JEGYZŐKÖNYV

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. november 30-án megtartott soros ülésén az
Aranyszöm Rendezvényház nagytermében
Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester
Babarczi János, Balogh Miklós, Csányi László, Csiszár István, Masa Róbert, Vass
Antal, Volford Imre, Mucsi György, Katona László, Oltványi Gyula, Heller Sz. Tibor,
Szűcsné dr. Fehér Éva, Tanács József képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző
Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Balog László kabinetvezető
- Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezető
- Kosztyu Gyuláné óvodavezető
- Dr. Fábricz Károlyné Gondozási Központ vezetője
- Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója
- Gyuris Péterné Móra Ferenc ÁMK igazgatója
- Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője
- Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Családi Napközi és Bölcsőde
- Csőke Melinda Móra-partner Kht. ügyv. ig.
- Dr. Nagy Szilvia aljegyző
Nógrádi Zoltán polgármester:
Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselő-testület tagjai közül jelen van minden
képviselő.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra:
1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról,
az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Aktuális kérdések
Előadó: témakörök szerint
Közmeghallgatás napirendje:
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2006. évi térség- és településfejlesztési tevékenységéről
2./ Adórendeletek módosítása
3./ 2007. évi költségvetési koncepció
4./ Egyéb közérdekű javaslatok, bejelentések

Kérdés: nincs
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Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontra tett javaslatot.
350/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Napirend jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a 2006. november 30-ai Képviselő-testületi ülés
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról,
az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Aktuális kérdések
Előadó: témakörök szerint
Közmeghallgatás napirendje:
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2006. évi térség- és településfejlesztési tevékenységéről
2./ Adórendeletek módosítása
3./ 2007. évi költségvetési koncepció
4./ Egyéb közérdekű javaslatok, bejelentések
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről,
a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő
fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közti beszámolóját a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Vass Antal, Oltványi Gyula képviselők, melyre a választ
Nógrádi Zoltán polgármester megadja.
Hozzászólás: nincs

3
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.
351/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az
önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a
fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló
beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester

- Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az ivóvízminőség javító program végrehajtásával kapcsolatos jelentést – 150/2001.
/VI. 27./ Kt. sz. határozat 4. pontjának végrehajtása - a bizottság tagjai tudomásul vették.
A 180/2006. /V. 25./ Kt. sz. határozat 5. pontjára adott jelentést is megvitatták. Megállapítást nyert,
hogy a Kht. által korábban végzett városüzemeltetési és vállalkozási tevékenység az utóbbi időben
háttérbe szorult. A városüzemeltetési feladatok végzése terén nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a
pályázati úton történő fejlesztésekre.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
352/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehatásáról
H a t á r o z a t:
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I. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést.
A 317/2005. /X. 20./, 349/2005. /XI. 17./, 44/2006. /II. 13./, 117/2006. (III.23.), 19/2006.
(I.19.), 209/2006. /VI. 22./, 310/2004. /X. 7./, 135/2006. /IV. 13./, 251/2006. /VIII. 9./
148/2006. /IV. 27./, 132/2006. /IV. 13./, 84/2006. /II. 16./, 342/2005. /XI. l7./ ,
361/2004. /XI. 25./ Kt. sz. határozat II/b, III/b és 5. pontjának végrehajtásáról, 255/2005.
/VIII. 3l./ Kt. sz. határozat II. pontjának végrehajtásáról, 102/2005. /IV. 21./ III/l-2 pontok
végrehajtásáról, 109/2006. /III. 23./, 199/2006. /V. 25./, 340/2006. /X. 26./, 293/2006.
/IX. 20./, 291/2006. /IX. 20./, 251/2006. /VIII. 9./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról további
jelentést nem kér.
A 102/2005. /IV. 2l./ Kt. sz. határozat 3. bek. 3. pontjának végrehajtásáról, 171/2006. (V.11.)
Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2006. decemberi kt. ülésre kér újabb jelentést.
A 210/2005. /VI. 23./ , 243/2006. /VIII. 9./ Kt. sz. határozat 5. pontjának végrehajtásáról,
100/2004. /III. 25./ 207/2006. /VI. 22./ Kt. sz. határozat 4. pontjának, Kt. sz. határozat
végrehajtásáról a 2007. januári kt. ülésre kér újabb jelentést.
A 18/2006. /I. 19./ és a 152/2006. /IV. 27./, 346/2005. /XI. l7./ Kt. 3. pont, 46/2006. /II.
l3. /, 337/2005. /X. 20./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2007. februári kt. ülésre kér
újabb jelentést.
A 346/2005. /XI. l7./kt. sz. határozat 2. pontjának végrehajtásáról, 296/2005. /IX.
22./,312/2005. /X. 20./ Kt. II. pont, 355/2003. /X. 30./ , 85/2006. /II. 16./ Kt. sz.
határozat végrehajtásáról a 2007. márciusi kt. ülésre kér újabb jelentést.
A 219/2004. /VI. 24./kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2007. májusi kt. ülésre kér újabb
jelentést.
A 150/2001. /VI. 27./ Kt. sz. határozat 4. pontjának végrehajtásáról, 122/2001. /V. 31./ kt.
sz. határozat 8. pontjának végrehajtására a 2007. novemberi kt. ülésre kér újabb jelentést.
II.
l./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Móraép Kht. ügyvezető igazgatója által a
180/2006. /V. 25./ kt. sz. határozat 5. pontjára adott jelentést elfogadja. A testület
megállapítja, hogy a tapasztalható körülményekhez viszonyítva a megállapításokat arányosnak
tartja, ezért támogatja az anyagban leirt fejlesztésekre vonatkozó javasolt intézkedések
megtételét.
2. Mórahalom város Képviselő-testülete figyelembe véve az elkövetkezendő évek pénzügyi
lehetőségeit a megvalósításhoz feltétlenül szükségesnek tartja olyan pályázati forrás
felkutatását, amely a Móraép Kht-hoz hasonló kisvállalkozások infrastrukturális feltételeinek
javítását támogatja.
3./Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a 2007.
évi üzleti tervében az anyagban részletezett pontok szerint szerepeltesse a megvalósítandó
feladatokat, amelynek megvalósítását meglévő pénzügyi forrásokra, illetve pályázatokon elnyert
pénzeszközökre alapozza.
Felelős: Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2007. áprilisi kt. ülés
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Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Gyuris Péterné ÁMK igazgató
4./ Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója
7./ Dr. Vághy Richárd Móra-Vitál Kht. ügyvezető igazgatója
8./ Duka Félix Móranet Kht. ügyvezető igazgatója

