JEGYZŐKÖNYV
Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 26-án megtartott soros ülésén a
Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Könyvtárában (Bagolyvár)
Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester
Babarczi János, Balogh Miklós, Csiszár István, Heller Sz. Tibor, Katona János László,
Masa Róbert, Mucsi György, Oltványi Gyula, Szűcsné Dr. Fehér Éva, Tanács József,
Vass Antal, Volford Imre képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző
Igazoltan van távol: Csányi László képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Tóth Szilveszter Gazdasági és Településfejl. Bizottság tagja
- Árva Béla Ügyrendi Bizottság tagja
- Kószó Ákos Ügyrendi Bizottság tagja
- Balog László kabinetvezető
- Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezető
- Dr. Nagy Szilvia aljegyző
- Rozsnyainé Hódi Mária Igazg.. O. vez.
- 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
- Dr. Vághy Imre Richárd Móravitál Kht. ügyv. igazgatója
- Duka Félix Aranyszöm Rendezvényház igazgatója
- Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója
- Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Családi Napközi és Bölcsőde
- Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke
- Császár Zoltán Ifj. Önkormányzat
Nógrádi Zoltán polgármester:
Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselő-testület tagjaiból 13 fő van jelen, 1 fő
igazoltan van távol.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra:
1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról,
az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatokról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint
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Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.
322/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Napirend jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a 2006. október 26-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 és lakosságot érintő fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatokról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint
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 képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán
polgármester és Szűcsné Dr. Fehér Éva képviselő asszony megadja.
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.
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323/2006. /X. 26./ 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

Nógrádi Zoltán polgármester:
A 160/2006. /V. ll./ Kt. sz. határozattal kapcsolatban elmondja, hogy időközben megérkezett az
értesítés, mely szerint „a pályázat fejlesztési elképzelése nem felel meg a pályázati kiirás
célkitűzéseinek”., így az nem részesült támogatásban.
Javasolja, hogy a testület a fenti számú határozat végrehajtásáról további jelentést ne kérjen.
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést tesz fel Heller Sz. Tibor képviselő úr, melyre a választ Vastag
István a Művészeti Iskola igazgatója, valamint Nógrádi Zoltán polgármester adja meg.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a
160/2006. (V.11.) Kt. sz. határozatra további jelentést nem kér, mivel a pályázat nem részesült
támogatásban, egyhangúlag elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést Nógrádi Zoltán polgármester úr
módosításával.
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324/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehatásáról
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést.
A 123/2004. /IV. 29./Kt. sz. határozat 4. pontjának végrehajtásáról, a 254/2004. /VII. 28./,
74/2006. /II. 16./, 76/2006. /II. 16./, 156/2006. /IV. 27./, 173/2006. /V. 11./, 140/2002.
/V. 30./, 348/2004. /X. 28./ Kt. sz. határozat 2/b pontjának végrehajtásáról, 163/2006. /V.
ll./ , 164/2006. /V. 11./ , 165/2006. /V. ll./ 143/2006. /IV. 13./, 108/2006. /III. 23./,
110/2006. /III. 23./, 112/2006. /III. 23./ , 113/2006. /III. 23./, 182/2006. /V. 25./ Kt. sz.
határozat 3-4. pontjának végrehajtásáról, 184/2006. /V. 25./ Kt. sz. határozat 3. pontjának
végrehajtásáról 186/2006. /V. 25./ Kt. sz. határozat 3.,4. pontjának végrehajtásáról 368/2004.
/XI. 25./, 198/2006. /V. 25./, 296/2006. /IX. 20./ 300/2006. /IX. 20./, 160/2006. /V. 11./,
Kt. sz. határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér.
A 122/2001. /V. 3l./ Kt. sz. határozat 8. pontjának 317/2005. /X. 20./, 10/2005. /VI. 23./,
349/2005. /XI. l7./, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2006. novemberi kt. ülésre kér ujabb
jelentést.
A 324/2003. /X. l./, 247/2005. /VII. 29./, 121/2004. /IV. 29./, 216/2005. /VI. 23./,
140/2002. /V. 30./ a Gondozási Központ vonatkozásában, 352/2005. /XI. l7./, 114/2006.
/III. 23./, 248/2006. /VIII. 9./ Kt. sz, 295/2006. /IX. 20./ 153/2006. /IV. 27./, 364/2004.
/XI. 25./ Kt. sz. határozat 3. pontjának, 2Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2006. decemberi
kt. ülésre kér újabb jelentést.
A 324/2005. /X. 20./, 111/2006. /III. 23./, 254/2006. /VIII. 31./ kt. sz. határozat III.
pontjának végrehajtásáról, Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2007 januári kt. ülésre kér újabb
jelentést.
A 344/2004. /X. 28./ Kt. sz. határozat 4. pontjának végrehajtásáról a 2007. februári kt. ülésre
kér újabb jelentést.
A 11/2006. /I. l9./, határozat végrehajtásáról a 2007. márciusi kt. ülésre kér újabb jelentést.
Az 54/2006. /II. 16./ Kt. sz. határozat II. 3-4., 5.,6. pontjainak, 140/2002. /V. 30./
Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában végrehajtásáról a 2007. áprilisi kt. ülésre kér újabb
jelentést.
A 254/2006. /VIII. 31./ Kt. sz. határozat III. pontjának végrehajtásáról a 2007. májusi kt.
ülésre
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
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- 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.
325/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
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
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II. NAPIREND
Aktuális kérdések
- Alapítványi támogatás átvétele és átadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
326/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Alapítványi támogatás átvétele és átadása
Határozat
Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §. d./
pontja alapján közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételét és átadását jóváhagyja az alábbiak
szerint:
támogatást
nyújtó támogatott intézmény
szervezet
Biztonságos
Polgármesteri
Hivatal
Magyarországért
Mórahalom
Közalapítvány
Fogyatékosok
esélye Polgármesteri
Közalapítvány
Mórahalom
Tempus Alapítványtól
ÁMK.

