző 

módosította és a tervezetet a képviselők rendelkezésére bocsátotta. Javasolja a módosítás 

elfogadását. Kéri a hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások: 

 

Tóth Éva jegyző: Tájékoztatásként elmondja a képviselőknek, hogy a módosítás tervezetét megküldte 

kontroll céljából a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak és ez alapján a képviselőknek elfogadásra 
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javasolja. A módosítás lényege a pontosítások és kiegészítések. Tudja, hogy a képviselők egy egyszerű 

SZMSZ megalkotására törekedtek, de vannak olyan jogszabályi kötelezettségek, amiket az SZMSZ-ben 

szabályozni szükséges.  

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 

tervezetével egyetért, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, minősített 

többséggel  5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

rendeletét: 

 

Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

8/2011.(III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 

6. Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési Szabályzata megtárgyalása 

a) A közbeszerzési szabályzat jóváhagyása 

 

Fridrich Béla polgármester: Utal arra, hogy a közbeszerzési szabályzat tervezetét a Képviselő-testület 

megkapta írásban. A közbeszerzési szabályzat elfogadására azért van szükség, mert a Tolnay kúriában 

helytörténeti kiállítás helyiségének megvalósításához nyújtott támogatáshoz szükséges lesz 

közbeszerzési eljárás lefolytatására. Azonban a jelenleg életben lévő közbeszerzési szabályzat régi, 

elavult, felülvizsgálatra, illetve új szabályzatra van szükség, hiszen a közbeszerzési szabályok oly 

mértékben változtak, hogy a módosítás már nem lenne célszerű. Javasolja a szabályzat elfogadását. 

Kéri a hozzászólásokat. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Közbeszerzési Szabályzat tervezetével, az 

kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 125/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 
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Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közbeszerzési 

Szabályzatot a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse és az esetleges közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési szabályzatnak 

szerezzen érvényt. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása közbeszerzési eljárásba 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a jelenleg elfogadott 

közbeszerzési szabályzat értelmében a képviselő-testület dönthet arról, hogy hivatalos közbeszerzési 

tanácsadót von-e be a tervezett közbeszerzési eljárásba. Javasolja, hogy a testület döntsön úgy, hogy 

szakemberre bízza a közbeszerzést, vagyis javasolja, hogy Szokolai László hivatalos közbeszerzési 

szakértőt vonja be a tervezendő közbeszerzési eljárásba és hatalmazza meg őt, mint polgármestert 

azzal, hogy vele szerződést köthessen. A hivatalos közbeszerzővel előzetes tárgyalásokat folytatott, 

mely alapján nettó 400.000.- Ft díjért elvállalja a hivatalos közbeszerzési tanácsadó az eljárás 

lefolytatását, amennyiben arra megbízást kap a képviselő-testülettől. Kéri a hozzászólásokat. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Mohora Község Önkormányzata 

hivatalos közbeszerzési tanácsadót von be a tervezett közbeszerzési eljárás lefolytatására, ez a 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó Szokolai László lesz és felhatalmazza a Képviselő-testület Fridrich 

Béla polgármestert arra, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval a megbízásai szerződést 

megkösse és a munka elvégzését követően nettó 400.000.- Ft megbízási díjat fizessen részére az 

önkormányzat, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 126/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tolnay 

Kúriában helytörténeti kiállítás megvalósításához tervezett közbeszerzési eljárásba hivatalos 

közbeszerzési tanácsadót von be. 

 

A hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, Szokolai Lászlóval megbízási szerződést köt, melyben 

a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása elvégzését követően nettó 400.000.- Ft + 

Áfa összeget fizet meg a megbízottnak. A Képviselő-testület a megbízási díj kifizetését a 2011. 

évi költségvetéséből biztosítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy Szokolai László hivatalos 

közbeszerzési tanácsadóval a megbízást kösse meg, azt aláírja és a megbízási díjat a munka 

elvégzését követően fizesse ki részére. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Az ÉMÁSZ áramszolgáltatási díj csökkentési ajánlatának megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az ÉMÁSZ díjcsökkentési 

javaslatot küldött az önkormányzatnak, melyet javasol elfogadni a képviselőknek. Elmondja, hogy az 

energiadíj eddig nettó 24,9 Ft volt kW-onként, mely helyett nettó 21,17 Ft/kW energia díjat ajánl. A 3 

x 80 A-t meg nem haladó felhasználási helyek esetén. Szerinte ez gazdaságosabb, kéri a képviselők 

véleményét. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy az ÉMÁSZ Nyrt. energia 

csökkentési ajánlatát elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, az 

kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 127/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Észak-

magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) kereskedő által az 

önkormányzatnak megküldött energia csökkentési ajánlatát elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy a villamos energia 

vásárlási szerződéseket az összes intézményre aláírja, megkösse a kereskedővel. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. „Mohora Községért” Érdemérem és „Díszpolgári cím” adományozásáról szóló rendelet tervezet 

megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Elmondja a képviselőknek, hogy Mohora községben vannak olyan 

kimagasló teljesítményeket nyújtó lakosok, olyan közösségi munkát végző emberek, akiknek meg kell 
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köszönni a segítségnyújtását, a közérdekű tevékenységét. Ennek érdekében ugyan pénzbeli 

köszönetet nem tud az önkormányzat nyújtani, azonban egy „Mohora Községért” Érdemérem és 

Oklevél kiadásával az önkormányzat megköszönheti ezt a közérdekű tevékenységet. Ugyanakkor 

nemcsak a „Mohora Községért” Érdeméremmel, hanem „Díszpolgári cím” adományozásával is 

lehetősége lenne a településnek mindazon embereket elismerni, akik ennek a közösségnek a javát 

szolgálják. Ennek az érdeméremnek és a díszpolgári címnek az adományozása Képviselő-testületi 

hatáskör, rendeletbe kell foglalni arra való javaslattételnek és annak odaítélésének az eljárási 

szabályait. Ugyanakkor elmondja azt is, hogy ugyan az SZMSZ-ben Mohora címere és zászlaja leírásra 

került, azonban annak használatát is szabályozni szükséges. Ebben a rendelet tervezetben ez is 

megtörtént. A képviselők kézhez kapták a rendelet tervezetet. Kéri a véleményeket és 

hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások:  

 

Kardos Kálmán képviselő: Véleménye szerint is meg kell köszönni minden segítőkész embernek a 

munkáját és javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 

 

A többi jelenlévő képviselő is egyetért vele. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki a helyi címerről, zászlóról, és kitüntetések, elismerő címek 

adományozásáról szóló önkormányzati rendelet tervezettel egyetért és elfogadja azt, az 

kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, minősített 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

rendeletét: 

 

MOHORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2011.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

a helyi címerről, zászlóról, és kitüntetések, elismerő címek adományozásáról 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 

9. Egyebek 

a) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak, járdák, gyalogutak felújításával kapcsolatos pályázati 

lehetőség megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Kisléptékű településfejlesztés 

ÉMOP-3.1.3 pályázati lehetőség kiírására fog majd sor kerülni, ahol a fő cél az önkormányzati 

tulajdonú belterületi földutak szilárd burkolatú úttá való fejlesztése, belterületi utak korszerűsítése, 

belterületi járda, gyalogút felújítása, építése, fejlesztése, közvilágítás energiatakarékos 

korszerűsítése, közösségi terek létrehozása, fejlesztése.  A ciklusprogramban is benne van az az 
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önkormányzati cél, miszerint a Zalka Máté út, Hunyadi út nagyon fontos volna a felújítása, probléma 

még az Ady Endre utca és a Bem utca állapota. Azonban a támogatások 95 %-osak, ami azt jelenti, 

hogy az 5 % önrészt biztosítani szükséges. Véleménye szerint ez a legjobb pályázati konstrukció, ilyen 

mértékű támogatás ebben a témában még nem volt.  Jelenleg a Hunyadi út és Zalka Máté út tervezői 

költségvetése alapján a Hunyadi utca 200 m hosszúságban és 3,5 méter szélességben 4.411.875.- Ft 

bruttó összeg lenne, a Zalka Máté utca 207 m hosszan és 3,5 m szélességben 5.436.609.- Ft bruttó 

összegbe kerülne. Ez a két utca összesen: bruttó 9.848.484.- Ft volna, kb. 10.000.000.- Ft pályázat 

elnyerése esetén 500.000.- Ft önrészt kellene biztosítani az önkormányzatnak. Javasolja a 

testületnek, hogy ilyen lehetőséget ne hagyjon ki, amennyiben a pályázat kiírásra kerülne, nyújtsa be 

a pályázatát a két út felújítására. Kéri a képviselők véleményét. 

 

Hozzászólások: 

 

Kukucska Lajos képviselő: Véleménye szerint az önrészt biztosítani tudja az önkormányzat ehhez, 

azonban javasolja, hogy az önrészhez személy szerint meg kellene szólítani a lakosságot annak 

összegyűjtéséhez. 