- A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenység
költségelemzése
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság - 4 igen szavazattal és l nemleges szavazattal - elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai a költségelemzést tudomásul vették. 6 igen szavazattal, l nemleges
szavazattal és l tartózkodás mellett elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Babarczi János képviselő:
Előrebocsátja, hogy nem az Önkormányzat általi díjtétel emeléssel nem ért egyet, hanem azzal, hogy a
Környezetgazdálkodási Kht., mint egy jól prosperáló, nagy cég mérhetetlenül nagy terhet hárít a
lakosokra.
A díjtétel emelés megítélése szerint a város tisztaságának rovására történik.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Válaszában elmondja, hogy a hulladékot el kell helyezni és engedéllyel csak az említett cég rendelkezik.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

353/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
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Tárgy : A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenység költségelemzése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv.
25. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a hulladékkezelési közszolgáltatás rendjére és
módjára tekintettel készített részletes költségelemzést megvitatta és elfogadja.
2./ Felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségelemzés alapján megállapított díjtételeket
Mórahalom város Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal
összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. (XII. 03.) sz. rendeletébe építse be.
Felelős: 2. pontra. Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: azonnal, a határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér.
Erről értesítést kap:
1./ Dr. Szántó Mária jegyző
2./ MÓRAÉP Kht. Ügyvezető igazgatója

- Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester:
Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját.
Kérdés: nincs
Hozzászólás : nincs
- A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul
veszi.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Ismerteti a saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul
veszi.
354/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:

7
Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a
Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. § /3/
bekezdése alapján tudomásul veszi.
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

II. NAPIREND
Aktuális kérdések
- Mórahalom város Önkormányzatának 2007. évi költségvetési koncepciója
A 2006. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság tagjai a 2007. évi koncepció áttekintése során megállapították, hogy az alkalmas a jövő évi
költségvetési rendelet összeállítására.
Az intézményvezetőknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az általuk irányított intézmények
működőképességének megőrzésére. A 2007. évi költségvetés „szigorú” lesz, de azt elfogadásra
javasolják. Ugyanúgy a költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatást is.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Megítélésük szerint sok új eleme van az anyagnak. Aggodalomra ad okot a jövő évi költségvetés.
Elfogadásra javasolják a koncepciót és a tájékoztatót is.
Mucsi György Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Megítélésük szerint az új feladatokra a fedezetet mindenképpen biztosítani kell. Elfogadásra javasolják
az előterjesztést.
Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Megállapításaik szerint a 2006. év teljesítése megnyugtató, a tervezetnek megfelelően sikerült zárni az
évet. Elfogadásra javasolják a tájékoztatót, ugyan úgy a költségvetési koncepciót is.
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Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy az intézményi költségvetések tovább nem szoríthatóak. Az intézményi struktúra és
gazdálkodás a működő képesség határát súrolja. 0 %-os dologi automatizmussal kell számolni. A
feladatellátás biztonságát szavatolni kell.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
355/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom város Önkormányzatának 2007. évi költségvetési koncepciója
A 2006. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás
H a t á r o z a t:
I. Mórahalom város Képviselőtestülete Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény
70 §-a alapján a 2007. évi költségvetési terv-koncepciót megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozza:
1.
Mórahalom város Önkormányzata 2007. évben 0%-os dologi automatizmussal számol
kivétel az élelmiszervásárlás. A 2007. évi költségvetés készítése során a gépjárművek
üzemanyagköltségére és az irodaszer beszerzésekre a 2006. évben előirányzott költségek
mértékéig tervezhetők kiadási előirányzatok, azonban az induló új feladatokra biztosítani
szükséges a működtetés költségeit.
2.
A bérek esetében a 2006. december 31-i állapot szerint kell tervezni, kivétel a törvényi
kötelezettségből származó soros előlépések végrehajtása.
3.
A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a költségvetési rendelettervezet
elkészítése a többletbevételek reális számbavétele, a pályázatokban vállalt továbbfoglalkoztatási
kötelezettség beépítésére figyelemmel történjen.
4.
A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy vizsgálja meg a szociális ágazat
forrásszerzés lehetőségét a többcélú társulás keretében.
5.
A Képviselőtestület felhívja az intézmények vezetőinek figyelmét, hogy nyertes
pályázatok esetében a szerződés aláírását követően a pályázatok végrehajtása
programfinanszírozás keretében történjen, melynek keretén belül a forrás felhasználás
megtervezése az elemi költségvetés szintjén kell megvalósuljon. A programfinanszírozás
lebonyolítására polgármesteri utasítás kiadása indokolt.
6.
A Bölcsőde és a Családi Napközi szervezeti egysége működtetésére a költségvetése
összegét a 2007. évi költségvetésbe be kell építeni.
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7.
A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy ezen költségvetési tervkoncepcióban
megfogalmazott iránymutatások és a közmeghallgatáson, vagy egyébként felmerülő
pénzügyileg megvalósítható és
jogos igények alapján készítse el az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
rendelet- tervezetet.
II. A Képviselőtestület a Mórahalom város Önkormányzata költségvetési gazdálkodásának
2006. I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Felelős : Dr. Szántó Mária jegyző, intézményvezetők
valamennyi intézményvezető
Határidő: 2007. februári Kt. ülés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erről értesítést kap :
Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Szűcs Julianna igazgató
Dr. Fábricz Károlyné intézményvezető
Gyuris Péterné igazgatója
Kosztyu Gyuláné óvodavezető
Vastag István igazgató
Csőke Melinda Kht igazgató

-

Helyi adó koncepció 2007. évre

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A 10 %-os adókedvezmény megszüntetésével egyetértenek, támogatják az előterjesztés elfogadását.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
356/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Helyi adó koncepció 2007. évre
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H a t á r o z a t:
Mórahalom Város Képviselő-testülete a 2007. évi helyi adó koncepcióra vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza, egyben felhívja a jegyzőt, vegye
figyelembe a közmeghallgatáson elhangzott javaslatokat, terjessze a Képviselő-testület elé a
vonatkozó rendeletmódosítást.
l. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az iparűzési adó esetén a kereskedelmi,
mezőgazdasági, és egyéb tevékenységi körben adózó mórahalmi székhelyű adózók
kedvezménye megszüntetésre kerüljön.
Határidő: 2006. decemberi kt.
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester - közmeghallgatáson a lakosság
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- A vásárokról és piacokról szóló 16/1995. /VI. 7./ Ör. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság az emelés mértékével egyetért, támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja a vásárokról és piacokról szóló 16/1995. /VI. 7./ ör. rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek
- megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 26/2006. (XII. 1.) Ör. rendeletét a vásárokról
és piacokról szóló 16/1995. /VI. 7./ Ör. rendelet módosításáról
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.
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-

A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. 12./ számú rendelet módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. 12./ számú rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek
megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 27/2006. (XII. 15.) Ör. rendeletét a
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. 12./ számú rendelet módosításáról
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.

-

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. /XII. 31./Ör. rendelet
módosítására
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A lakosok nehéz gazdasági helyzetére tekintettel a bizottság tagjai magasnak tartották a 8 %-os emelést.
Figyelembe véve azonban a várható inflációt (mely 7-8 %-ra tehető) elfogadják azt.
Megítélésük szerint a lakások karbantartására a jövőben jobban oda kellene figyelni.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Nógrádi Zoltán polgármester:
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Szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. /XII. 31./sz. rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek
megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 28/2006. (XII. 15.) Ör. rendeletét az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. /XII. 31./sz. rendelet módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.

-

Mórahalom város Képviselő-testületének az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól
szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekre
vonatkozó rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek
megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 29/2006. (XII. 15.) Ör. rendeletét az
elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárási cselekményekről.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza.

-

A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999.
/XII. 3./ Ör. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az előterjesztést és a rendelet-tervezetet. Törvényességi
szempontból elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.

13
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést és a
rendelet-tervezetet.
A bizottság szerint a jövőben jobban oda kell figyelni az illegális hulladékelhelyezőkre.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló
19/1999. /XII. 3./ Ör. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület – l3 igen szavazattal és l nemleges szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 30/2006. (XII. 15.) Ör.
rendeletét a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló
19/1999. /XII. 3./ Ör. rendelet módosításáról
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete tartalmazza.

- Polgármesteri költségáltalányról történő lemondás
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület 13 igen szavazattal és l tartózkodással elfogadja az előterjesztést.
357/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Polgármesteri költségáltalányról történő lemondás
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja, hogy Nógrádi Zoltán
polgármester a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2) bekezdése alapján illetményének
30%-ában, azaz 155.670 Ft-ban megállapított költségátalányáról 2006. december 1-jei hatállyal
lemond.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, hogy az 1./ pont végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Határidő: 2./ azonnal
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ MÁK Csongrád Megyei Területi Igazgatóság

-

Önkormányzati intézményeik pénzügyi gazdasági ellenőrzésének 2007. évi ütemterve
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
358/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Önkormányzati intézményeik pénzügyi gazdasági ellenőrzésének 2007. évi ütemterve
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 92. § /2/
bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI.26.)Korm.r. 21.§-a
alapján a Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei ellenőrzésére a következő
ütemtervet fogadja el:
2007. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
I.1./ 2007. február:
Ellenőrzendő szervezeti egységek: Móra Ferenc ÁMK, Napköziotthonos Óvoda, Alapfokú
Művészeti Iskola, Gondozási
Központ, Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzés tárgya,
Kötött és felhasználási kötöttség nélküli normatív hozzájárulások,
központosított előirányzatok ellenőrzése
Ellenőrzött időszak:
2006. év
Ellenőrzés tipusa:
pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzés formája:
téma
Az ellenőrzés ütemezése:
2007. február
Erőforrás szükségletek:
10 szakértői nap
Ellenőrző szerv:
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőre:
Mórahalom
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A jelentés leadásának határideje: 2007. február 20.
Beszámoló:
2007. március
2./ 2007. május
Ellenőrzendő szervezeti egységek: Polgármesteri Hivatal Mórahalom
Ellenőrzés tárgya,
Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
Ellenőrzött időszak:
2005-2006. év
Ellenőrzés tipusa:
rendszerellenőrzés
Ellenőrzés formája:
átfogó
Az ellenőrzés ütemezése:
2007. május
Erőforrás szükségletek:
15 szakértői nap
Ellenőrző szerv:
Homokháti Kistérség Többcélú
Mórahalom
A jelentés leadásának határideje: 2007. május 31.
Beszámoló:
2007. június

Társulás

belső

ellenőre:

3./ 2007. június
Ellenőrzendő szervezeti egységek: Homokháti Önkormányzatok Kistérség-fejlesztési Társulása
Mórahalom
Ellenőrzés tárgya,
Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
Ellenőrzött időszak:
2005-2006. év
Ellenőrzés tipusa:
rendszerellenőrzés
Ellenőrzés formája:
átfogó
Az ellenőrzés ütemezése:
2007. június
Erőforrás szükségletek:
8 szakértői nap
Ellenőrző szerv:
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőre:
Mórahalom
A jelentés leadásának határideje: 2007. június 30.
Beszámoló:
2007. július
4./ 2007. szeptember
Ellenőrzendő szervezeti egységek: ÁMK. Mórahalom
Ellenőrzés tárgya,
2006. évi átfogó ellenőrzés utóellenőrzése
Ellenőrzött időszak:
Ellenőrzés formája:
utóellenőrzés
Az ellenőrzés ütemezése:
2007. szeptember
Erőforrás szükségletek:
6 szakértői nap
Ellenőrző szerv:
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás
Mórahalom
A jelentés leadásának határideje: 2007. szeptember 30.
Beszámoló:
2007. október

belső

5./ 2007. szeptember
Ellenőrzendő szervezeti egységek: Polgármesteri Hivatal Városi Fürdő Mórahalom
Ellenőrzés tárgya,
Átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés
Ellenőrzött időszak:
2005-2006. év
Ellenőrzés tipusa:
rendszerellenőrzés
Ellenőrzés formája:
átfogó
Az ellenőrzés ütemezése:
2007. szeptember
Erőforrás szükségletek:
4 szakértői nap
Ellenőrző szerv:
Homokháti Kistérség Többcélú Társulás belső
Mórahalom
A jelentés leadásának határideje: 2007. szeptember 30.