támogatás célja

támogatás összege

bűnmegelőzési
célú 504.000,-Ft
nyári
idegenforgalmi
program
megvalósítására
Hivatal Polgármesteri Hivatal 2.500.000,-Ft
akadály mentesítése
személyi
juttatásokra, 435.000,-FT
mentori díjakra

A felsorolt bevétellel és kiadással járó pénzmozgások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
Erről értesítést kap:
1.) Nógrádi Zoltán polgármester
2.) Dr. Szántó Mária jegyző
3.) érintett intézményvezetők
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- Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. /II. 16./ Ör. rendelet módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az előterjesztést, melyet ügyrendi szempontból egyhangúlag
elfogadásra javasol.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja mind a határozati javaslatot és mind a
rendelet-tervezetet.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság a kiküldött anyag alapján megállapította, hogy az intézmények többségében
tartani tudták az előirányzatot. Egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Mucsi György Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az előterjesztést. Továbbá elmondja, hogy az intézményvezetők
aggodalmukat fejezték ki az energia-áremelés kapcsán, ezért a bizottság javasolja, hogy az önkormányzat
rövidtávon biztosítson pluszforrást az intézmények részére az energia-áremelés miatt kialakult
többletköltségeik finanszírozására.
Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Vass Antal képviselő:
Megítélése szerint pótköltségvetés megállapítása nem szükséges, mivel negyedévente sor kerül a
költségvetési rendelet-módosításra és akkor az intézmény pluszforrás iránti igénye is beépíthető a
költségvetésbe.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy a többletköltségek fedezésére pályázat került benyújtásra.
Nógrádi Zoltán polgármester a Művelődési és Közoktatási Bizottság javaslatát nem támogatja.
Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Művelődési és Közoktatási Bizottság azon
javaslatát, mely arra vonatkozik, hogy az önkormányzat rövidtávon biztosítson pluszforrást az
intézmények részére az energia-áremelés miatt kialakult többletköltségeik finanszírozására.

A Képviselő-testület a Művelődési és Közoktatási Bizottság azon javaslatát, mely arra
vonatkozik, hogy az önkormányzat rövidtávon biztosítson pluszforrást az intézmények részére az
energia-áremelés miatt kialakult többletköltségeik finanszírozására 2 igen szavazat, 2 tartózkodás, 9 nem
szavazat mellett elveti.
Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a kiküldött határozati javaslatot.
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- A Képviselő-testület a határozati javaslatot 2 ellenvéleménnyel, 11 igen szavazattal, tartózkodás nélkül
elfogadja.
327/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Önkormányzati intézmények pénzügyi stabilitása
Határozat
Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről
szóló 5/2006.(II.16.) Ör. rendelet módosításáról készült előterjesztést és az Önkormányzat
költségvetése következetes végrehajtásának, valamint az Önkormányzat, ezen belül az
intézmények pénzügyi stabilitásának biztosítása érdekében a következő határozatot hozza:
1.
Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja valamennyi intézmény vezetőjének a
figyelmét az energiával való takarékos gazdálkodásra, valamint arra, hogy - forráshiányra
tekintettel - a többletköltségeket saját költségvetésükből gazdálkodják ki.
Határidő: 2006. decemberi kt. ülés
Felelős: valamennyi intézmény vezetője
Erről értesítést kap:
1.
Nógrádi Zoltán polgármester
2.
Dr. Szántó Mária jegyző
3.
Intézményvezetők
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. /II. 16./ Ör. rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 25/2006. (X.26.) Ör. rendeletét az
Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. /II. 16./ Ör. rendelet módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv ……. sz. melléklete tartalmazza.