 

Dr. Gúth Csaba képviselő: Elmondja, hogy az Ifjúság úton ők is, mint lakók összeadták az összeget 

ahhoz, hogy útjuk legyen. Véleménye szerint járható út az előző hozzászóló javaslata, meg kell 

próbálni és könnyebb helyzetben lesz az önkormányzat. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy amennyiben az ÉMOP-

3.1.3 pályázati kiírás megjelenik, arra pályázatot fog benyújtani Mohora Község Önkormányzata a 

Zalka Máté és Hunyadi utak rekonstrukciójára és az önrészt vagy az önkormányzat 2012. évi 

költségvetéséből, vagy a lakosság önkéntes támogatásából fogja biztosítani, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 128/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, miszerint a 

Kisléptékű településfejlesztés ÉMOP-3.1.3 kiírandó pályázatra be kívánja nyújtani pályázatát a 

Mohora, Zalka Máté út és Hunyadi út rekonstrukciójára.  

 

A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát is, hogy a pályázat önerőrészét a 2012. évi 

költségvetéséből biztosítani kívánja, vagy - amennyiben a lakosság is egyetért vele – a 

lakosság önkéntes támogatásából befolyt összegből kívánja finanszírozni. 
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A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse, és amennyiben a fenti pályázat kiírásra kerül, a Képviselő-testületet 

arról tájékoztassa. 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b) Elektronikai hulladékgyűjtés megvalósításának megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Zöld Híd Programban a FE-

GROUP Invest Zrt. ingyenes lakossági elektronikai hulladékgyűjtést szervez. Mohora községnek is 

felajánlották ezt a lehetőséget, amennyiben él az önkormányzat ezzel. Javasolja az ebben való 

részvételt. Kéri a hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások: 

 

Kardos Kálmán képviselő: Kérdése, hogy a lomtalanítást is engedélyezik? 

 

Fridrich Béla polgármester: A lomtalanítás más kategória, mint az elektronikai hulladék gyűjtése, azt 

is meg lehet szervezni, de azt meg kell fizetni külön. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az elektronikai hulladékgyűjtés 

Mohorán is biztosított legyen és felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert arra, hogy az 

ezzel kapcsolatos szervezési feladatokat elvégezze, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 129/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mohora 

községben is biztosítja a Zöld Híd Programban a FE-GOUP INVEST Zrt. szervezésében az 

ingyenes lakossági elektronikai hulladék gyűjtést. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Fridrich Béla polgármestert, hogy az elektronikai 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatokat elvégezze. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: 2011. november 30. 
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c) A Dolinkai pincetulajdonosok kommunális elektromos hálózatának kiépítése iránti kérelme 

 

Fridrich Béla polgármester: Ismerteti a jelenlévőkkel azt a beadványt, melyben a Dolinkai 

pincetulajdonosok kezdeményezik a pincék kommunális elektromos hálózatának kiépítését az ÉMÁSZ 

felé. Mivel a létesítendő hálózat az önkormányzat tulajdonában lévő földterületen van és az 

önkormányzat kezdeményezheti a hálózat bővítést, ezért a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a 

kérelmet. Javasolja a kérelem továbbítását az ÉMÁSZ felé, illetve a kérelem támogatását az 

önkormányzat részéről. Kéri a képviselők hozzászólásait. 

 

Hozzászólások: 

 

Pavlokin Pál alpolgármester: A pincetulajdonosok benyújtják a kérelmüket az ÉMÁSZ felé, azonban a 

létesülendő hálózat az önkormányzat tulajdonában lévő földterületen létesülne. Ezért a kérelem 

tulajdonképpen az, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a hálózat az önkormányzati 

földterületen megépülhessen. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 

Mohora, külterület, 0122/2. hrsz., közút művelési ágú és a Mohora, külterület, 0120/5. hrsz-ú, közút 

művelési ágú  területen végzendő kommunális elektromos hálózat létesítésére, az kézfeltartással 

jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

130/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul az 

önkormányzat tulajdonát képező Mohora, külterület, 0122/2.hrsz-, közút művelési ágú, és a 

Mohora, külterület 0120/5. hrsz-ú, közút művelési ágú területen végzendő kommunális 

elektromos hálózat létesítéséhez, melyet a Dolinkai pincetulajdonosok kezdeményeznek az 

áramszolgáltató felé. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 
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d) Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda Alapító Okirata módosításának megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket arról, hogy a Tessedik Sámuel Mikrotérségi 

Óvoda Alapító Okiratában pontosítást kell végrehajtani, ezért javasolja a módosítás elfogadását a 

jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal. Kéri a hozzászólásokat. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért a Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda Alapító 

Okiratának módosításával, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 131/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - egyetértésben a társfenntartó 

Önkormányzatok Képviselő-testületeivel – a Képviselő-testület által a 79/2011.(V.31.) 

számú határozatával jóváhagyott Tessedik Sámuel Mikrotérségi Óvoda Alapító Okiratát a 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.  
 
