JEGYZŐKÖNYV
Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 10-én megtartott alakuló ülésén az
Aranyszöm Rendezvényház Aulájában
Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,
Babarczi János, Balogh Miklós, Csányi László, Csíszár István, Heller Szabó Tibor,
Masa Róbert, Oltványi Gyula, Mucsi György, Vass Antal, Tanács József, Szűcsné
dr. Fehér Éva, Volford Imre, Katona László képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző

Tanácskozási joggal jelen vannak:
- dr. Nagy Szilvia aljegyző
- Balog László kabinetvezető
- Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási osztályvezető
- Árva Béláné Költségvetési és Adó Oszt. osztályvezető
- Pintér Mátyásné HVB elnök
- Dobó Lajos HVB tag
- Mócsán Mária HVB tag
- Farkas Ferenc HVB tag
- Kosztyu Gyuláné óvodavezető
- Gyuris Péterné Móra Ferenc Általános Isk. ig.
- Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója
- Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója
- Dr. Fábricz Károlyné Gondozási Központ mb. vezetője
- Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója
- Dr. Vághy Imre Richárd Móravitál Kht. ügyv. ig.
- Csőke Melinda Mórapartner Kft. ügyv. ig.
- ll fő mórahalmi lakos
Csiszár István korelnök:
Köszönti az ünnepi képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a 14 tagú települési
képviselő-testület tagjai közül jelen van 14 fő.
Javaslatot tesz a – meghívó szerint - napirendi pontokra.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontra tett javaslatot.
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305/2006. /X. 10./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Napirend jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a 2006. október 10-ei, ünnepi, alakuló Képviselő-testületi
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1./ A Választási Bizottság elnökének jelentése a választás végleges eredményéről
2./ A képviselő-testület és a polgármester eskütétele
3./ Polgármester illetményének megállapítása
4./ A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása
5./ Bizottsági tagok eskütétele
6./ Alpolgármester megválasztása – zárt ülés -, eskütétele
7./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
8./ Előterjesztések
Erről értesitést kap:
l./ Csiszár István képviselő, korelnök
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Dr. Szántó Mária jegyző

I. napirend
Választási Bizottság elnökének jelentése a választás
végleges eredményéről
Előadó: Pintér Mátyásné a Választási Bizottság elnöke
Csiszár István korelnök:
Felkéri Pintér Mátyásnét a Választási Bizottság elnökét, hogy adjon jelentést a választás eredményéről
és ezt követően adja át Nógrádi Zoltán polgármester úrnak és a képviselő-testület tagjainak a
megbízóleveleiket.
Pintér Mátyásné jelentése a jegyzőkönyv 1 sz. mellékletét képezi.
Jelentésének ismertetése után átnyújtja a polgármesternek, illetve a képviselő-testület tagjainak
megbízóleveleiket.
Csíszár István korelnök:
A polgármester és a képviselő-testület nevében megköszöni a Választási Bizottság munkáját.
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II. napirend
A Képviselő-testület és a Polgármester eskütétele

Csiszár István korelnök:
Elmondja, a hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 19.§. (1) bek. alapján a települési
képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő első ülésen a 32.§. szerint esküt tesz.
Felkéri a képviselőket, hogy álljanak fel és mondják el közösen az eskü szövegét.
Az esküről készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 2 sz. mellékletét képezi.

Csiszár István korelnök:
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 32. §-a
értelmében a polgármesternek a képviselő-testület előtt esküt kell tennie. Felkéri Nógrádi Zoltán
polgármester urat, hogy tegye le esküjét.
Az esküről készült jegyzőkönyv 3 sz. mellékletként került csatolva.
Csiszár István korelnök:
Nógrádi Zoltán polgármesternek az elkövetkezendő négy esztendőre jó egészséget, sikerekben gazdag
éveket kíván.