-

Móranet Kht. Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Mucsi György Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
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Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy az új Ifjúsági Foglalkoztató Központban szombat esténként rendezett tinidiszkó a
fiatalok körében eddig nem aratott sikert.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
328/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móranet Kht. Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete 18/1999 (II. 25.) határozatával létrehozott
MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okirat I.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„I. A társaság célja, székhelye és alapítója, telephelye”
A társaság székhelye:

6782 Mórahalom, Röszkei u. 1.

A társaság telephelyei:

6782 Mórahalom, VII. kerület 155.
„Nagyszéksósi turisztikai központ”
Hrsz: 0231; 0185/33;
6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.
Polgármesteri Hivatal
Hrsz: 4

6782 Mórahalom, Röszkei út 8.
Ifjúsági Foglalkoztató Központ
Hrsz: 899”
2./ A Képviselő-testület felhívja a Móranet Kht. ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a
módosítást az Alapító Okiraton vezettesse át és a Csongrád megyei Bíróságnál, mint
cégbíróságnál jelentse be.
Határidő: azonnal
Felelős:
1./ Duka Félix ügyvezető igazgató
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Duka Félix ügyvezető igazgató
3. Csongrád Megyei Bíróság
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- Móra Ferenc ÁMK Mórahalom, Tömörkény u. 3. átadása – Megállapodás önkormányzati
vagyon térítésmentes átadására
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy jelenleg a 40 kollégiumi férőhely mind kihasznált. Az ülésen tájékoztatást kapott a
bizottság arról, hogy pályázat került benyújtásra férőhelybővítésre, azonban ez nem volt eredményes.
Megítélésük szerint 70-80 férőhelyre biztosan lenne igénye. A bizottság egyhangúan elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
329/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móra Ferenc ÁMK Mórahalom, Tömörkény u. 3. átadása – Megállapodás önkormányzati
vagyon térítésmentes átadására
Határozat
1) Az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 9/1992 (VI. 5) Kt. számú
rendeletének 2 § (2) bekezdése alapján Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a
-Móra Ferenc Általános Művelődési Központ részére önkormányzati vagyon térítésmentes
használatba adására vonatkozó megállapodás módosításáról készült előterjesztést és a
mellékletben foglaltaknak megfelelően a Megállapodást – a módosításokkal egységes
szerkezetben - elfogadja.
2) A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a mellékelt megállapodást az
intézményvezetővel írja alá, és gondoskodjon az átadás-átvételnek a könnyvitelben 2006.
december 31-i fordulónappal történő rögzíttetéséről.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2007. januári Kt.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Gyuris Péterné Móra Ferenc Általános Művelődési Központ igazgatója

-

Önkéntes tűzoltó egyesület működési feltételeinek javítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.

11
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést. Az Egyesület kapcsán elmondja, hogy a
bizottság véleménye szerint felül kellene vizsgálni az Önkéntes Tűzoltó Egyesület személyi feltételeit,
valamint át kellene gondolni a hatékonyabb működtetést. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy következő hónapban áttekintik az Egyesülettel kapcsolatos dolgokat, melyről
tájékoztatja a T. Képviselő-testületet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
330/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Önkéntes tűzoltó egyesület működési feltételeinek javítása
Határozat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által a Biztonságos
Magyarországért Közalapítvány által közzétett, az egyesület működési feltételeinek javítását
célzó programmal egyetért.
2./ A Képviselőtestület az 520.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges 26.000,- Ft-ot önerőként biztosítja az egyesület részére a 2006. évi
költségvetésében.
3./ A Képviselőtestület felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres elbírálása
esetén, az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletébe az elnyert támogatást építse be.
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. november 15.
beszámolásra:
2007. januári Kt.
Felelős:

1. pontra Nógrádi Zoltán polgármester
Tanács István egyesületi elnök
2. pontra Dr. Szántó Mária jegyző

Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Tanács István Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke
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- Zákányszéki út melletti kerékpárút épités GKM támogatással
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint egyhangúan elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság a pályázat benyújtását fontosnak ítéli meg, mivel egy elég veszélyes útszakaszról van szó. A
bizottság bizakodik a pályázat pozitív elbírálásában.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
331/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Zákányszéki út melletti kerékpárút épités GKM támogatással
Határozat
1.
Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyja a Mórahalom,
Zákányszéki út melletti kerékpárút építésére irányuló, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium felhívására pályázat benyújtását.
2.
A pályázat tervezett bruttó 40.000.000,- Ft-os költségvetését jóváhagyja. Az
önkormányzatot terhelő önerő 12.000.000,- Ft, a támogatás 28.000.000,- Ft. Az önerő az
önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletébe beépítésre kerül.
3.
Felhívja a Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére,
beleértve az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó nyilatkozatot is.
4.
Felhívja a Jegyzőt, hogy sikeres pályázat esetén a támogatás összegét az önkormányzat
költségvetésébe építse be.
Határidő: 2006. október 31.
Beszámolásra: 2006. decemberi kt.
Erről értesítést kap:
1.
Nógrádi Zoltán polgármester
2.
Dr. Szántó Mária jegyző
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-

„Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány támogatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és mindkét határozati javaslat elfogadását
egyhangúan támogatja.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az l. sz. határozati javaslatot.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2. sz. határozati javaslatot.
332/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: „Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány (1.000.000 Ft-os) támogatása
Határozat
1.) Mórahalom város Önkormányzata az „Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány részére
1.000.000,- Ft azaz Egymillió forint támogatást tudomásul veszi az alapítvány alapító
okiratában meghatározott céljai, feladatai megvalósítása érdekében, különös tekintettel a helyi
foglalkoztatás bővítésére, oktatási, gyermekvédelmi és ifjúsági feladatok magasabb színvonalon
történő ellátására. A Képviselő-testület a támogatás szükségességének indokával egyetért.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére,
felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1./
Nógrádi Zoltán Polgármester
2./
„Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány
333/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: „Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány (640.000,- Ft-os) támogatása
Határozat
1.) Mórahalom város Önkormányzata az „Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány részére
640.000,- Ft azaz Hatszáznegyvenezer forint támogatást biztosít az alapítvány alapító
okiratában meghatározott céljai, feladatai megvalósítása érdekében, különös tekintettel a helyi
foglalkoztatás bővítésére, oktatási, gyermekvédelmi és ifjúsági feladatok magasabb színvonalon
történő ellátására. A Képviselő-testület a támogatás szükségességének indokával egyetért.
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2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére,
felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
3./ Nógrádi Zoltán Polgármester
4./ „Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány

-

„Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány támogatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
334/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: „Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány (5.750.000,-Ft-os) támogatása
Határozat
1.) Mórahalom város Önkormányzata az „Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány részére
5.750.000,- Ft azaz Ötmillió-hétszázötvenezer forint támogatást biztosít az alapítvány
„Kiindulópont az ember” programjának megvalósítása érdekében, különös tekintettel a
hátrányos helyzetben és környezetben élő, főként tanyai lakosok elszigeteltségének a
csökkentésére, gyermekvédelmi és ifjúsági feladatok magasabb színvonalon történő ellátására.
A Képviselő-testület a támogatás szükségességének indokával egyetért.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére,
felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán Polgármester
2./„Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány
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-

Saja és Társa Bt. kijelölése a Mórahalom, Szegedi út 1/a. sz. alatt lévő Buszváró
büféjének bérbeadása keretében történő üzemeltetésre
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint egyhangúan elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Nógrádi Zoltán polgármester:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Buszpályaudvaron hamarosan ismét nyitva lesz büfé és a nyilvános
WC, melyek pontos nyitva tartásáról még egyeztetések folynak.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
335/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Saja és Társa Bt. kijelölése a Mórahalom, Szegedi út 1/a. sz. alatt lévő Buszváró büféjének
bérbeadása keretében történő üzemeltetésre
Határozat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta a „Saja és Társa Bt. kijelölése a
Mórahalom, Szegedi út 1/a. sz. alatt lévő Buszváró büféjének bérbeadás keretében történő
üzemeltetésre” tárgyú előterjesztését.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a létesítmény üzemeltetésére jelöljük a Saja és
Társa Bt.-t, és 2006. november 1-től kezdődően - 5 év határozott időtartamra – 2011. október
31. napjáig szóló bérleti szerződés aláírásra kerüljön.

3./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, hogy értesítse a Saja és Társa Bt.-t a
döntésről, illetve a testületi döntés függvényében a bérleti szerződés megkötéséhez szükséges
intézkedéseket az alábbi határidőre tegye meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Beszámolásra: 2006.decemberi Kt.
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