A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 
érintetteket értesítse. 
 
Felelős: Fridrich Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

e) Közterületről nyíló pince elővásárlási jogáról történő lemondás megtárgyalása 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Gazdik László 

tulajdonában lévő közterületről nyíló pincét magánszemély meg kívánja vásárolni, azonban arra az 

önkormányzatnak elővásárlási joga van. Javasolja, hogy az elővásárlási jogról mondjon le az 

önkormányzat, mert szerinte nincs szüksége az önkormányzatnak pincére. Kéri a hozzászólásokat. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Mohora Község Önkormányzata a 

Gazdik László tulajdonában lévő közterületről nyíló pince elővásárlási jogáról lemond, az 

kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 
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Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

132/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Gazdik László 

(szül. Mohora, 1954.06.04.) 2660 Balassagyarmat, Honti utca 46. szám alatti lakos, a Mohora, 

külterület 0119/8/E. hrsz-ú közterületre nyíló pince tulajdonosának kérelmére a közterületről 

nyíló pince elővásárlási jogáról lemond, azt megvásárolni nem kívánja az önkormányzat. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

f) Posta Istvánné bejelentése talajvíz elvezetésével kapcsolatosan 

 

Fridrich Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Posta Istvánné kérelemmel fordult a 

Képviselő-testülethez, mivel a Dolinkai pincesorról az esőzésekkor nem az árokban folyik el a víz, 

hanem az udvarán keresztül, mivel a szegélykő szét van törve. A polgármester elmondta, hogy 

felvette a kapcsolatot a közútkezelő szervezettel. Azt mondták, hogy nincs pénz arra, hogy a szegélyt 

megjavítsák, ha az önkormányzat a saját pénzéből megcsinálhatja az útszegélyt. Kéri a véleményeket, 

hozzászólásokat. 

 

Hozzászólások: 

 

Pavlokin Pál alpolgármester: Véleménye szerint az árkot ki kell tisztítani folyamatosan és a víz ki tud 

folyni az útnál az árkon keresztül. 

 

Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Dolinkai pincesor esővíz árkát 

természetben, vagyis emberi erővel kitisztítsák és ezzel akadályozzák meg a lakók udvarába történő 

esővíz bemenetet, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 
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 133/2011.(VIII.30.) számú képviselő-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dolinkai 

pincesorról lejövő esővíz elvezetésére szolgáló árkot kézi erővel kitakarítja, és ezzel kívánja 

megakadályozni, hogy az állampolgárok kertjébe és udvarába az bezúduljon esőzéskor. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse és az elvégzett munkáról a Képviselő-testületet tájékoztassa. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

g) Csibi Attiláné kérelme szemétszállítási szerződés megszüntetésére 

 

Fridrich Béla polgármester: Ismerteti a képviselőkkel Csibi Attiláné balassagyarmati lakos kérelmét, 

melyben kérte a Mohora, Ady Endre út 1. szám alatt lévő ingatlanban a szemétszállítási szerződés 

megszüntetését, mivel édesanyja meghalt és más nem lakik a lakásban. Javasolja a szerződés 

megszüntetését. Kéri a képviselők hozzászólását. 

 

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

 

Fridrich Béla polgármester: Kéri, hogy aki egyetért Csibi Attiláné kérelmével és megszünteti a 

Mohora, Ady Endre út 1. szám alatti ingatlan szemétszállítási szerződését, az kézfeltartással jelezze. 

 

Szavazás. 

 

Fridrich Béla polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel, 5 szavazattal mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 

határozatát: 

 

 134/2011.(VIII.30.) számú képviselőt-testületi határozat: 

 

Mohora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Csibi Attiláné 

balassagyarmati lakos kérelmére a Mohora, Ady Endre út 1. szám alatti ingatlan 

szemétszállítási szerződését megszünteti 2011. július 1. napjától, mert az ingatlanban senki 

nem lakik. 

 

A Képviselő-testület felkéri Fridrich Béla polgármestert, hogy a hozott határozatról az 

érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Fridrich Béla polgármester 

Határidő: azonnal 

 

III. Napirend után: 

A Képviselő-testület tagjainak bejelentései, észrevételei, javaslatai 
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Mivel más bejelentés, észrevétel, javaslat nem volt a képviselők részéről, ezért Fridrich Béla 

polgármester az ülést befejezettnek nyilvánítja. 

 

k.m.f. 

 

           Fridrich Béla        Tóth Éva 

         polgármester         jegyző 