ellenőre:

ellenőre:
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Beszámoló:

2007. október

6./ 2007. szeptember
Ellenőrzendő szervezeti egységek: Önkormányzat intézményei Mórahalom
Ellenőrzés tárgya,
Pénzkezelés szabályszerűségének vizssgálata
Ellenőrzött időszak:
2007. év
Ellenőrzés tipusa:
pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzés formája:
célellenőrzés
Az ellenőrzés ütemezése:
2007. szeptember
Erőforrás szükségletek:
2 szakértői nap
Ellenőrző szerv:
Mórahalom város Képviselőtestületének Pénzügyi Bizottsága
A jelentés leadásának határideje: 2007. szeptember 30.
Beszámoló:
2007. október
II. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja valamennyi intézmény vezetőjének a figyelmét a
193/2003.(XI.26.) Korm.r. 31.§. (1) bekezdésében foglalt éves ellenőrzési jelentés elkészítésére, melyet a
tárgyévet követő év március 15-ig megküld Mórahalom város Jegyzőjének.
Határidő: 2007. március 15.
Felelős: valamennyi intézmény vezetője
III. A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét az ellenőrzési ütemtervben foglaltak maradéktalan
végrehajtására, valamint az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére.
Határidő: 2007. április 30
Felelős: Mórahalom város Jegyzője
A belső ellenőrzésre fordítható idő összesen:
- Homokháti Kistérség Többcélú Társulása:
- Mórahalom város Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága:

43 nap
2 nap

Erről értesítést kap:
l./ Mórahalom város Jegyzője
2./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Mórahalom
3./ Pénzügyi Bizottság elnöke
4./ intézményvezetők
5./ Mórahalom város Polgármestere

-

Pénzügyi Bizottsági belső ellenőrzéséről készült intézkedési terv
Előadó: Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az írásban kiküldött anyaggal kapcsolatban szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
Kérdés: nincs
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Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
359/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy Pénzügyi Bizottsági belső ellenőrzéséről készült intézkedési terv
H a t á r o z a t:
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2006. évi belső ellenőrzési ütemtervről szóló 368/2004.
(XI. 25.) Képviselőtestületi határozat 5. pontjában előírt, a Pénzügyi Bizottságnak a
Pénzkezelési Szabályzat, bizonylati rend és bizonylati fegyelem megtartásának ellenőrzéséről
készült jelentésében foglaltakat és a következő intézkedési tervet fogadja el a Pénzügyi
Bizottság javaslata alapján:
1.
A Városi Fürdő nem rendelkezik kétkulcsos páncélszekrénnyel, melynek beszerzése a
hatalmas összegű bevételek feletti felelősség megosztása miatt indokolt.
Felelős: Farkas Gábor fürdővezető
Határidő: 2007. április
2.
A Városi Fürdő nem rendelkezik a pénztáros és a napközbeni pénzátvevő személy közti
2 példányos átvételi elismervénnyel, valamint a páncélszekrény kulcsát kezelő valamennyi
munkavállaló felelősségvállalási nyilatkozattal.
Felelős: Farkas Gábor fürdővezető
Határidő: azonnal
3.
Alapfokú Művészeti Iskola esetében a hangszerhasználat címén a tanulóktól beszedett
díjjal havonta el kell számolni.
Felelős: Vastag István
Határidő: folyamatos
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Farkas Gábor Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő vezetője
4./ Vastag István intézményvezető

-

Kábítószer prevencióval foglalkozó szervezetek komplex programjainak támogatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint támogatják a pályázat benyújtását.
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Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
360/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Kábítószer prevencióval foglalkozó szervezetek komplex programjainak támogatása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a Homokháti Iskolaszövetségnek a Térségi
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanáccsal, Mórahalom város Önkormányzatával
együttműködésben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívására (pályázati kódszám:
KAB-PP-06) elkészített pályázatában foglaltakkal, annak benyújtását támogatja.
2./ A Képviselőtestület a 4.450.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges önerő felét 225.000,- Ft összegben a költségvetési rendeletében készpénzben,
225.000 Ft összegben önkéntes munkával biztosítja.
3./ A Képviselőtestület felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres elbírálása
esetén, az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításakor az önerő
mértékét építse be.
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. november 27.
beszámolásra:
2007. márciusi Kt.
Felelős: 1. pontra Homokháti Iskolaszövetség
2. pontra Nógrádi Zoltán polgármester
3. pontra Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1./ Homokháti Iskolaszövetség
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Dr. Szántó Mária jegyző

-

Irodahelyiség bérbeadása a ROZ-98 Kkt. részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
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Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
361/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Irodahelyiség bérbeadása a ROZ-98 Kkt. részére
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta az „Irodahelyiség bérbeadása a ROZ-98 Kkt.
részére” tárgyú előterjesztését.
2. Mórahalom Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.)
KT. sz. rendelet 25. §. (1) bekezdés c) pontja alapján, pályázati eljárás nélkül hozzájárul a
Mórahalom, Röszkei út 41. szám alatti (Tárgyaló elnevezésű) 10,65 m2 alapterületű iroda helyiség
ROZ-98 Kkt. részére történő bérbeadásához 2006. december 1-től 2011. november 30-ig
tartó határozott időtartamra biztosítási és hitel-ügyintézési tevékenység folytatása céljából.
3. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a határozott idejű
bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ ROZ-98 Kkt. (6781 Domaszék, Radnóti M. u. 10.)
3./ Irattár
-

Irodahelyiség bérbeadása a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei
számára
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
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Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
362/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Irodahelyiség bérbeadása a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei számára
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta az „Irodahelyiség bérbeadása a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei számára” tárgyú előterjesztését.
2. Mórahalom Város
lakás céljára szolgáló
KT. sz. rendelet 25.
Mórahalom, Röszkei

Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.)
§. (1) bekezdés c) pontja alapján, pályázati eljárás nélkül hozzájárul a
út 41. szám alatti, 20 m2 alapterületű Iroda III. elnevezésű helyiség

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Csongrád Megyei Földművelésügyi
Hivatala részére történő bérbeadásához 2007. január 1-től 2007. december 31-ig tartó
határozott időtartamra a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek kialakítása
céljából.
3. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a határozott idejű
bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Csongrád Megyei Földművelésügyi Hivatala részére (6721 Szeged, Deák Ferenc utca 17.)
3./ Irattár

- Szindikátusi megállapodás aláírásának jóváhagyása a Bauszer Kft-vel, a Mórahalom, István
király út 8. szám alatti /hrsz.:832/3/ telken megvalósuló társasház kapcsán
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
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Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
363/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy Szindikátusi megállapodás aláírásának jóváhagyása a Bauszer Kft-vel, a Mórahalom, István király
út 8. szám alatti /hrsz.:832/3/ telken megvalósuló társasház kapcsán
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta a „Szindikátusi megállapodás aláírásának
jóváhagyása a Bauszer Kft-vel, a Mórahalom István király út 8. szám alatti (hrsz:832/3) telken megvalósuló
társasház kapcsán.” tárgyú előterjesztését.
2. A Képviselő-testület hozzájárul és egyetért azzal, hogy Mórahalom Város Önkormányzata, a
kivitelező Bauszer Kft.-vel szindikátusi megállapodást írjon alá. A szindikátusi
megállapodás tartalmazza a megvalósításban való együttműködés alapelveit és részleteit.
3. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, a szindikátusi
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Beszámolásra: 2006. decemberi Kt.
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Gázvezetékek értékesítése a Dégáz Zrt. számára
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
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Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
364/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy Gázvezetékek értékesítése a Dégáz Zrt. számára
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta az „Gázvezetékek értékesítése a Dégáz Zrt.
számára” tárgyú előterjesztését.
2. Mórahalom Város Képviselő-testülete az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól
szóló 9/1992. (VI.5.) KT. sz. rendelet 4 § (1) b) pontja szerint az előterjesztésben szereplő
önkormányzati tulajdonú gázvezetékeket értékesítésre kijelöli a Dégáz Zrt. részére.
3. Mórahalom Város Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy vételár meghatározásával
kapcsolatos tárgyalásokat kezdeményezzen a Dégáz Rt-vel, valamint felhatalmazza az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2007. február 28.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Dégáz Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.)
4./ Irattár

-

Mórahalom, István király út 2/a I. em. 6. szám alatti lakás bérlőkijelölése Somogyi
Istvánné és családja részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
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Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
365/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, István király út 2/a I. em. 6. szám alatti lakás bérlőkijelölése
Somogyi Istvánné és családja részére
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta „Mórahalom, István király út 2/a I. em.
6. szám alatti lakás bérlőkijelölése Somogyi Istvánné és családja részére” tárgyú előterjesztést.
2./ Mórahalom Város Képviselő testülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.
31.) KT. sz. rendelet 2.§. (5) bekezdése alapján a Mórahalom, István király út 2/a I. em. 6.
szám alatti, 56 m2 alapterületű, komfortos lakás piaci alapú bérlőjeként Somogyi Istvánné és
családja Mórahalom, Rigó u. 9. szám alatti lakosokat jelöli, 2006. december 1-től 2011.
november 30-ig tartó határozott időtartamra.
3./
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés
megkötéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2006. december 1.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Somogyi Istvánné és családja Mórahalom, Rigó u.9.

-

Mórahalom, Bartók Béla u. 32. fszt. 3. szám alatti lakás bérlőkijelölése Bozókiné
Mészáros Emese és családja részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
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Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
366/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Bartók Béla u. 32. fszt. 3. szám alatti lakás bérlőkijelölése Bozókiné
Mészáros Emese és családja részére
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete. az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló többször módosított
29/1993. /XII.31./ KT. számú rendelet 3. és 6. §-ai alapján a Bartók Béla u.32. fszt 3. szám
alatti 1+1 szobás 48,22 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú bérlakás piaci alapú
igénybevételére, 2006. december 15-től 5 év határozott időtartamra bérlőként jelöli
Bozókiné Mészáros Emese és férje Mórahalom, Röszkei út 12/1 szám alatti
lakosokat.
2./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, az önkormányzati lakás bérleti szerződését
kösse meg.
Határidő: 2006. december 20.
Felelős:
Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1./ Bozókiné Mészáros Emese és családja Mórahalom, Röszkei út 12/1.
2./ Nógrádi Zoltán polgármester

-

Volkswagen Bora típusú személygépkocsi értékesítése a SZE-MA Bt. résszére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai reálisnak találták az eladási árat, így támogatják az előterjesztés
elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
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- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
367/2006. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Volkswagen Bora típusú személygépkocsi értékesítése a SZE-MA Bt. részére
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta az „Volkswagen Bora típusú
személygépkocsi értékesítése a SZE-MA Bt. részére” tárgyú előterjesztését.
2. Mórahalom Város Képviselő-testülete az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól
szóló 9/1992. (VI.5.) KT. sz. rendelet 5 § (1) b) pontja szerint értékesítésre jelöli ki az
Önkormányzat tulajdonában álló HVB-888 forgalmi rendszámú Volkswagen Bora típusú
személygépkocsit Bruttó 1.650.000,- Ft eladási áron a SZE-MA Bt. (1138 Budapest, Váci út
129.) részére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ SZE-MA Bt. részére (1138 Budapest, Váci út 129.)
4./ Irattár

Közmeghallgatás napirendjei:

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2006. évi térség- és településfejlesztési
tevékenységéről
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
70/310-9268:
Nagyon hiányzik egy korszerű játszótér. Várható, hogy a meglévőket felújítják? Vagy hogy a Balogh
Páter utca elejére kerül egy?
Nógrádi Zoltán polgármester:
Biztos abban, hogy az új lakóövezetbe játszóteret kell terveztetnie az Önkormányzatnak, hiszen oda
többségében fiatalok költöznek. Tájékoztatásként elmondja, hogy a régi játszóterekről eltávolították
azokat az eszközöket, amelyeket a szakértő életveszélyesnek minősített. Az említett játékok pótlásáról és
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további új játékok felszerelésekről gondoskodni fognak. A tervek megvalósítását a források pályázati
úton történő megszerzése befolyásolja majd.
30/3072537
Jó estét!
Érdeklődöm, hogy mikorra készül el várhatóan a Mórhalmot és Ásotthalmot összekötő kerékpárút?
Jó éjszakát M.A.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a pályázati program, valamint az építési engedélyes tervek is
elkészültek, melyek engedélyeztetése kb. 1 évet vesz igénybe. Sajnos a beruházás megvalósulásának
pontos időpontját nem tudja meghatározni. Tájékoztatásként elmondja, hogy a kerékpárút fejlesztési
kilométere 15-20 m Ft között van. A kerékpárút kiépítésének igénye nem csak Mórahalom városát
érinti, hanem Ásotthalom, Domaszék községeket, és Szeged városát is.

Farkas Jánosné (Telefonszám: 30/ 381-8208)
A Liszt Ferenc utca egyik oldalát újra burkolták , a másik fele földes, tele van gödrökkel.
Esős időben hatalmas víztócsák keletkeznek, az út saras. Autóval nehéz közlekedni az említettt
utcában, gyalogosan pedig képtelenség.
Mikor lesz az Önkormányzatnak lehetősége az utca másik felét is helyreállíttatni?

Nógrádi Zoltán polgármester:
A Liszt Ferenc utca az utóbbi útfelújítások kapcsán kiszélesítésre került. Eddig nem érkezett panasz a
felújításra vonatkozóan. Sajnos a telefonos felvetésből nem tűnik ki, hogy a járda hiánya jelent
problémát, vagy az útburkolattal van probléma. Megítélése szerint a járda hiányáról lehet szó. Maga az
útburkolat kiszélesítésre került és a csapadékvízelvezetést is (a garázsok előtt) megoldották.
Amennyiben járda problémáról van szó, azt jogosnak tartja, hiszen ott meglehetősen nagy a forgalom,
főleg a reggeli és a délutáni időszakban.
Széll István telefonszám: 62/281-550
Elmondja, hogy a Nyár u. 4-8. szám közötti járdaszakasz nagyon balesetveszélyes.
Van-e lehetőség a megjavítására, mert sok az idős ember, akik kénytelenek az utat használni a járda
helyett.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Válaszában elmondja, hogy az önkormányzat és a Móraép Kht szakembereivel megvizsgáltatja a
problémát, és amennyiben mód van rá, javítani fogják a járda felületét.
Tekintve, hogy nem jelentős mértékű szakaszról van szó, a probléma valószínűleg megoldható.
Amennyiben a járdaszakasz nagyon balesetveszélyes, akkor erre fokozott figyelmet fordítanak a járdafelújítási program keretén belül.
Szabó Lászlóné 30/9857663
Örvendetesnek tartja, hogy az Önkormányzat külön figyelmet fordított a közintézményekhez
kerékpárral érkezők esetén a kerékpárok elhelyezésére, tárolók kihelyezésével.
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Sajnálatosnak tartja azonban, hogy az esti szakrendelésekre érkezők nem tudják biztonsággal elhelyezni
kerékpárjaikat a megfelelő közvilágítás hiánya miatt.
Köszönik Polgármester Úr részletes beszámolóját.
Nógrádi Zoltán polgármester:
A Szent Margit Egészségháznál elhelyezett kerékpártárolók esti megvilágítását hiányoló bejelentésre
reagálva elmondja, hogy a kandeláberek elhelyezése megtörtént, tehát a Szent Margit Egészségház
udvarán lévő parkolókhoz és kerékpártárolókhoz este is kivilágított körülmények között lehet érkezni és
kerékpárt elhelyezni. A kandeláberek elhelyezése – a hosszas gyártási idő miatt – időigényes volt, így az
elhelyezésük az őszi időszakra torlódott, illetve a bekötésük a közvilágítási hálózatba elhúzódott.
Soós Dénes plébános:
Megköszöni a padokat, melyeket a templomkertben is elhelyeztek gondolva az idősekre.
Elmondja, hogy a templom mögötti részen már világítanak a kandelláberek.
Kérése, hogy az országutak melletti megállóhelyekre fa buszmegállókat építtessen az Önkormányzat és
oda is padokat szereljenek be gondolva az idősebb korosztályra. Ezen beruházást talán az is indokolja,
hogy sok esetben a buszmegállók mellett vannak elhelyezve a külterületi postaládák is.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Természetesen amennyiben van rá mód és lehetőség a beruházás megvalósul. Plébános úr és a lakosok
türelmét kéri a források megszerzésének idejére. Az Önkormányzatnak célja, hogy valamennyi
külterületi buszmegállóhoz fedett buszmegállót tudjon kihelyezni. A pályázati lehetőségek szerénysége
miatt jelenleg évente 2-3 új váró készülhet el. Reméli, hogy a következő időszakban sor kerülhet a
padok elhelyezésére is.
Kószó Dezsőné Mórahalom, Kapás u. 6. (280-219)
I. Megépült az új buszmegálló, csak az a kérdés, hogy megfelel-e az az elvárásoknak. Egyfolytában csak
azt hallani, az - újságban is megjelent - a felháborodás, hogy konstrukciós hibák sorozatát vétették a
kivitelezők:
- nem fér be az emeletes busz
- nem fér el két busz egymás mellett
- nincs melegedésre alkalmas váróterem, hova menjenek be, ha hideg van a várakozó és idős emberek.
II. Megítélése szerint a portalanított utcák nem megfelelő műszaki állapotúak, ezért már az átadás után
rövid idővel repedeznek. Egy-egy utca 8-10 helyen is átszakadt. Sajnos az aknákat is körbevágták és úgy
hagyták Felháborító, hogy senkinek nem tűnnek fel mindezek a hibák. Nem csak a központra kellene a
figyelmet összpontosítani, hanem a város többi részére is.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Tájékoztatásként elmondja, hogy emeletes busz ritkán fordul elő Mórahalmon, amennyiben ilyen busz
érkezik a településre, elhelyezését, közlekedését biztosítani tudják, eddig ilyen probléma nem merült fel.
Az valóban igaz, hogy két busz nem fér el egymás mellett, de erre nem is volt lehetőségük. Az épület
fesztávolsága ezt nem tette lehetővé, másrészt a beruházás így is meglehetősen rátelepedett a
templomkertre és magára a templomra. Két busz egymás melletti elhelyezéséhez két lehetőség adódott
volna. Az egyik, hogy kitolják a beruházást az 55-ös út irányába, akkor megszűnik a járda, a másik
lehetséges megoldás, hogy rátolják az egészet a templomra, amely szintén nem lehetséges. A buszok
egyirányúsított forgalomban veszik fel és teszik le utasaikat.
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Természetesen azt hozzá kell tenni, hogy a gyakorlat jó néhány konstrukciós hibára felhívta a figyelmet,
ennek megfelelően tovább kell az ott lévő területeket burkolni, hogy mindenki száraz lábbal tudjon felés leszállni a buszról, az erre vonatkozó építési engedélyes terveket elkészítették, szakhatósági
engedélyezés alatt áll.
Melegedésre alkalmas váró egyrészt az utasellátóban biztosított, az utasellátó zárva tartása esetén pedig a
nyilvános WC-t és az utasellátót összekötő nyaktag éjjel-nappal nyitva van, oda helyeztünk el padokat,
ahol fűtés van.
A kérdező második felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy az útberuházások során az aknákat
(csapadékvíz, vagy szennyvíz-elvezető aknákat) szintre kell emelniük.
Amennyiben burkolatfelújításról van szó, úgy egy új aszfalt burkolatot kell a meglévő útburkolatra
ráhúzniuk, akkor szintén meg kell emelni az aknákat, ahhoz, hogy a későbbeikben ne döccenjen az autó.
Amennyiben az akna meghibásodik, törik, vagy szakad, akkor annak javítását és cseréjét nem tudják
másképpen megtenni csak úgy, hogy az aszfalt réteget körülötte felvágják. A kiemelés és a helyre állítás
után a lehetőségekhez képest a lehető legjobb minőségben az aszfalt réteget visszahelyezik.
Természetesen ez soha nem lesz olyan mint az eredeti volt.
Az aszfalt felújításokra minden esetben műszaki ellenőr felügyel.
Külön műszaki ellenőrt alkalmaznak arra, hogy figyelemmel kísérje a technlógiai folyamatokat, figyelje
a szerződésben vállalt minőség meglétét.
A korábbi időszakban azt a megoldást választották, hogy cement stabilizációs alapot építettek az aszfalt
burkolatok alá. Az utca földjét, a homokot összekeverték cementtel így kialakult egy cementstabilizációs
alap és erre húztuk rá az új aszfalt burkolatot. A gépjármű forgalom növekedése és a nagy terhelésnek
következtében ezek a cementstabilizációs alapok egy bizonyos idő után összeroppannak. Amennyiben
összetörik, akkor a fölötte lévő aszfalt burkolat is megreped. Ez minden ilyen technológiai eljárással
készült útnál előfordul. Erre való tekintettel igyekeztek a legrosszabb minőségű utak felületét felújítani
új aszfaltrégeteggel. Az utóbbi időben már kavicsággyal dolgoznak éppen azért, hogy ezt a helyzetet
megelőzzék. Jelenleg még nem látszik, hogy melyik útburkolat lesz tartósabb.
Azt természetesen tudni kell, hogy az aszfaltnak van egy „kihordási” ideje, melyet követően minőségi
romlás következik be: nyomvályúsodik, az időjárás következtében tönkremegy. Ezért ezek
karbantartására oda kell figyelni.
Egyetlen olyan önkormányzati beruházás sincs, melynek műszaki tartalmát és a kivitelezési minőségét, a
kivitelezőtől függetlenített önkormányzat által megfizetett és szerződtetett műszaki ellenőr ne
ellenőrizné. Ők minden esetben jegyzőkönyvben rögzítik a kivitelezési problémákat.
Amennyiben a kérdező új burkolatú utak esetén műszaki hiányosságból adódó problémákat észlel, úgy
kéri, hogy a helyszín pontos megjelölésével jelezze azt, hogy garanciális javításként még a garanciális
idő lejárta előtt azt javíttatni tudják.
K. F. Telefonszám:20/250-7871
Jó estét kívánok mindenkinek!
Tisztelettel érdeklődöm arról, hogy a Petőfi utcai esővíz elvezető árok belseje ki lesz-e betonozva, vagy
kövezve vagy önerőből lehetne-e megoldani?
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy a Petőfi utca belvíz-elvezetésével kapcsolatos kérdéseket még nem zárták le. Azon a
szakaszon valószínűleg egy újabb beruházást kell terveztetniük és megvalósítaniuk. Nem valószínű,
hogy az utca teljes hosszában kivitelezhető a csapadékvíz-elvezető csatorna, éppen ezért ott, ahol a
kivitelező cég már kiásta az árkokat és esztétikailag vagy funkcionális szempontból úgy ítéli meg az
ingatlan tulajdonosa, hogy az alját ki szeretné kövezni, ahhoz engedélyt adnának, hozzájárulnának.
Előreláthatólag az utca többi részében „folyóka” rendszerben kell a belvízelvezetésről gondoskodni,
mert szűk az utca, kevés a hely, viszont sok a közmű a kiszélesített aszfaltos út két oldalán, így nem
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mindenütt tudják az árkot elhelyezni. Éppen ezért köszönve a kérdést, felvetést, azt javasolja, hogy ha
módja és lehetősége van rá, akkor az esővíz elvezető csatornának kizárólag az alját burkolja ki.

2./ Adórendeletek módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester:
Részletesen ismerteti az adórendeletek módosítását előkészítő koncepciót.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

3./ 2007. évi költségvetési koncepció
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester:
Részletesen ismerteti a 2007. évi önkormányzati költségvetést befolyásoló tényezőket, az önkormányzati
gazdálkodás koncepcionális összetételét.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

4./ Egyéb közérdekű javaslatok, bejelentések
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Egy vásárló:
Az utóbbi időben a COOP Áruház nem elég tiszta, a járdája szemetes. Lehetne tenni ellene?
Nógrádi Zoltán polgármester:
Ígéretet tesz arra, hogy a COOP áruház tulajdonosainak és működtetőinek jelezni fogja az észrevételt.
Elmondja, hogy sajnos az említett problémát ő maga is tapasztalta. Megítélése szerint egy kereskedelmi
egységnek nemcsak a bolt, hanem annak környezete tisztaságára is jobban oda kellene figyelnie.
Természetesen ehhez hozzájárul a vásárlók nem minta értékű, követendő magatartása is.
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Szundi Gábor Mórahalom, VII. kerület 123.
Mit tud a polgármester úr a Kínában gyártott „hungarikum” magyar pálinkáról, amiről a „falurádióban”
hallott, amikor 2005. novemberében Gyurcsány úr járt Kínában. Vitt magával 10 pálinkafőző mestert,
hogy ott állítják majd elő Gyurcsány ötlete alapján a hungarikum magyar pálinkát, és napi 400.000
üveget gyártanak le.
Miért éri meg jobban Kínában gyártani, mint itthon?
Mi a véleménye arról, hogy külföldön gyártják a hungarikumot?
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy a pálinka gyártásról konkrétan nem túl sokat tud. A jó pálinkát kedveli és tiltakozik az
ellen, hogy kínai pálinkát kelljen innia a magyar embernek. Megítélése szerint a magyar és a
Homokhátságon előállított pálinka különösen kedves a fogyasztók számára. Reméli, hogy még hosszú
időn keresztül ezt a pálinkát tudják fogyasztani. Hungarikumnak hívjuk azokat a speciális magyar
termékeket, melyek Magyarországi előállítási helyhez kötődnek, illetve Magyarországi technológiához,
tudáshoz kötődnek és ezért tipikus magyar terméknek minősülnek. Véleménye szerint ezeket külön
kellene védeni, teljesen egyetért Gáborral abban, hogy ezt nem szabad kiadni magyar kézből, biztos,
hogy nem forgalmazható magyar pálinka néven, mert az erre vonatkozó kereskedelmi egyezmények ezt
tiltják. A pálinka és az ezzel kapcsolatos pálinkával készült termékek szabadalom alapján védettek. Nem
lehetne pálinkát Magyarországon forgalomba hozni, úgy, hogy azt nem Magyarországon gyártják.
Ebben az esetben minden fogyasztóvédelmi és kereskedelmi eszközt támogatni kell, amely
megakadályozza azt , hogy jó minőségű hazai termékek minőségét járassuk le úgy hogy azokat nem
itthon gyártják, illetve magának a gazdaságnak is sok kárt okoz.
Takács Zsuzsanna Mórahalom, Nyár utca 30. (280-803)
Megítélése szerint Mórahalmon a kutya tulajdonosok nem foglalkoznak a kutyáikkal, kiengedik őket a
közterületre. Határozottabban kellene fellépnie a városnak.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Válaszában elmondja, hogy valóban határozottabb fellépésre lenne szüksége az önkormányzatnak,
azonban a hatóságnak vannak korlátai, amelyeket jogszabályi feltételek rögzítenek.
Ma már nem lehet az ebtulajdonos hozzájárulása nélkül bármit megtenni a kóbor kutyával sem.
Bármiféle sérülése lesz a kutyának a befogás kapcsán, bármiféle sérelmet szenved, akkor azért
felelősséggel tartozik a hatóság. Korlátozottak a lehetőségeink, például a lőfegyverhasználat belterületen
tilos. Az önkormányzat a Móraép Kht közreműködésével egy ún. „kutyacsapda” alkalmazásával
próbálja befogni a kóbor ebeket, mely nem mindig jár sikerrel.
Szeretném, ha a kutya tulajdonosok is felmérnék azt a helyzetet, hogy milyen veszélyt jelent a szabadon
engedett kutya akár gyerekre, akár idősre, közlekedőkre. Jó lenne, ha nem csupán a hatóságnak, illetve a
mezőőrnek kellene küzdeni azért, hogy ezen az állapoton változtatni tudjunk.
Amennyiben a kóbor kutya befogása sikerrel jár, elvisszük az újonnan kialakított gyepmesteri
telepünkre, ott etetjük a jószágot, de az összes, a befogással és tartással járó költséget ráterheljük az
ebtulajdonosokra.
Kószó Dezsőné Mórahalom, Kapás u. 6.
Tudomása szerint az egyik körzeti orvosnak az önkormányzat megvásárolta a praxis jogot. A hivatal
előlegezte meg a 6 millió forintot.
Érdeklődik, hogy ebből az összegből mennyit fizetett már vissza a hivatal részére?
Nógrádi Zoltán polgármester:
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Semmiféle hivatali kölcsönről nincs szó. A hivatal nem kölcsönzött praxis jog megvásárlására. A kérdés
rossz alapokon nyugszik, nincs tényszerű alapja, nem lehet rá válaszolni.
Papné 30-218-0449
Tisztelt Polgármester úr!
Mikorra várható diabeteszes orvosi rendelés Mórahalmon?
Nógrádi Zoltán polgármester:
A Mórahalmon diabeteszes orvosi rendelés hiányát felvető kérdésre reagálva elmondja, hogy sajnos az
egészségügyi átalakítás nem abba az irányba halad, hogy kapacitásokat tudnának bővíteni. Jelen
helyzetben a diagnosztikai háttér megteremtésére koncentrálnak, tehát arra, hogy minél hamarabb fel
tudják fedezni a betegséget. Jelen pillanatban nem tudják azt sem, hogy az Egészségügyi Minisztérium a
járóbeteg szakellátásban többlet kapacitást engedélyez-e bármiféle területi egységnek, vagy városnak.
Igyekeznek a lehető legtöbb járóbeteg szakellátási kapacitást letelepíteni és bővíteni a településen, de
valószínűsíteni lehet azt is, hogy új kapacitásokat nem engedélyeznek, így a jelenlegi ellátási formákat
tudják, illetve szeretnék majd bővíteni. Amennyiben mód és lehetőség lesz arra, hogy további
szakellátásokat indítsanak el, akkor ezen felvetés alapján ezt az igényt is meg fogják vizsgálni.
Köszöni az érdeklődést és a feltett kérdéseket.
A közmeghallgatást további felvetés hiányában bezárja és zárt ülést rendel el.
K.m.f.
Nógrádi Zoltán

Dr. Szántó Mária

polgármester

jegyző