16
-

Az Inkubátor Csarnok 6 és 7 egységének bérbeadása a MÓRA PLASTIC 2005. Kft.
részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
336/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Az Inkubátor Csarnok 6 és 7 egységének bérbeadása a MÓRA PLASTIC 2005. Kft. részére
Határozat
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta ”Az Inkubátor Csarnok 6 és 7. egységének
bérbeadása a MÓRA PLASTIC 2005. Kft. részére” tárgyú előterjesztést.
2./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.) KT. sz. rendelet 25. §. (1)
bekezdése alapján, pályázati eljárás nélkül bérbe adja az Inkubátor Csarnokban lévő 156 m2
felületű üzemi helyiségeket (6 és 7-es csarnokegység) a MÓRA PLASTIC 2005. Kft. (6782
Mórahalom, Röszkei út 49.) részére 2006. november 1-től – 2010. július 31-ig terjedő
határozott időszakra.
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséhez
szükséges intézkedéseket az alábbi határidőre tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. MÓRA PLASTIC 2005. Kft. -Busa István (6782 Mórahalom, Röszkei út 49.)
3. Irattár

-

A Mórahalom, 1761 és 1900 hrsz-ú építési telkek árkedvezmény biztosítása mellett
történő értékesítése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
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Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
337/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom, 1761 és 1900 hrsz-ú építési telkek árkedvezmény biztosítása mellett történő
értékesítése
Határozat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta a „Mórahalom, 1761 és 1900 hrsz-ú
építési telkek árkedvezmény biztosítása mellett történő értékesítése” tárgyú előterjesztését.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Kószó Zoltán (6795 Bordány,
Petőfi Sándor u. 70. szám alatti lakos) és Farkas Anita Éva (6782 Mórahalom,
Széchenyi u. 8. szám alatti lakos) kérésére, a Mórahalom, 1761 helyrajzszám alatt felvett,
1316 m2 területű építési telek, bruttó 2.200.000,-Ft, azaz Kettőmillió-kettőszázezer forint
vételáron kerüljön számukra értékesítésre.
3./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Szabó Ferenc (6723 Szeged,
Szamos u. 1/B. szám alatti lakos) kérésére, a Mórahalom, 1900 helyrajzszám alatt felvett,
893 m2 területű építési telek, bruttó 1.726.000,-Ft, azaz Egymillió-hétszázhuszonhatezer forint
vételáron kerüljön számára értékesítésre.
4./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert fenti építési telkek 2./ és 3./ pont alapján
történő értékesítésére.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2006. decemberi Kt.
Beszámolásra: a határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

-

Javaslat közmeghallgatási napirendre
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
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Mucsi György Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
A bizottság egyhangúan támogatja a közmeghallgatás napirendi pontjait.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
338/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Javaslat közmeghallgatási napirendre
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
13. §-ban foglalt kötelezettségének eleget téve közmeghallgatást tart az alábbi időpontban az
alábbi napirendi pontokkal:
A közmeghallgatás időpontja: 2006. november 30. (csütörtök) 18.00 óra
A közmeghallgatás helye: „Aranyszöm” Rendezvényház (Mórahalom, Röszkei út 1.)
Színházterme
Napirendje:
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2006. évi térség- és településfejlesztési tevékenységéről
2./ Adórendeletek módosítása
3./ 2007. évi költségvetési koncepció
4./ Egyéb közérdekű javaslatok, bejelentések
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fórum megszervezéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester

-

SZMM pályázat – IFJ-BM-06 Helyi önkormányzatok gyermek-és ifjúsági feladatainak
ellátása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja a pályázat benyújtását.
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Mucsi György Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint egyhangúan elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
339/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: SZMM pályázat – IFJ-BM-06 Helyi önkormányzatok gyermek-és ifjúsági feladatainak ellátása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Szociális és Munkaügyi Minisztérium felhívására
(pályázati kódszám: IFJ-BM-06) elkészített pályázatában foglaltakkal, annak benyújtását
támogatja.
2./ A Képviselőtestület a 2.000.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges önerőt 500.000,- Ft összegben 2006. évi költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres elbírálása
esetén, az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításakor az elnyert
támogatást építse be.
Határidő:
Felelős:

2006. november 2.
1-2. pontra : Nógrádi Zoltán polgármester
3. pontra : Dr. Szántó Mária jegyző

Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő kávézó helyiségének bérbeadása Pálfi Szilvia ev. részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
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- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
340/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő kávézó helyiségének bérbeadása Pálfi Szilvia ev. részére
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta ”Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő kávézó
helyiségének bérbeadása Pálfi Szilvia ev. részére” tárgyú előterjesztést.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XIII. 31.)
KT. sz. rendeletének 25.§ (1) bekezdés c) pontja szerint Pálfi Szilvia egyéni vállalkozót
(6723 Szeged, Selyem u. 12/A.) jelöli ki a 6782 Mórahalom, Szent László park 4. sz. alatti
Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő épületében található 2.46-2.50 alaprajzi számmal jelölt
összesen 58,18 m2-es helyiségek bérlőjének 2006. november 15-től 2011. november 14-ig (5
év határozott időtartamra) kávézó üzemeltetői tevékenység folytatására.
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséhez
szükséges intézkedéseket az alábbi határidőre tegye meg.