Nógrádi Zoltán polgármester:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves Megjelentek!
Engedjék meg, hogy mindenekelőtt a mandátum átvétele és az eskü szövegének letétele után magam
és a Képviselő-testület nevében megköszönjük a Helyi Választási Bizottság elnökének és tagjainak a
munkáját, amellyel megteremtették Mórahalmon azokat a feltételeket, amelyek mellett a képviselőtestület mandátuma hiteles biztositékként, garantálja a választói akaratot az október l-jén lezajlott helyi
önkormányzati választások után.
Mielőtt hozzákezdünk feladataink ellátásához az első szó legyen a köszönet szava. Köszönjük
mindannyian polgármesterként és képviselőként is a város lakosságának, szavazópolgárainak, hogy részt
vettek a választásokon. A választási részvétel azt bizonyitja számunka, hogy Mórahalmon az itt élők
fontosnak tartják, hogy kinek a kezébe teszik le a közügyek irányitását, kire bizzák közösségi
döntéseiket. Mórahalom demokratikus választásának történelmében az egyik legmagasabb részvételű
választást bonyolitották le, amely azt bizonyitja, hogy Mórahalom közössége, választópolgárai, az itt élő
családok lényeges szempontnak tartják, hogy éljenek alkotmányos jogaikkal. Polgármesterként
szeretném megköszönni minden egyes, a szavazáson részt vett választópolgárnak a megerősitő
bizalmát, a leadott voksokat. Szeretném megköszönni azoknak is a részvételt, akik a nevem mellé nem
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tettek x-et jelezvén, hogy nem minden döntésem, nem minden döntésünk volt hibátlan, nem minden
döntésünk volt teljes mértékben elfogadott az elmult 4, 8, 12 évben. Ezt a jelzést is illik megfigyelni,
megfontolni és tudomásul venni.
Köszönöm a képviselő-testület valamennyi tagja nevében a leadott voksokat, köszönöm azt, hogy
mérlegeltek és lelkiismeretük szerint igyekeztek a legjobb döntést meghozni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves Mórahalmiak!
A város közössége a választásokon való magas arányú részvétellel azt üzente, hogy a következő
időszakban is számit az Önkormányzat tevőleges, lelkiismeretes munkájára, azokra az eredményekre,
amelyeket eddig elértünk, s további eredményeket várnak el tőlünk. Az elmúlt időszakban akár a
választási kampány hevében, akár az azt követő időszakban sokféle hiresztelés és sokféle sajtóhir kapott
nyilvánosságot. Többek között az is, hogy a város törvényesen és jogszerüen választott polgármestere el
kivánja hagyni a várost, másfajta poziciók irányába tör. Itt szeretném megerősiteni valamennyiük
számára, hogy Mórahalom város megválasztott polgármestereként a legfontosabb számomra, hogy
megőrizzem választóim bizalmát, s mindazokra a feladatokra, amelyekkel megbiztak azokra válaszokat
adjak, olyan válaszokat, amelyek lehetőséget biztositanak számomra, hogy megbecsült tagja lehessek
ennek a közösségnek, ugy, hogy közben vezetője is vagyok annak. Szeretném megnyugtatni a
közvéleményt, hogy a vállalt és a meghirdetett polgármesteri program minden egyes pontját
szándékozom megvalósitani. A most esküt tett képviselő-testület polgármesterével együtt a város
intézményei, közszolgáltató rendszere, civil szervezetei és gazdasági egységei azon lesznek, leszünk,
hogy irányitásunkkal, kezdeményezésünkre a felvállalt választási programot ugy valósitsuk meg, hogy
azzal a választói bizalmat megerősitsük és megháláljuk. A mai időkben választott és választó között ez
az egyik legfontosabb erkölcsi törvény. Megtartani a bizalmat, hitelesnek maradni, igazat mondani és
mindig ugy élni a közösségben akár magánéletünkben, akár hivatali teendőink közepette, hogy soha ne
kelljen a választóinknak arról elgondolkodnia, hogy vajon érdemes volt-e a bizalmát a voksát az adott
közszereplőre háritania, közszereplőre adnia. Igy tehát feladatunk a következő 4 esztendőben is az,
hogy megteremtsünk egy olyan várost, ahol aki tisztességesen dolgozni kiván az munkahelyet kap, hogy
megteremtsük azt a várost, ahol a fiatalok - legyenek azok mórahalmi családok szülőttei vagy
máshonnan ide vándorolt fiatalok - boldogan telepedhessenek le. Ahol a gyermekek megkapnak
mindent, amellyel felkészülhetnek jövendőbeli életükre, szerepeikre, felvállalt feladataikra, ahol nem
felejtkezünk el az elmult generációk hagyományairól, ránkörökitett értékeiről és ahol felelősen
odafigyelünk időseink békés, boldog öregkorára.
A város nemcsak önmagáért felelős, hanem környezetéért is, éppen ezért lényeges, hogy megfeleljünk
annak az elvárásnak is, amelyet a környező települések kisebb és nagyobb falvak fogalmaznak meg
velünk szemben.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves Jelenlévők!
Kedves Mórahalmiak a televizió képernyője előtt!
Hihetetlen lehetőség az számomra, hogy 12 évi városvezetés után a következő 4 esztendő munkáját is
vállalhatom. Ha sikeresen, Isten segitségével be tudjuk fejezni a következő 4 évet, akkor 16 évnyi
polgármesterség különös kegy a gondviselés részéről. Különös lehetőség az számomra, hiszen olyan
izgalmas időszakban vezethetem ezt a várost, amikor minden percében, minden mozdulatában a
változásokat sürgeti, a jövőt épiti, arculatában, müködésében soha nem látott változásokat él meg.
Kedves Jelenlévők!
Engedjenek meg nekem egy személyes vallomást. Jó érzés polgármesternek lenni Mórahalmon. Azt
lehet mondani, hogy boldogsággal tölti el az ember szivét és a lelkét, amikor a gyermekek köszönnek az
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utcán, a város polgárai ha örömük van, akkor a családi rendezvényekre meghivják a város vezetését, ha
baj van, megtisztelnek azzal, hogy hozzám, hozzánk fordulnak. Szeretem a várost. Nemcsak azért, mert
szülővárosom, nemcsak azért mert a szülőföldem egy darabja, nemcsak azért, mert itt élnek a szüleim és
itt nevelkednek gyermekeim, hanem azért mert, minden percében, minden lépésében azt üzeni, hogy
magáénak tart és én érezhetem azt, hogy tartozom valahová. Tartozom valahová, ahol számitanak rám,
ahol ha kell a segitségemet kérik, s nekem van erőm a jó Isten kegyelméből arra, hogy tegyek ezért a
közösségért. Egy bölcsesség azt mondja, hogy az ember akkor érezheti magát igazán céltudatosnak ha
hivatása és küldetése van, ha nemcsak magáért, hanem másokért is képes küzdeni. Én ugy érzem, hogy
van küldetésem és hivatásom. Van erőm, hogy küzdjek egy olyan közösségért, amely a magáénak tart és
amelyhez én tartozónak vallom magam. Ezen a választáson ezt a hivatást, ezt a küldetést Mórahalom
választópolgárai megerősitették. Köszönöm. Ezen a választáson olyan képviselő-testület állt fel, amely
arra tett fogadalmat, hogy a város javát szolgálja és remélem, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően
egymást segitve fogunk megfelelni feladatainknak és szerepeinknek.
A felelősség ma már a miénk, a bizalom megadatott, a pályát, amelyet végig kell futnunk előkészitették
számunkra. Feladatunk az, hogy erről soha le ne térjünk, hogy a pálya egyes állomásainál mindig tudjuk
azt, hogy mórahalmi családok százai függnek döntéseinktől és ezt mindig tudjuk átérezni, a megkapott
bizalmat tudjuk megőrizni, hitelességünket tudjuk megtartani, igazságainkat, szavaink igazságát el tudjuk
fogadtatni másokkal és 4 év multán, amikor ismét le kell, hogy tegyük a lantot, s a mandátumot, akkor
bármilyen döntési nehézség után is egyenes gerinccel, felmelt fejjel tudjunk a választók felé elszámolni
a választók bizalmával. Ehhez kivánok a képviselő-testület megválasztott tagjainak sok sikert, erőt,
egészséget és szerencsét, kitartást és bajtársiasságot és kérem a választóinkat, hogy továbbra is
tiszteljenek meg bennünket véleményeikkel, kritikáikkal, bizalmukkal. Ha jól döntöttünk bátoritsanak
bennünket, ha rossz lépést tettünk adjanak türelmet és lehetőséget arra, hogy helyrehozzuk.
Köszönöm.„
Dávid Rózsa: Ima az emberhez – előadja: Bakos Balázs

III. Napirend
Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Csiszár István korelnök

Csiszár István korelnök :
Elmondja, hogy az alakuló ülés kötelező napirendi pontját képezi
illetményének megállapitása.

Nógrádi Zoltán polgármester úr

Nógrádi Zoltán polgármester:
Az Ötv. 14. § /2/ bekezdése alapján bejelenti személyes érintettségét és javasolja döntéshozatalból
történő kizárását.

Csiszár István korelnök :
Megszavaztatja Nógrádi Zoltán polgármester döntéshozatalból történő kizárására vonatkozó javaslatot,
mely döntés meghozatalához minősitett többségre van szükség.
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-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Nógrádi Zoltán polgármester döntéshozatalból
történő kizárására vonatkozó javaslatot.

306/2006. /X. 10./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Nógrádi Zoltán polgármester szavazásból történő kizárása
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete Nógrádi Zoltán polgármestert az Ötv. 14. §. (2) bek.
alapján az illetményének megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.

Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Ügyrendi Bizottság elnöke

Csíszár István korelnök:
Javaslatot tesz Nógrádi Zoltán polgármester illetményére és költségtéritésére a kiadott előterjesztés
szerint.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az l. sz. határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az 2. sz. határozati javaslatot

307 /2006. (X. 10.) Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Nógrádi Zoltán polgármester illetményének megállapítása
Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. § (1) - (2)
bekezdésére figyelemmel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 33. §-ában
biztosított jogkörében eljárva Nógrádi Zoltán polgármester részére:
2006. október 1-jétől illetményét 496.800,-Ft-ban, idegennyelv-tudási pótlékát 22.080,-Ft-ban
állapítja meg, összességében illetménye: 518.880,- Ft, kerekítve 518.900,-Ft.
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2./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, hogy az l./ pont végrehajtása
érdekében a MÁK Csongrád Megyei Területi Igazgatóság felé a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
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

308 /2006. (X. 10.) Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Nógrádi Zoltán polgármester költségáltalányának megállapítása
Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2) bekezdése
alapján Nógrádi Zoltán polgármester részére 2006. október 1-től költségátalányt határoz meg a
polgármester illetményének 30%-ában, 155.670 Ft-ban.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, hogy az l./ pont végrehajtása
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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

Csiszár István korelnök átadja az ülés vezetését Nógrádi Zoltán polgármesternek.

IV. Napirend
Képviselő-testület bizottságainak megválasztása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
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Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy öt bizottság kerül megválasztásra a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban
rögzítettekkel összhangban.
Felhívja a figyelmet arra, hogy az Ötv. értelmében a bizottsági tagok megválasztásához minősített
többség szükséges.

Ügyrendi Bizottság megválasztása
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja az Ügyrendi Bizottság tagjaira tett javaslatot:
-

Heller Sz. Tibor képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az Ügyrendi Bizottság
elnökének,

-

Volford Imre képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az Ügyrendi Bizottság tagjának,

-

Babarczi János képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az Ügyrendi Bizottság
tagjának,

-

Kószó Ákost egyhangú szavazattal az Ügyrendi Bizottság tagjának,

-

Árva Bélát egyhangú szavazattal az Ügyrendi Bizottság tagjának a képviselő-testület
megválasztja.

-

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

309 /2006. (X. 10) Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Ügyrendi Bizottság létrehozása
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
22.§. (1) bekezdése alapján Ügyrendi Bizottságot hoz létre.
Elnökének: Heller Sz. Tibor képviselőt,
Tagjainak: Volford Imre képviselőt,
Babarczi János képviselőt,
Kószó Ákost,
Árva Bélát
megválasztja.
Erről értesítést kap:
1./ Fentiek
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
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Pénzügyi Bizottság létrehozása
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a Pénzügyi Bizottság tagjaira tett javaslatot:
-

Vass Antal képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Pénzügyi Bizottság elnökének,

-

Oltványi Gyula képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Pénzügyi
tagjának,

-

Tanács József képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Pénzügyi Bizottság tagjának,

-

Szécsi Imrét egyhangú szavazattal a Pénzügyi Bizottság tagjának,

-

Császárné Papp Máriát egyhangú szavazattal a Pénzügyi Bizottság tagjának a képviselő-testület
megválasztja.

-

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

Bizottság

310 /2006. (X. 10) Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pénzügyi Bizottság létrehozása
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
22.§. (1) bekezdése alapján Pénzügyi Bizottságot hoz létre.
Elnökének: Vass Antal képviselőt,
Tagjainak: Oltványi Gyula képviselőt,
Tanács József képviselőt,
Szécsi Imrét,
Császárné Papp Máriát
megválasztja.
Erről értesítést kap:
1./ Fentiek
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
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Gazdaság- és Településfejlesztési Bizottság létrehozása

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a Gazdaság- és Településfejlesztési Bizottság tagjaira tett
javaslatot:
-

Oltványi Gyula képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Gazdaság- és
Településfejlesztési Bizottság elnökének,

-

Katona János László képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Gazdaság- és
Településfejlesztési Bizottság tagjának,

-

Babarczi János képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Gazdaság- és
Településfejlesztési Bizottság tagjának,

-

Heller Sz. Tibor képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Gazdaság- és
Településfejlesztési Bizottság tagjának,

-

Csiszár István képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Gazdaság- és
Településfejlesztési Bizottság tagjának,

-

Murányi Györgyöt egyhangú szavazattal a Gazdaság- és Településfejlesztési Bizottság tagjának,

- Pakai Istvánt egyhangú szavazattal a Gazdaság- és Településfejlesztési Bizottság tagjának,
-

Tóth Szilvesztert egyhangú szavazattal a Gazdaság- és Településfejlesztési Bizottság tagjának,

-

Szabó Istvánt egyhangú szavazattal a Gazdaság- és Településfejlesztési Bizottság tagjának a
képviselő-testület megválasztja.

-

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

311/2006. (X. 10) Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Gazdaság- és Településfejlesztési Bizottság létrehozása
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
22.§. (1) bekezdése alapján Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot hoz létre.
Elnökének: Oltványi Gyula képviselőt,
Tagjainak: Katona János László képviselőt,
Babarczi János képviselőt,
Heller Sz. Tibor képviselőt,
Csíszár István képviselőt
Murányi Györgyöt,
Pakai Istvánt,
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Tóth Szilvesztert és
Szabó Istvánt
megválasztja.
Erről értesítést kap:
1./ Fentiek
2./ Nógrádi Zoltán polgármester

Egészségügyi és Szociális Bizottság létrehozása

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjaira tett
javaslatot:
-

Szűcsné dr. Fehér Éva képviselőnőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnökének,

-

Volford Imre képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az Egészségügyi és Szociális
Bizottság tagjának,

-

Tanács József képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az Egészségügyi és Szociális
Bizottság tagjának,

-

Masa Andreát 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással az Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagjának,

-

Gercsó Árpádnét egyhangú szavazattal az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának a
képviselő-testület megválasztja.

-

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

312 /2006. (X. 10) Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Egészségügyi és Szociális Bizottság létrehozása
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
22.§. (1) bekezdése alapján Egészségügyi és Szociális Bizottságot hoz létre.
Elnökének: Szűcsné dr. Fehér Éva képviselőt,
Tagjainak: Volford Imre képviselőt,
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Tanács József képviselőt,
Masa Andreát és
Gercsó Árpádnét
megválasztja.
Erről értesítést kap:
1./ Fentiek
2./ Nógrádi Zoltán polgármester

Művelődési és Közoktatási Bizottság létrehozása

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a Művelődési és Közoktatási Bizottság
javaslatot:

tagjaira tett

-

Mucsi György képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Művelődési és Közoktatási
Bizottság elnökének,

-

Balogh Miklós képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Művelődési és Közoktatási
Bizottság tagjának,

-

Masa Róbert képviselőt 13 igen szavazattal és 1 tartózkodással a Művelődési és Közoktatási
Bizottság tagjának,

-

Rozsnyai Erikát egyhangú szavazattal a Művelődési és Közoktatási Bizottság tagjának,

-

Révész Gábort egyhangú szavazattal a Művelődési és Közoktatási Bizottság tagjának

a képviselő-testület megválasztja.
-

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

313 /2006. (X. 10) Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Művelődési és Közoktatási Bizottság létrehozása
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
22.§. (1) bekezdése alapján Művelődési és Közoktatási Bizottságot hoz létre.
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Elnökének: Mucsi György képviselőt
Tagjainak: Balogh Miklós képviselőt,
Masa Róbert képviselőt,
Rozsnyai Erikát,
Révész Gábort
megválasztja.
Erről értesítést kap:
1./ Fentiek
2./ Nógrádi Zoltán polgármester

V. napirend
- Bizottsági tagok eskütétele
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester:
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény ll. § /l/
bekezdése értelmében „a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását
követően köteles esküt tenni a képviselő-testület előtt. Az eskü letételéig a bizottság tagja nem
gyakorolhatja jogait.”
Fentiekre tekintettel kéri a bizottságok nem képviselő tagjait, hogy esküjüket sziveskedjenek letenni.
A bizottságok nem képviselő tagjai leteszik esküjüket. Az esküről készült jegyzőkönyv 10 sz.
mellékletként csatolva.

VI. napirend
- Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester:
Az Ötv. 34. §. /1/ bekezdése értelmében a képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester
javaslatára, tikos szavazással, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert,
alpolgármestereket választ.
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Zárt ülést rendel el az alpolgármester személye megvitatásának, megválasztásának idejére.
Kéri a képviselő-testületi ülés résztvevőit, hogy a zárt ülést követően is vegyenek részt a testület ülésén.

kmf.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. október 10-én megtartott alakuló ülésén az
Aranyszöm Rendezvényház Aulájában
Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,
Babarczi János, Balogh Miklós, Csányi László, Csíszár István, Heller Szabó Tibor,
Masa Róbert, Oltványi Gyula, Mucsi György, Vass Antal, Tanács József, Szűcsné
dr. Fehér Éva, Volford Imre, Katona László képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző
Tanácskozási joggal jelen vannak:
- dr. Nagy Szilvia aljegyző
- Balog László kabinetvezető
- Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási osztályvezető
- Árva Béláné Költségvetési és Adó Oszt. osztályvezető
- Pintér Mátyásné HVB elnök
- Dobó Lajos HVB tag
- Mócsán Mária HVB tag
- Farkas Ferenc HVB tag
- Kosztyu Gyuláné óvodavezető
- Gyuris Péterné Móra Ferenc Általános Isk. ig.
- Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója
- Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója
- Dr. Fábricz Károlyné Gondozási Központ mb. vezetője
- Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója
- Dr. Vághy Imre Richárd Móravitál Kht. ügyv. ig.
- Csőke Melinda Mórapartner Kft. ügyv. ig.
- ll fő mórahalmi lakos
Nógrádi Zoltán polgármester:
A képviselő-testület folytatja nyílt ülését, megköszöni a jelenlévők türelmét.
továbbra is határozatképes, hiszen mind a 14 fő települési képviselő jelen van.

A Képviselő-testület

Csányi László alpolgármester eskütétele
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester:
Tájékoztatásként elmondja, hogy Csányi László képviselőt alpolgármesternek a képviselő-testület zárt
ülésén megválasztotta. Az alpolgármester úrnak alpolgármesteri minőségében is esküt kell tennie.
Felkéri Csányi László alpolgármester urat, hogy tegye le esküjét.
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Csányi László alpolgármester esküjéről készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 1 sz. mellékletét képezi.

VII. Napirend
- Alpolgármester tiszteletdíja
Előadó: Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság javasolja Csányi László alpolgármester tiszteletdíját és költségtéritését az előterjesztésben
foglaltak szerint megállapítani.
Alpolgármester úr személyes érintettségére tekintettel javasolják Csányi László kizárását a
döntéshozatalból.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
316/2006. /X. 10./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Csányi László képviselő szavazásból történő kizárása
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján Csányi László
képviselőt, alpolgármestert az Ötv. 14. §. (2) bek. értelmében a tiszteletdijával kapcsolatos
döntéshozatalból kizárja.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csányi László képviselő
-

A Képviselő-testület egyhagúlag elfogadja az alpolgármester tiszteletdijára tett javaslatot.

317/2006. /X. 10./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Csányi László alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
Határozat
1./Mórahalom város Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. tv. 4. § /2/ bekezdésére
figyelemmel Csányi László alpolgármester tiszteletdíját 2006. október 1. napjától 130.000,-Ftban állapítja meg.
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2./ Mórahalom város Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. tv. 18. § /2/ bekezdése alapján
Csányi László alpolgármester részére 2006. október 1. napjától az alpolgármester tiszteletdíja 17
%-nak megfelelő összeg,
22.100,-Ft költségtérítést állapít meg.
3./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az 1. és 2. pont végrehajtása érdekében
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csányi László alpolgármester
3./ MÁK Csongrád Megyei Területi Igazgatósága

VIII. napirend:
Előterjesztések
- Visszaemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc mórahalmi hőseire, áldozataira
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

318/2006. /X. 10./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Visszaemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc mórahalmi hőseire, áldozataira
Határozat

l./ Mórahalom város Képviselő-testülete az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50 éves
évfordulója alkalmából tisztelettel emlékezik meg ezen történelmi esemény mórahalmi
résztvevőiről:
> Mórahalom város Képviselő-testülete tisztelettel adózik az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc mórahalmi tragikus áldozatainak emléke előtt: Négyökrű József ph. és
Kántor Imre ph.
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> Mórahalom város Képviselő-testülete tiszteleg
az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc mórahalmi sebesültjeinek hazaszeretete előtt: Tóth István, Nagygyörgy
Vince ph. , Dobó István ph., Oltványi János ph., Kónya Antal, Molnár Dezső ph., Szécsi Antal
ph.
> Mórahalom város Képviselő-testülete tiszteleg
az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc mórahalmi birósági elitéltjeinek hazaszeretete előtt: Fazekas K. Imre, Antal
István, Masa István
> Mórahalom város Képviselő-testülete tiszteleg
az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc mórahalmi
internáltjainak hazaszeretete előtt: Antal Ferenc, Babarczi
Tibor, Bodó István és Ónozó Imre
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy az 1956os Forradalom és Szabadságharc 50. éves évfordulójának tiszteletére rendezett városi
ünnepségen méltassa ezen sorsfordító történelmi esemény mórahalmi résztvevőinek
hősiességét, bátorságát, áldozatvállalását és részükre, illetve hozzátartozóik részére nyújtsa át
Mórahalom város Képviselő-testületének Emléklapját.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2006. október 23-ai ünnepség
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester

- Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából
köztéri műalkotás költségvetésének és helyszínének módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Mucsi György Müvelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
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319/2006. /X. 10./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából köztéri műalkotás
költségvetésének és helyszínének módosítása
Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a 74/2006. (II. 16.) Kt. sz. határozat 1. és 3.
pontjának módosításával az alábbiak szerint:
„1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a Képző- és Iparművészeti
Lektorátusnak - a Miniszterelnöki Hivatal és az 1956-os emlékévet előkészítő
Emlékbizottság megbízásából, az 1103/2005. (X. 27.) Korm. határozat alapján - az 1956os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megvalósuló köztéri
műalkotások támogatására kiírt pályázati felhívására benyújtandó pályázattal. A Képviselőtestület a Mórahalom, 684/2 hrsz-ú (Szent László park 1. szám) alatti ingatlanon
megvalósítandó, Lantos Györgyi szobrászművész által készítendő köztéri műalkotást a
2006. évben 3.498 e Ft összköltségben kívánja megvalósítani, melyhez a Képviselőtestület által igényelt támogatás 2.000 eFt.
{...}
2./ A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához 1.498 e Ft önrészt 2006. évi
költségvetésében biztosítja.”
3./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy az Önkormányzat 2006. évi
költségvetésében a pályázati támogatást, valamint az önrészt szerepeltesse.
Felelős: 3./ pontra Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
Erről értesítést kap:
1.
Nógrádi Zoltán polgármester
2.
Dr. Szántó Mária jegyző

- Tanyákon élő emberek biztonságát elősegítő jelző-riasztó
rendszerek fejlesztésnek támogatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

320/2006. /X. 10./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tanyákon élő emberek biztonságát elősegítő jelző-riasztó rendszerek fejlesztésnek támogatása
Határozat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által
közzétett, a tanyákon élő emberek biztonságát elősegítő a szomszédok segítségkérését,
segítségnyújtását lehetővé tevő jelzőkészülékek cseréjére vonatkozó programmal egyetért, az a
település-szerkezeti adottságokból adódóan veszélyeztetett idős és gyermek korosztály
biztonságát célozza.
2./ A Képviselőtestület a 690.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához szükséges.
138.000,- Ft-ot önerőként biztosít a 2006. évi költségvetésében. Egyben nyilatkozik, hogy a
készülékek működtetését vállalja.
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. október 20.
beszámolásra:
2007. januári Kt.
Felelős:

1. pontra Nógrádi Zoltán polgármester
2. pontra Dr. Szántó Mária jegyző

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

- Közkincs program hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevétele intézmények és
közösségi színterek felújítására
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

321/2006. /X. 10./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Közkincs program hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevétele intézmények és közösségi
színterek felújítására
Határozat
1. Mórahalom város Képviselő-testülete 210/2005. (VI. 23.) Kt. sz. határozatában egyetértett
Mórahalom város Önkormányzata által a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a
Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársasághoz - „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram (Közkincs program) keretében - benyújtandó
pályázattal, mellyel az önkormányzat a helytörténeti gyűjtemény elhelyezése érdekében
helytörténeti emlékhelyek tereinek bővítésére és felújítására, a teljes hitelösszegre, azaz
20.000.000,-Ft-ra pályázott. A Képviselő-testület a pályázathoz a szükséges önerőt, azaz
2.225.000,-Ft-ot biztosította.
2. Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Mórahalom város
Önkormányzata a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogram keretében 20 év futamidőre 20.000.000,-Ft hitelt vegyen fel az OTP Bank Rt-től,
mint finanszírozó hitelintézettől. A Képviselő-testület vállalja a futamidő alatt a hitel
visszafizetését, a hitel és járulékok megfizetését a hitelszerződés rendelkezései, valamint a
támogató Oktatási és Kulturális Minisztérium (jogelőd: Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma) által biztosított támogatás - ügyleti kamatterhek átvállalása a teljes futamidőre figyelembe vételével. A képviselő-testület a hitel biztosítékaként az önkormányzat hitel
futamideje alatti költségvetéseit biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy a hitelt a futamidő alatt az önkormányzat adott
évi költségvetéseibe építse be.
Határidő: hitelszerződés megkötésére: 2006. december 31.
beszámolásra: 2007. február
Felelős: 1-2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester
3. pont : Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
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- Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről
Előadó: Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a polgármester és az esküt tett képviselők az egyes közhatalmi
feladatokat ellátó, valamint közvagyonnal gazdálkodó tisztségeket betöltő személyek
összeférhetetlenségéről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről szóló 2001. évi CII. Törvénynek
megfelelően a megbízólevelük átvételétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni.
A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a vagyonnyilatkozatok kezelése és ellenőrzése az
Ügyrendi Bizottság feladata.
Kéri a képviselőket, hogy mihamarabb jelezzék nyomtatványigényüket a határidő pontos betartása
érdekében.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Más bejelentés nem lévén az ülést bezárja.

SZÓZAT
K.m.f.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző
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Nyilatkozat

Alulírott Csányi László /szül:

Szeged,

1965. 10. 14. an.: Nagy Mária/

6782

Mórahalom, József Attila u. 20 lakos, mint Mórahalom város alpolgármestere a
Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4. § /3/ bekezdésére tekintettel nyilatkozom
arról, hogy a

2006. október l. napjától részemre megállapított

130.000,-Ft-os

tiszteletdíj összegét elfogadom, tudomással birok arról, hogy ezen tiszteletdíj összege
elmarad a részemre törvény szerint megállapítható tiszteletdíj összegétől.

Mórahalom, 2006. október 10.

Csányi László
alpolgármester
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