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2006. november 1.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Pálfi Szilvia (6723 Szeged, Selyem u. 12/A.)
3. Irattár

-

Könyvvizsgálói pályázat elbírálása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
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341/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Könyvvizsgálói pályázat elbírálása
H a t á r o z a t:
1.
Mórahalom
város
Képviselőtestülete
megtárgyalta
az
ECONO-RÁCIÓ
Gazdaságszervezési és Könyvvizsgálói Kft. által a könyvvizsgálói feladatok ellátására
benyújtott könyvvizsgálói pályázatát és a vállalkozási díj összegére tett javaslatát. Mórahalom
város Képviselőtestülete az ECONO-RÁCIÓ KFT-t megbízza Mórahalom város
Önkormányzata könyvvizsgálói feladatának ellátására 2006. évtől. A vállalkozói díj összegét
2006. évre 400 eFt + áfa összegben jóváhagyja.
2.
Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a Kft-vel a
vállalkozási szerződést kösse meg és írja alá.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2006. december 31.
Erről értesítést kap:
1.
ECONO-RÁCIÓ Kft.
2.
Nógrádi Zoltán polgármester
3.
Dr. Szántó Mária jegyző

-

Határmenti Üzleti Szolgáltató Kereskedelmi Központ kialakítása céljából pályázatban
való részvétel
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai támogatják az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
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342/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Határmenti Üzleti Szolgáltató Kereskedelmi Központ kialakítása céljából pályázatban való
részvétel
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta az „Határmenti Üzleti Szolgáltató
Kereskedelmi Központ kialakítása” céljából pályázatban való részvétel” tárgyú előterjesztést.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete támogatásban részesülő partnerként a Csongrád
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával (CSMKIK), annak Szerb-Magyar Tagozatával, a
Szabadkai Gazdasági Kamarával, a Szerb Gazdasági Kamarával és
Makó Város
Önkormányzatával közös pályázatot nyújt be Határmenti Üzleti Szolgáltató Kereskedelmi
Központ létrehozására az INTERREG III.A pályázati felhívás 2.1. pontjára.
3./ A pályázati költségvetés Mórahalom Város Önkormányzatára eső főösszege bruttó
25.007.040 forint, melyből bruttó 23.747.040 forint az igényelt támogatás, bruttó 1.260.000
forint pedig az önerő, mely önerőt a képviselőtestület az önkormányzat költségvetéséből
biztosítja.
4./ Mórahalom Város Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 2. és 3.
pontja szerint a pályázat benyújtásában és megvalósításában vegyen részt.
5. Mórahalom Város Képviselőtestülete felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati önerő összegét az
önkormányzat költségvetéséből biztosítsa, továbbá hogy nyertes pályázat esetén a támogatás
összegét a költségvetésbe építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Irattár

- Komplex, kaszkád-rendszerű geotermikus hasznosítási fűtő-hűtő rendszer technológiai és
építési tervezése – nemzetközi monitoring rendszerrel /Interreg III/A „Magyarország –
Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program” (HUROSCG/06/02)
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.
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Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság egyhangúan támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
343/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Komplex, kaszkád-rendszerű geotermikus hasznosítási fűtő-hűtő rendszer technológiai és
építési tervezése – nemzetközi monitoring rendszerrel /Interreg III/A „Magyarország –
Szerbia és Montenegró Szomszédsági Program” (HUROSCG/06/02)
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális
Fejlesztési Operatív Program és Interreg Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága által
kiírt felhívásra (pályázati kódszám: HUROSCG/06/02) elkészített pályázatában foglaltakkal
egyetért, annak benyújtását támogatja.
2./ A Képviselőtestület a 39 millió Ft-os teljes pályázati költségvetés Mórahalom város
Önkormányzatát érintő 19,5 millió Ft-os részéhez önerőként 1 millió Ft összeget biztosít
2006. évi költségvetésében.
3./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres elbírálása
esetén, az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításakor az elnyert
támogatást építse be.
Határidő:
Felelős:

2006. decemberi kt. ülés
1-2. pontra : Nógrádi Zoltán polgármester
3. pontra : Dr. Szántó Mária jegyző

Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Homokháti Gazdasági Tanácsadó Egyesület támogatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
344/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Homokháti Gazdasági Tanácsadó Egyesület támogatása
H a t á r o z a t:
l./ Mórahalom város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Homokháti Gazdasági
Tanácsadó Egyesület Elnökének, hogy eredményes pályázati munkájuk eredményeképpen
hozzájárultak a 2006. évi Homokháti Sokadalom sikeres és emlékezetes megszervezéséhez.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy a Homokháti
Gazdasági Tanácsadó Egyesület részére az 522.800,-Ft összegű támogatásról szóló szerződést
kösse meg.
3./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2006. évi
költségvetéséből a Homokháti Gazdasági Tanácsadó Egyesület számára 522.800,-Ft-ot
biztosítani szíveskedjen az l. pontban foglalt célokra.
Határidő: 2., 3. pontra: azonnal
Felelős: 2./ Nógrádi Zoltán polgármestter
3./ Dr. Szántó Mária jegyző
A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület további jelentést nem kér.
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Kazi Péter Homokháti Gazdasági Tanácsadó Egyesület

INTERREG III./A. közösségi kezdeményezésre a „Vizes-élőhely rehabilitáció Nagy-Széksóstón” című pályázat benyújtása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság érdeklődve várja a beruházás megvalósítását és támogatja a pályázat
benyújtását.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
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Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
345/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: INTERREG III./A. közösségi kezdeményezésre a „Vizes-élőhely rehabilitáció NagySzéksós-tón” című pályázat benyújtása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért és támogatja a INTERREG III./A.
közösségi kezdeményezésre a „Vizes-élőhely rehabilitáció Nagy-Széksós-tón” címmel
benyújtandó pályázatot.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a pályázati program tartalmával, azzal, hogy
Mórahalom Város Önkormányzata azt a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával közösen
valósítja meg. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Mórahalom Város Önkormányzata
„Partnerségi Megállapodást” kössön a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságával a projekt
megvalósítása érdekében és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
3./ A pályázati program összköltsége 50.085.290 - Ft, melyhez szükséges 2.504.265 - Ft
önrész, amely a pályázat összes költségének 5%-a. A Mórahalom Város Önkormányzatára eső
projektrész összege 35.744.500 - Ft, amelyből a támogatás mértéke 33.957.645 Ft, az önerő
1.787.245 Ft, amelynek biztosítását Mórahalom város képviselő-testület vállalja.
4./ A Képviselőtestület felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres elbírálása
esetén, az Önkormányzat költségvetésébe az elnyert támogatást építse be.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
4. pontra Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: a pályázat benyújtási határideje
Beszámolásra: 2007. májusi Kt. ülés.
Erről értesítést kap:
1.
Nógrádi Zoltán polgármester
2.
Dr. Szántó Mária jegyző

- DARFT burkolatfelújítás 2005. pályázat – támogatás lemondás
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság egyhangúan támogatja az előterjesztés elfogadását.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
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Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
346/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: DARFT burkolatfelújítás 2005. pályázat – támogatás lemondás
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a Petőfi utca, Szántó
utca, Nyár utca, Bástya sor burkolatfelújításáról szóló tájékoztatót.
2./ Mórahalom Város Önkormányzata 2005. évben támogatási igényt nyújtott be a Petőfi
utca, Szántó utca, Nyár utca, Bástya sor burkolatfelújításának támogatására. Az áfa változás
miatt a megítélt támogatást teljes mértékben nem tudtuk igénybe venni, ezért a különbözetről
(771.774,- Ft) lemondunk.
3./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a Petőfi utca, Szántó utca, Nyár utca,
Bástya sor burkolatfelújításának elvégzésére kapott támogatás fel nem használt előirányzatáról
való lemondással.
4./ A DARFT 42/2005.(VI.28.) sz. határozatában megítélt támogatás összege 22.317.080,Ft, amelyből 771.774,- Ft nem került felhasználásra.
5./

Felhívja a Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: 5./ pont: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: azonnal.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

A Mórahalom, 0242/98, 0242/99 és 0242/100 hrsz-ú területek értékesítése a FLÉMA SNACKS
Kft részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
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- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
347/2006. /X. 26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom, 0242/98, 0242/99 és 0242/100 hrsz-ú területek értékesítése a FLÉMA
SNACKS Kft részére
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta „A Mórahalom, 0242/98, 0242/99 és 0242/100
hrsz-ú területek értékesítése a FLÉMA SNACKS Kft részére” című előterjesztést.

2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete település- és gazdaságfejlesztési céljai megvalósítása érdekében
a FLÉMA SNACKS Húsfeldolgozó és Élelmiszergyártó Kft-nek (székhelye: 6722 Szeged, Kálvária
sgt. 19., cégjegyzékszáma: Cg. 06-09-009781, adószáma: 13456717-2-06, képviselője: Lucas
Vanreusel) értékesíteni kívánja a Mórahalom, külterület 0242/98, 0242/99 és 0242/100 hrsz-ú
külterületi ingatlanokat.
Hrsz

Megnevezés

Terület (m2)

Ak.
érték

Vételár (bruttó)

0242/98

kivett művelési ág, telephely

4942

5,06

1.038.000,- Ft

0242/99

kivett művelési ág, telephely

2433

1,51

510.000,- Ft

0242/100

kivett művelési ág, telephely

4341

5,90

912.000,- Ft

összesen

11716

2.460.000,- Ft

3./ A Képviselőtestület utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy az értékesítéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Beszámolásra: További jelentést nem kér
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester.
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
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- Mórahalom, 601 hrsz-ú ingatlanrész megvétele
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
348/2006. /X.26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, 601 hrsz-ú ingatlanrész megvétele
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a „Mórahalom, 601 hrsz-ú ingatlanrész
megvásárlása” tárgyú előterjesztést.
2./ A Képviselőtestület az előterjesztésben szereplő Mórahalom, 601 hrsz. alatti, 1461 m2
területű „üzlet, gazdasági épület és udvar” megjelölésű, a Móranet Kht tulajdonát ½ tulajdoni
arányban képező ingatlanrész megvásárlásával egyetért.
3./ Mórahalom város Képviselőtestülete a Móranet Kht (6782 Mórahalom, Röszkei út 1. sz.)
részére a 2006. november 10. napján létrejött adásvételi szerződés alapján jóváhagyja
4.000.000,-Ft, vételár kifizetését.
4./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron
következő módosításakor a 3./ pontban jóváhagyott vételár összege kerüljön beépítésre.
Felelős:

3./ pontra Nógrádi Zoltán polgármester
4./ pontra Dr. Szántó Mária jegyző

Határidő:

4. pontra költségvetési rendelet soron következő módosítása

Erről értesítést kap:
1. / Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Móranet Kht ügyvezető igazgatója
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- Móra-net kht. ügyvezető igazgatójának megbízása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Duka Félix a Móra-net Kht ügyvezető igazgatója hozzájárul a személyt érintő ügy nyílt ülésen való
tárgyalásához.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
349/2006. /X.26./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móra-net kht. ügyvezető igazgatójának megbízása
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta a „MÓRA-NET Kht. ügyvezető igazgatójának
megbízása” tárgyú előterjesztést.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete - mint a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató
Közhasznú Társaság alapítója – Duka Félix, a Társaság ügyvezetőjének bruttó személyi alapbérét
2006. november 1-től havi 226.000,- Ft-ban, heti munkaidejét 40 órában állapítja meg 2009.
december 31-ig.
3./ A Képviselő-testület a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság
Alapító Okiratának 9. pontját az alábbiak szerint módosítja.
„9.Az ügyvezető:
Az alapító a társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviseletére ügyvezetőt bíz meg:
A társaság ügyvezetője:
Duka Félix
sz. Szeged, 1959. január 30., an. Gera Ilona
6782 Mórahalom, István Béke u. 6. sz. alatti lakos.
Az alapító felhatalmazza az ügyvezető az ügyvezető igazgató cím használatára.
Az ügyvezető megbízatása 2004. december 1. napjától 2009. december 31. napjáig szól.„
4./ A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiek figyelembevételével a szükséges
munkáltatói intézkedést tegye meg.
Határidő: végrehajtásra azonnal, a határozat végrehajtásáról a Képviselőtestület jelentést nem kér.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Duka Félix
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Közérdekű bejelentések:
Vass Antal képviselő:
Elmondja, hogy a buszok parkolásának jelenlegi megoldása nem illik a városképbe.
Balogh Miklós képviselő:
Lakossági bejelentésként elmondja, hogy a Szegedi úton az OTP automata több alkalommal nem adott
bizonylatot.
Katona László képviselő:
Megítélése szerint a Millenniumi sétányon, a Posta előtti nyilvános telefonfülke állapota nem kielégítő.
Mucsi György képviselő:
Legnagyobb adózók fogadásával kapcsolatos szervezésbe hibák csúsztak, kéri a szervezők nagyobb
figyelmét a jövőben.
Babarczi János képviselő:
Elmondja, hogy a Sportpályán a nyilvános WC nem működik, zárva van.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Vass Antal felvetésére elmondja, hogy az a terület ahol jelenleg a buszok parkolnak a közeljövőben
szilárd burkolattal lesz ellátva, valamint a buszok parkolási lehetőségének bővítését leállósáv
kialakításával kívánjuk megoldani.
Babarczi János képviselő úr jelzésére elmondja, hogy a jövőben sportrendezvény esetén a
mellékhelyiség állapotára és nyitva-tartására figyelni fognak.
Katona László és Balogh Miklós képviselő urak bejelentése kapcsán elmondja, hogy lépéseket fog tenni
a problémák megoldásra érdekében és a képviselő urakat írásban tájékoztatni fogja.
Egyéb bejelentés nem lévén az ülést berekeszti.

K.m.f.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző

