JEGYZŐKÖNYV
Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. augusztus 31-én megtartott soros ülésén az
Aranyszöm Rendezvényház nagytermében
Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester
Babarczi János, Balogh Miklós, Csiszár István, Heller Sz. Tibor, Masa Róbert, Vass
Antal, Oltványi Gyula, Csányi László, Ördögné Gárgyán Mária, Papdi Istvánné,
Volford Imre, Varga Ferenc képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző
Igazoltan van távol: Vass Józsefné képviselő asszony
Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Balog László kabinetvezető
- Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezető
- Dr. Nagy Szilvia aljegyző
- Rozsnyainé Hódi Mária Igazg.. O. vez.
- Kosztyu Gyuláné óvodavezető
- 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
- Csőke Melinda Móra-partner Kht. ügyv. ig.
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./ Beszámoló az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.
252/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Napirend jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a 2006. augusztus 31-i 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./ Beszámoló az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint
Erről értesitést 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 , Heller Sz. Tibor képviselők, melyre a választ
Balog László kabinetvezető és Nógrádi Zoltán polgármester megadják.
Hozzászólás: nincs
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- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.
253/2006. /VIII. 31./ 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 a lejárt határidejű határozatokra adott jelentéseket.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság tagjai úgy ítélték meg, hogy jelentős eltérést mutat a könyvtár és a közösségi ház plusz
költségigénye a közüzemi költségek vonatkozásában.
A bizottság tagjai javasolják, hogy a következő képviselő-testületi ülésre az intézmény vezetője
dolgozzon ki intézkedési tervet a kiugróan magas közüzemi költségek racionalizálására.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A jelentés megvitatása kapcsán felmerült a bizottság tagjaiban a kérdés, hogy: Miért alakulhatott ki ez a
helyzet?
Közismert tény, hogy a Móraép Kht-nál a műhelyek, szociális épületek állaga messzemenően elmarad
az előírásoktól, elvárásoktól.
Erre való tekintettel a bizottság javasolja, hogy a novemberi kt. ülésre a Móraép Kht. ügyvezető
igazgatója állítson össze intézkedési tervet a problémák megnyugtató megoldására.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy létszám és eszköz-ellátottsága tekintetében a Móraép Kht. az elmúlt időszakban
jelentős fejlődésen ment keresztül. Sajnálatos módon nem lát esélyt új raktárhelyiség megépítésére, úgy
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gondolja mindenképpen ésszerű anyaggazdálkodással kell megoldani a jelenlegi problémát, tehát a
raktározási gondok miatt nem szorulhatnak ki a munkavállalók a műhelyből.
Jelenleg egyedül a szociális blokkok fejlesztésére lát lehetőséget.
Számára az ügyvezető igazgató úr által kimutatott tervezett fejlesztési költségek összege nem
értelmezhető.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Hangsúlyozza, hogy a műhely állapota balesetveszélyes. Úgy gondolják, hogy a műhely műszaki
állapotának javításához szükséges 1,5-2 millió Ft előteremthető, illetve 500 e Ft elegendő lenne a
szociális blokkok helyreállításához.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely a 180/2006. /V. 25./ Kt. sz. határozat
5. pontjának ismételt /2006. novemberi kt. ülésre/ jelentéskérésére vonatkozik, a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadja.
- A Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
igazgatójának feladatául adta a ház közüzemi költségeinek racionalizálására vonatkozó intézkedési terv
kidolgozását, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a módosított és kiegészített határozati
javaslattal együtt.
254/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehatásáról
H a t á r o z a t:
I./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentést.
A Képviselő-testület a 209/2006. /VI. 22./ Kt. sz. határozat l. / pontjának, 365/2004. /XI.
25./, 117/2005. /IV. 21./, 345/2005. /XI. 17./Kt. sz. határozat 4. pontjának végrehajtásáról,
365/2004. /XI. 25./ Kt. sz. határozat 3. pontjának végrehajtásáról , 20/2006. /I. 19./
93/2006. /III. 23./ 161/2006. /V. 11./ , 55/2006. /II. 16./ Kt. sz. 4. pontjának
végrehajtásáról, 346/2005. /XI. 17./Kt.sz. határozat 6. pontjának végrehajtásáról, 75/2006.
/II. 16./, 80/2006. /II. 16./ , 115/2006. /III. 23./, 190/2006. /V. 25./ további jelentést
nem kér.
A képviselő-testület az 54/2006. /II. 16./ kt. sz. határozat 9. pontjának, 237/2005. /VII. 29./,
171/2006. /V. 11./ végrehajtásáról a 2006. szeptemberi ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület a 190/2004. /V. 27./ , 254/2004. /VII. 28./, 352/2005. /XI. 17./,
18/2006. /I. 19./, 247/2005. /VII. 29./, 76/2006. /II. 16./, 153/2006. /IV. 27./, 156/2006.
/IV. 27./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2006. októberi ülésre kér újabb jelentést.
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A képviselő-testület a 209/2006. /VI. 22./ Kt. sz. határozat 2. pontjának, 296/2005. /IX. 22./
, 312/2005. /X. 20./ Kt. sz. határozat 2. pontjának, 346/2005. /XI. 17./Kt. sz. határozat 3
pontjának , 116/2006. /III. 23./, 46/2006. /II. 13./, 310/2004. /X. 7./ , 310/2005. /IX. 22./,
100/2004. /III. 25./, 19/2006. /I. 19./ , 135/2006. /IV. 13./, 74/2006. /II. 16./
végrehajtásáról a 2006. novemberi ülésre kér újabb jelentést.
A Képviselő-testület a 180/2006. /V. 25./Kt. sz. határozat 5. pontjának végrehajtásáról a
2006. novemberi kt. ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület a 52/2004. /II. 26./ , 287/2005. /IX. 22./ Képviselő-testületi határozat 6.
pont és 4/2006. /I. 19./, 22/2006. /I. 19./ , 162/2006. /V. 11./ , 55/2006. /II. 16./ Kt. sz. 2.
pontjának végrehajtásáról , 49/2006. /II. 13./, 136/2006. /IV. 13./, 142/2006. /IV. 13./ ,
188/2006. /V. 25./, 184/2006. /V. 25./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2006. decemberi
ülésre kér újabb jelentést.
A 346/2004. /X. 28./ Kt., 128/2005. /V. 5./ sz. határozat végrehajtásáról a 2007. februári kt.
ülésre kér újabb jelentést.
A 289/2004. /IX. 16./ Kt. sz. határozat 3/B pontjának végrehajtásáról a 2007. márciusi kt.
ülésre kér újabb jelentést
A 54/2006. /II. 16./ kt. sz. határozat 7. pontjának végrehajtásáról 2007. májusi kt. ülésre kér
újabb jelentést
II./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a 30/2006. /I. 19./ Kt. sz. határozatra
adott jelentést.
Az intézményvezető kérésére tekintettel Mórahalom város Képviselő-testülete a Tóth
Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház pályázatának önrészéhez , /melyet a Balassi
Bálint Magyar Kulturális Intézet által kiirt pályázatra nyújtott be - 110.000,-Ft plusz forrást
biztosit az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséből.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
A testület a határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér.
III./ Mórahalom város Képviselő-testülete – a Pénzügyi Bizottság javaslatára tekintettel –
felkéri a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatóját, hogy a képviselőtestület októberi ülésére dolgozzon ki intézkedési tervet a kiugróan magas közüzemi
költségek racionalizálására.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Szűcs Julianna könyvtárigazgató
4./ Gyuris Péterné ÁMK igazgató
5./ Dr. Fábricz Károlyné Gondozási Központ vezetője
6./ Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója
7./ Dr. Vághy Richárd Móra-Vitál Kht. ügyvezető igazgatója
8./ Duka Félix Móranet Kht. ügyvezető igazgatója
9./ Vastag István igazgató
10./ Csőke Melinda Mórapartner 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.
255/2006. /VIII. 31./ 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
- Mórahalom város Önkormányzata 2006. évi pénzügyi tervének I. félévi beszámolója
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a beszámolót.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottsági tagok megállapítása szerint jól kidolgozott anyag került összeállításra. Megköszöni az
intézményvezetők, gazdasági szakemberek munkáját.
A beszámolót 160.095 e Ft I. félévi záró pénzkészlettel elfogadásra javasolják.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Megítélésük szerint a város Önkormányzatának gazdálkodását takarékosság és átgondoltság jellemzi. A
beszámolót elfogadásra javasolják.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondása szerint a bizottsági tagok is hasonlóan szóltak a már elhangzottakhoz. Elfogadásra
javasolják a beszámolót.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Szociális területen is a takarékosság volt a jellemző, támogatják a beszámoló elfogadását.
Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke
Elmondja, hogy a beszámoló
- a költségvetési rendeletnek megfelelő, biztonságos és stabil gazdálkodást mutat,
- mind a bevételek, mind a kiadások területén közel időarányos a teljesítés,
- tükrözi az intézmények és a hivatal átgondolt, szigorúan tervezett gazdálkodását,
- kiemelendő és dicséretes, hogy működési célú hitelfelvételre továbbra sem került sor.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.
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256/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom város Önkormányzata 2006. évi pénzügyi tervének I. félévi beszámolója
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom város Képviselőtestülete Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 79 paragrafusa alapján a 2006. évi pénzügyi terv I. féléves végrehajtásáról szóló
beszámolót megtárgyalta, és azt
1.552.340 e Ft bevételi főösszeggel
1.460.200 e Ft kiadási főösszeggel
160.095 e Ft I. félévi záró pénzkészlettel elfogadja.
2. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a pályázatok
utófinanszírozottsága miatt a gazdálkodási egyensúly megtartására különös gondot fordítson.
3. Felhívja az Önkormányzati intézmények vezetőinek a figyelmét a költségvetési rendeletben
tervezett és jóváhagyott saját bevételek beszedésére, a kiadási előirányzatok takarékos és
körültekintő felhasználására.
Határidő: 2006. december
Felelős: intézményvezetők
Erről értesítést kap:
1. Polgármesteri Hivatal Mórahalom
2. Móra Ferenc Általános Művelődési Központ Mórahalom
3.Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Mórahalom

III. NAPIREND
Aktuális kérdések
- Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. /II. 16./ Ör. rendelet módosítása,
valamint a képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/1995. /IV. 5./ Ör. hatályon kívül helyezése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A rendelet-módosításra az Egészségház és a Városi Fürdő között pályázati forrásból megépítendő
összekötő épület teljes költségvetésének önkormányzati rendeletbe történő beépítése miatt van szükség.
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A képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletben szabályozott, és az eddigiekben megszokott formában
kapott képviselői juttatás a továbbiakban nem vehető igénybe. A bizottság elfogadja - a törvényi
rendelkezés alapján 2006. október l-jétől - a hivatkozott rendelet hatályon kívül helyezését.
Elfogadásra javasolják a rendelet-módosítást.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint támogatják a rendelet-módosítás elfogadását.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok elfogadásra javasolják a rendelet-módosítást.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint támogatják a rendelet-módosítás elfogadását.
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. /II. 16./ Ör. számú
rendeletének módosítására valamint a képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/1995. /IV. 5./ Ör. hatályon
kívül helyezésére vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 22/2006. (VIII. 31.) Ör. rendeletét az
Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006 . (II.16.) számú rendelet módosításáról,
valamint a képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/1995. /IV. 5./ Ör. hatályon kívül helyezéséről
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv ……. sz. melléklete tartalmazza.

- Pénzforgalmi jelentés, vagyon és a kötelezettségvállalások bemutatása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra
javasolják a jelentést.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság tagjai az elmúlt 4 éves munkát nagyon eredményesnek ítélték meg, amely a város fejlődésén
is tükröződik.
Megállapítást nyert, hogy:
- az önkormányzat vagyongyarapodása 190 %/-os.
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-az elmúlt 4 év pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt, likviditási gondok nem jelentkeztek.
- a gazdálkodást takarékosság jellemezte, a ciklus alatt minden évet jelentős pénzmaradvánnyal zártak.
Fentiek figyelembevételével a jelentést elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság megítélése szerint eredményes 4 évet zárt a Képviselő-testület, melyre méltán lehetnek
büszkék. A vállalt kötelezettségek az október l-jén megválasztásra kerülő uj képviselő-testület számára
is vállalhatóak.
Az elmúlt ciklus pályázati munkája kiemelésre méltó.
Elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Úgy ítélték meg a bizottsági tagok, hogy az önkormányzat vagyongyarapodása példaértékű, melyhez
mindenképpen hozzájárult a sikeres pályázati munka.
Elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Úgy vélik, hogy a megválasztásra kerülő új képviselő-testület számára ezen jelentés munkaanyagként
szolgálhat. Követendő példát jelenthet a következő 4 év eredményes és sikeres munkájához.
Természetesen elfogadásra javasolják a jelentést.

Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Úgy gondolják, hogy igen örvendetes és példaértékű az évek óta egyre nehezedő gazdasági körülmények
mellett mutatkozó fejlesztési ütem, s az ennek köszönhető vagyongyarapodás mértéke.
Megítélsésük szerint a választási cikluson átnyúló kötelezettségvállalások javarészt pályázati önrészt
jelentenek, fejlesztést szolgálnak.
Dr. Szántó Mária jegyző:
Köszöni az elismerő szavakat. Úgy véli, hogy munkájuk során a képviselő-testület jó, körültekintő
döntéseit hajtották végre.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a jelentést.
257/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pénzforgalmi jelentés, vagyon és a kötelezettségvállalások bemutatása
H a t á r o z a t:
I. Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII.tv. 50. § (2). bekezdése f./ pontja alapján Mórahalom város Önkormányzatának a
2002-2006.-ig terjedő választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi
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determinációkról, kötelezettségekről, valamint az önkormányzat pénzügyi és vagyoni
helyzetéről szóló jelentést, és azt az alábbiak szerint elfogadja, jóváhagyja.
II.. Mórahalom város Képviselő-testülete a pénzügyi beszámolót 2006. július 31-i
fordulónappal
1.830.023 eFt bevételi főösszeggel,
1.668.171 eFt kiadási főösszeggel
229.527 eFt záró pénzkészlettel a határozat 1.- 5. sz. mellékletében részletezettek szerint
fogadja el.
III. Mórahalom város Képviselőtestülete megállapítja, hogy az elmúlt választási ciklusban
működési-finanszírozási gondok nem keletkeztek az önkormányzatnál. A vagyongyarapodás a
határozat 6. sz. mellékletében foglalt tájékozatóban részletezetteknek megfelelően figyelemre
méltó, annak megtartása, hasznosítása a következő önkormányzati ciklusban elsődleges
feladat. Felhívja az önkormányzati intézmények vezetőinek figyelmét a saját bevételek
beszedésére, a kiadási előirányzatok takarékos felhasználására.
IV. Mórahalom város Képviselő-testülete a határozat 7. sz. mellékletében kimutatott, a
későbbi éveket terhelő pénzügyi determinációkat, kötelezettségeket tartja nyilván, melyeket
tudomásul vesz és elfogad. Felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy az áthúzódó
kötelezettségek kapcsán azokat az éves költségvetésekbe építsék be, a költségvetések
módosításai során kísérjék figyelemmel azok ütemezett, szabályos felhasználását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Intézményvezetők
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Intézményvezetők

- A Mórahalom 0193/18 hrsz ingatlannak az önkormányzat törzsvagyon részére történő
minősítése miatt az önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 9/1992. /VI. 5./ Ör.
sz. rendeletének módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-módosítást.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja az önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 9/1992. /VI. 5./ Ör. sz.
rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:
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- A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 23/2006. (…………..) Ör. rendeletét az
önkormányzat vagyongazdálkodási szabályairól szóló 9/1992. /VI. 5./ Ör. sz. rendeletének
módosításáról
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv ……. sz. melléklete tartalmazza.

Nógrádi Zoltán polgármester úr átadja az ülés vezetését Csányi László alpolgármesternek úrnak és távozik az ülésről.

- Vállalkozó háziorvosokkal és fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
258/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Vállalkozó háziorvosokkal és fogorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása
H a t á r o z a t:
I.
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
rendelkezéseit figyelembe véve a háziorvosi szolgálat vállalkozási formában történő
működtetésére vonatkozó szerződéstervezeteket elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert,
hogy Szűcsné dr. Fehér Éva, Beöthy-Fehérné dr. Sebők Zsuzsanna, dr. Forgács Erika és dr.
Vághy Imre Richárd háziorvosokkal a szerződést megkösse.
II.
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
rendelkezéseit figyelembe véve a város lakossága fogorvosi ellátását vállalkozó fogszakorvosok
közreműködésével biztosítja.
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2./ A határozat mellékletét képező, Dr. Wenner Miklós (Szeged, Kárász u. 5. sz.) és Dr.
Ördög András (Szeged Hargita u. 6/B) fogszakorvossal kötendő szerződéseket jóváhagyja és
felhatalmazza Nógrádi Zoltán polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület külön jelentést nem kér.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1/ Vállalkozó orvosok
2./ Nógrádi Zoltán polgármester

- Szerződés közhasznú tevékenység ellátására
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a Móra-Partner Kht. tevékenysége ismert a Képviselő-testület előtt. Ezen előterjesztés
a közhasznúsági tevékenység formáit rögzíti, így elfogadásra javasolják az előterjesztést és a szerződést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
259/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Szerződés közhasznú tevékenység ellátására
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a MÓRA-PARTNER
KHT.-val kötendő közhasznú tevékenység ellátására vonatkozó, a határozat mellékletét
képező szerződést.
2./ A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület nevében a
szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
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Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csőke Melinda ügyvezető igazgató

- Számelírás miatti javítás – központi orvosi ügyelet többcélú társulásban történő ellátása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság – törvényességi szempontból – elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
260/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Számelírás miatti javítás – központi orvosi ügyelet többcélú társulásban történő ellátása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete 2005. március 31-én tartott ülésén megvitatta a
központi orvosi ügyelet többcélú társulásban történő ellátásáról szóló előterjesztést, melynek
elfogadását követően 74/2005. (III. 31.) számon határozatot hozott. A Képviselő-testület
észlelte, hogy a határozatban számelírás történt: a hivatkozott határozat 2. pontjában az
„egészségügyről szóló 1997. évi LXV. törvény 152. § (1) bek. c.) pontjában” szövegrész helyett
helyesen: „egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bek. c.) pontjában”
szövegrészre javítja ki a Képviselő-testület a jogszabályszám elírást.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az a tény miszerint az 1997. évi LXV. törvény a
távközlési törvény módosításáról szól, ugyanakkor a hivatkozott határozat szövegében is az
egészségügyi törvényre történik utalás, egyértelművé teszi, hogy a Képviselő-testület célja a
1997. évi CLIV törvényre, azaz az egészségügyről szóló törvényre való hivatkozás volt.
2./ A Képviselő-testület a határozat fenti kijavítással nem érintett rendelkezéseit változatlanul
fenntartja.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: végrehajtásra azonnal, azonban a képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön
jelentést nem kér.
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Erről értesítést kap:
1.
Nógrádi Zoltán polgármester
2.
dr. Szántó Mária jegyző
3.
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

- Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy ezen pályázati rendszerben a fiatalok igen jelentős számban vesznek
részt, elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy ezen támogatási forma népszerű a diákok körében, hiszen ez anyagi segítséget jelent
számukra. Természetesen szociális helyzetüktől függően nem azonos nagyságrendben járul hozzá a
költségek csökkentéséhez.
Elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

261/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához történő csatlakozásra vonatkozó
előterjesztést. A Képviselő-testület elismeri a felsőoktatásban tanulni szándékozó hátrányos
szociális helyzetű fiatalok támogatásának fontosságát, az esélyegyenlőség biztosítását a
felsőoktatás rendszerében. A Képviselő-testület kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
2./ A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező Nyilatkozatot. Felhatalmazza
a Polgármestert annak aláírására és a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint a
Felsőoktatási Pályázatok Irodája felé történő továbbításra.
Határidő: 2006. október 02.
Beszámolásra: 2006. december
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
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Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csongrád Megyei Önkormányzat
3./ Felsőoktatási Pályázatok Irodája

- Egészséges Mórahalomért Közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetté történő
minősítésének kérelme, az alapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést, hiszen
az alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánítása esetén szélesebb körű pályázati
tevékenységet folytathat /több pályázati kiíráson indulhat/, illetve az alapítványt támogatók részére
más adókedvezmények határozhatóak meg.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
262/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Egészséges Mórahalomért Közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetté történő
minősítésének kérelme, az alapítvány Alapító Okiratának módosítása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta az Egészséges Mórahalomért
Közalapítvány kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítésére vonatkozó előterjesztést és
azzal egyetért.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
tv. rendelkezési szerint módosítja és elfogadja a határozat melléklete szerint az Alapítvány
Alapító Okiratát és ennek megfelelően kéri a Közalapítvány kiemelkedően közhasznú
szervezetté minősítését és ennek megfelelő nyilvántartásba vételét.
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3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Közalapítvány módosított, egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a Csongrád Megyei Bírósághoz nyújtsa be, a kiemelkedően
közhasznúvá nyilvánítási kérelemmel együtt.
Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Közalapítványok Kuratóriumának elnöke
3. Csongrád Megyei Bíróság

- Móra Ferenc Általános Művelődési Központ konyhájának pénzügyi ellenőrzéséről készült
jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetésére Intézkedési Terv elkészítése
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai tudomásul vették a megállapításokat. Az észrevételeket elfogadták. Az
előterjesztést elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
263/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móra Ferenc Általános Művelődési Központ konyhájának pénzügyi ellenőrzéséről készült
jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetésére Intézkedési Terv elkészítése
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta a Móra Ferenc Általános Művelődési
Központ konyhájának pénzügyi ellenőrzéséről készült jelentésben foglalt hiányosságok
megszüntetésére készített előterjesztést és a következő Intézkedési tervet fogadja el a feltárt
hiányosságok megszüntetésére:
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Az ÁMK igazgatója a konyha élelmezésvezetőjének vezetőjének bevonásával az alábbi
intézkedéseket köteles megtenni:
1. A számlarend hatályát ki kell terjeszteni a részben önálló intézményekre, a szabályzatot felül
kell vizsgálni, illetve gondoskodni kell annak rendszeres karbantartásáról.
2. A számviteli politika hatályát ki kell terjeszteni a részben önálló intézményekre is.
3. Felül kell vizsgálni a leltározási és leltárkészítési szabályzat 2.3/A pontjában szereplő
összegeket.
4. A pénzkezelési szabályzatban név szerint kell rögzíteni az utalványozásra, ellenjegyzésre,
érvényesítésre jogosultak körét, valamint a gazdálkodási jogkörökkel rendelkezők aláírási
címpéldányát a szabályzatban el kell helyezni. Az étkezési térítési díj számlázására használt
program nevét a szabályzatban rögzíteni kell.
5. Felül kell vizsgálni az élelmezési szabályzatot, és rögzíteni kell a konyha nyitva tartási
rendjét.
6. Felül kell vizsgálni az iratkezelési szabályzatot, a hatályba lépése óta bekövetkezett
változások miatt.
7. Be kell vezetni a szabadság engedélyezési tömb használatát.
8. A rezsiköltség számításának módját az élelmezési szabályzatban rögzíteni kell.
9. A tisztítószer felhasználást sorszámozott, hitelesített nyilvántartásban kell vezetni.
10. A BIGFOOD programot módosítani kell az általános forgalmi adóról szóló törvénynek
megfelelően, valamint a Készpénzfizetési számla helyett a „számla” elnevezés, a fizetési mód
megjelölése: készpénz kerüljön a program által készített számlára.
11. A térítési díjak beszedésére vonatkozó szabályozást - a 18/1997. (VI. 5.) Kt. rendelet 7.§.
(4) bekezdésbe foglaltakat – a kialakult gyakorlattal összhangba kell hozni.
12. Nyilatkozatot kell kérni a szoftverkészítőtől arra vonatkozóan, hogy a számlázásra
használt program megfelel a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet1.§. (5) bekezdés b, pontjában
előírtaknak.
Határidő: 2006. december 31
Felelős: Gyuris Péterné ÁMK igazgatója
Beszámolás: 2007. januári Kt.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán, polgármester
2. Dr. Szántó Mária, jegyző
3. Gyuris Péterné ÁMK igazgató

- Lakásépítés, vásárlás helyi önkormányzati támogatása
Előadó: Csányi László alpolgármester
Csányi László alpolgármester:
Ismerteti az előterjesztést a kiadott anyag alapján.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
264/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Lakásépítés, vásárlás helyi önkormányzati támogatása
H a t á r o z a t:
I. Mórahalom város Képviselőtestülete az arra szociálisan rászoruló, pályakezdő fiatal
házasok lakásproblémájának építéssel, vásárlással vagy felújítással történő megoldásához a
módosított
6/1996./IV.11./ KT. sz. rendelet 1.§./1/ bekezdése alapján az alábbi
támogatásokat nyújtja:
1./ Rácz József és családja Szeged, Alföldi u.32. szám alatti lakosok részére a Mórahalom,
1888 hrsz-u Mikes Kelemen köz 4. sz. lakás építésére 140 ezer Ft támogatás, amelyből 70 ezer
Ft vissza nem térítendő támogatás, 70 ezer Ft kamatmentes kölcsön, továbbá 4 éven át a hitel
kamatainak 50 %-os támogatása, évi maximum 80 ezer Ft. A kamatmentes kölcsönt 18
hónap alatt havi 3889 Ft-os részletekben kell visszafizetni.
2./ Somodi László és családja Mórahalom, VI. 182. szám alatti lakosok részére a
Mórahalom, 0260/49 hrsz-ú, VI. 182/m számú lakástulajdon építéséhez 280 ezer Ft
támogatás, amelyből 140 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, 140 ezer Ft kamatmentes
kölcsön, továbbá 4 éven át a hitel kamatainak 50 %-os támogatása, évi maximum 80 ezer Ft. A
kamatmentes kölcsönt 36 hónap alatt havi 3889 Ft-os részletekben kell visszafizetni.
3./ Paska Tamás és családja Mélykút, Bartók Béla u.16. szám alatti lakosok részére a
Mórahalom, 1888 hrsz-ú Teleki Pál utcai lakástulajdon építéséhez 280 ezer Ft támogatás,
amelyből 140 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, 140 ezer Ft kamatmentes kölcsön,
továbbá 4 éven át a hitel kamatainak 50 %-os támogatása, évi maximum 80 ezer Ft-ig. A
kamatmentes kölcsönt hónap 18 alatt havi 7877 Ft-os részletekben kell visszafizetni. A
második gyermek után megállapított 140 ezer Ft összegű támogatást - 70 ezer Ft kamatmentes
kölcsön, 70 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás - a gyermek megszületését követően az
anyakönyvi kivonat bemutatáskor kell kifizetni.
4./ Détár Bálint és családja Nagymágocs, Jókai u. 6. szám alatti lakosok részére a
Mórahalom, 1839 hrsz-ú Deák tér 7.szám alatti lakástulajdon építéséhez 420 ezer Ft
támogatást nyújt, amelyből 210 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, 210 ezer Ft
kamatmentes kölcsön. A kamatmentes kölcsönt 36 hónap alatt havi 5833 Ft-os részletekben
kell megfizetni. A támogatás összegét az építéshatóság által kiállított, szerkezetkész állapotot
bizonyító igazolása alapján kell kifizetni.
5./ Nógrádi Tibor és családja Mórahalom, V.78.szám alatti lakosok részére a Mórahalom,
0241/6 hrsz-ú, V. körzet 78. melletti lakástulajdon építéséhez 280 ezer Ft támogatást nyújt,
amelyből 140 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, 140 ezer Ft kamatmentes kölcsön. A
kamatmentes kölcsönt 18 hónap alatt havi 7877 Ft-os részletekben kell visszafizetni.
6./ Vecsernyés Endre és családja Mórahalom, Petőfi u.61.szám alatti lakosok részére a
Mórahalom, 222 hrsz-ú, Petőfi u. 61. szám alatti lakástulajdon vásárlásához 280 ezer Ft
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támogatást nyújt, amelyből 140 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, 140 ezer Ft
kamatmentes kölcsön, továbbá 4 éven át a hitel kamatainak 50 %-os támogatása, évi maximum
80 ezer Ft. A kamatmentes kölcsönt 24 hónap alatt havi 5833 Ft-os részletekben kell
visszafizetni.
7./ Csiszár Péter és családja Mórahalom, Nyár u.13. szám alatti lakosok részére a
Mórahalom, 469 hrsz-ú,. Nyár u.13. faliszámú lakástulajdon felújításához 280 ezer Ft
támogatást nyújt, amelyből 140 ezer Ft vissza nem térítendő támogatás, 140 ezer Ft
kamatmentes kölcsön. A kamatmentes kölcsönt 24 hónap alatt havi 5833 Ft-os részletekben
kell visszafizetni.
II. A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, az önkormányzati támogatás felhasználására a
támogatási szerződéseket kösse meg, valamint a pályázat eredményét a Körkép következő
számában tegye közzé.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2006.szeptember 15.
Erről értesítést kap:
1./ pályázók
2./ Mórahalom város Polgármestere

- Földhaszonbérleti díjak megállapítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyetértenek a díjemeléssel, elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat a bérleti díjat csökkentse, arra tekintettel, hogy számtalan
önkormányzati tulajdonban lévő parlagterület van, amelynek hasznosítása, azaz bérbeadása
mentesíthetné az Önkormányzatot a gyomtalanítás költségei alól. Megítélésük szerint a hasznosítás
érdekében hirdetni kellene ezeket az ingatlanokat.
Csányi László alpolgármester:
Személy szerint nem támogatja a díjcsökkentést. Megítélése szerint a mezőőrnek és a Móraép Kht.
munkatársainak kellene nagyobb figyelmet fordítaniuk a parlagfű- illetve gyommentesítésre.
Úgy véli, hogy a belterületi ingatlanok esetében az l évre szóló haszonbérleti szerződés megkötése
problémát okozhat a telekértékesítés során. Erre való tekintettel javasolja annak felmérését, hogy
melyek azok a telkek, amelyek iránt nincs vagy csekély az érdeklődés és csak ezeket lehessen
hasznosításra bérbeadni.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
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- A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, a Képviselő-testület egyhangúlag elveti.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
265/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Földhaszonbérleti díjak megállapítása
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete az Önkormányzati tulajdonban lévő, mezőgazdasági
rendeltetésű földterületek bérleti díját a 2006/2007 gazdasági évtől az alábbiakban állapítja meg:
− „szántó” és mg-i hasznosításban lévő „beépítetlen
terület” művelési ág esetén az Aranykorona értéktől
függetlenül:

5600 Ft/6000 m2/év

− „gyep (rét)” művelési ág esetén:

2750 Ft/6000 m2/év

De minimum 1200 Ft/év.
2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az önkormányzati tulajdonú bérelt területek nagyságára,
helyrajzi számára, művelési ágára vonatkozó pontosítások, egyeztetések elvégzésére, valamint a
területekre vonatkozó szabályos bérleti szerződések megkötésére
Felelős: 2. pont Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2.pont szerződések megkötésére 2006. október 1.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző

- A Mórahalom, 0406/124 helyrajzi számú terület tulajdonba kérése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési 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.
266/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom, 0406/124 helyrajzi számú terület tulajdonba kérése
H a t á r o z a t:

1. Mórahalom Város Önkormányzata megtárgyalta a „A Mórahalom 0406/124 helyrajzi számú
terület tulajdonba kérése” című előterjesztést.
2. Mórahalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mórahalom
0406/124 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján a Kormánynál.
3. A Képviselő-testülete felhatalmazza Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának az önkormányzat részére történő megszerzése
érdekében.
4. Az ingatlant az önkormányzat a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 13. § (6)
bekezdésében meghatározott sport, kulturális és közművelődési önkormányzati feladat ellátása
érdekében kívánja megszerezni és rekreációs terület céljára kívánja felhasználni.
5. Az önkormányzat saját költségén vállalja
− az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az
ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely
követeléséről,
− szükség esetén az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését.
6. Az önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan vagyonkezelésbe adásának napjától
számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-t a hasznosítási cél megvalósításáról.
7. Az önkormányzat vállalja, hogy a 2. pontban feltüntetett ingatlant terheivel együtt veszi át.

Határidő: 2006. december 31.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ NFA
3./ Irattár
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- A Mórahalom, 0302/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való kijelölése
Előadó: Csányi László alpolgármester

Varga Ferenc 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.
267/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom, 0302/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való kijelölése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta „a Mórahalom, 0302/3 hrsz-ú ingatlan
értékesítésre való kijelölése” tárgyú előterjesztést.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a 0302/3 hrsz-ú, 1,0014 ha alapterületű
ingatlan értékesítésével Rácz Attila Endre és neje Dr. Kapás Anita Erzsébet Mórahalom, III.
kerület 61. szám alatti lakosok részére 300.000,- Ft eladási ár mellett.
3./ A Képviselőtestület felhívja az alpolgármestert, hogy a az adásvételi szerződést megkösse a
2./ pontban kijelölt vevőkkel.
4./ Mórahalom város Képviselő-testülete 273/2005. (VIII. 31.) KT. számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Felelős:

Csányi László alpolgármester

Határidő:

2006. augusztus 31.

Beszámolásra: 2006. októberi Kt.
Erről értesítést kap:
l./ Csányi László alpolgármester
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Dr. Szántó Mária jegyző
4./ Rácz Attila és neje Mórahalom, III. kerület 61.
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A Képviselő-testület létszáma 11 főre csökken Babarczi János képviselő távozásával.

- Pályázati önrész vállalása a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati felhívására
– eszközök, bútorok beszerzése
Előadó: Kosztyu Gyuláné óvodavezető

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja a pályázat benyújtását, így az előterjesztés elfogadását is.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy egyetértenek a pályázati céllal. Elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

268/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész vállalása a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati felhívására –
eszközök, bútorok beszerzése
H a t á r o z a t:
1.) Mórahalom város Képviselő – testülete megtárgyalta és elfogadja a Napközi Otthonos
Óvoda pályázati programját, melyet a Csongrád megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati
kiírására nyújt be „Közoktatási intézmények eszközjegyzéke megvalósításának
támogatására.”
2.)

A Képviselő – testület a benyújtott pályázat maximálisan elnyerhető összegéhez
45 eFt önerőt és 28 eFt pályázati díjat biztosít.

3.) A Képviselő – testület felhívja az óvoda vezetőjének figyelmét, a pályázat határidőre
történő elkészítésére és benyújtására.
4.)
A képviselő – testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert
támogatást építse be az intézmény költségvetésébe.
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. szeptember 25.
Beszámolási határidő: 2006. decemberi Kt. ülés
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Felelős: Kosztyu Gyuláné óvodavezető
Erről értesítést kap:
1.) Nógrádi Zoltán polgármester
2.) Dr. Szántó Mária jegyző
3.) Kosztyu Gyuláné óvodavezető

- Pályázati önrész vállalás a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Szakmai
Kollégiumának pályázatához – Nemzetközi Néptánc Fesztivál szervezése
Előadó: Vastag István Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy évről – évre visszatérő, nagyon népszerű rendezvény megszervezésére vonatkozik a
pályázati program. Erre való tekintettel elfogadásra javasolják az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

269/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész vállalás a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Kollégiumának pályázatához – Nemzetközi Néptánc Fesztivál szervezése

Népművészeti Szakmai

H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a Mórahalmi Alapfokú
Művészeti Iskola pályázatát, melyet a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Szakmai
Kollégiumához (1907 – es kódszám) nyújt be az alábbiak szerint:
•
A pályázattal a 2007 – es évi Mórahalmi Homokháti Sokadalom keretein belül
megrendezésre kerülő Nemzetközi Néptánc Fesztivál vendégeinek ellátását, vendéglátását
kívánjuk segíteni. A támogatást a rendezvény dologi kiadásainak fedezésére kívánjuk fordítani.
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2./ A Képviselőtestület a benyújtott pályázat megvalósításához szükséges teljes összegből
(900 eFt.) biztosítja az önerőt az alábbiak szerint:
program önereje 300 eFt
3./ A Képviselőtestület felhívja a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának
figyelmét a pályázat határidőre történő elkészítésére és benyújtására.
4./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert
támogatást építse be az intézmény költségvetésébe.
Határidő:
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. 09. 20.
Beszámolási határidő: 2007. februári testületi ülés
Felelős:
Vastag István igazgató
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Vastag István igazgató
4./ Intézményen keresztül a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Szakmai
Kollégiuma

- Pályázati önrész vállalás a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati felhívására
/l. pályázati témakör/ - hangszerállomány bővítése
Előadó: Vastag István Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
A bizottság tagjai a célt megalapozottnak tartották, így elfogadásra javasolják az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
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270/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész vállalás a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati felhívására /l.
pályázati témakör/ - hangszerállomány bővítése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a Mórahalmi Alapfokú
Művészeti Iskola pályázatát, melyet a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 1. pályázati
pontjára nyújt be az alábbiak szerint:
1. pályázati témakör: a művészeti iskola hangszerállományának bővítése.
2./ A Képviselőtestület a benyújtott pályázat maximálisan elnyerhető összegéhez (400 eFt.)
biztosítja az önerőt és pályázati díjat az alábbiak szerint:
1. pályázati témakör önereje 45 eFt, pályázati díja 28 eFt.
3./ A Képviselőtestület felhívja a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának
figyelmét a pályázat határidőre történő elkészítésére és benyújtására.
4./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert
támogatást építse be az intézmény költségvetésébe.
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. szeptember 25.
Beszámolási határidő: 2006. decemberi testületi ülés
Felelős: Vastag István igazgató
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Vastag István igazgató

- Pályázati önrész vállalása a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati felhívására
– eszközpark fejlesztése
Előadó: Gyuris Péterné ÁMK igazgató
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja a pályázat benyújtását, elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási 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.
271/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész vállalása a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati felhívására –
eszközpark fejlesztése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Móra Ferenc Általános
Művelődési Központ pályázati programját, melyet a Csongrád Megyei Közoktatási
Közalapítvány pályázati felhívására nyújt be az oktató – nevelő munkához szükséges
eszközpark fejlesztésére.
2./ A Képviselő-testület a benyújtott pályázatok maximálisan elnyerhető összegéhez 400 e Ft,
sikeres pályázat esetén biztosítja a 70 e Ft önerőt.
3./ A Képviselő-testület felhívja a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ igazgatójának
figyelmét a pályázat határidőre történő elkészítésére és benyújtására.
4./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert
támogatást építse be az intézmény költségvetésébe.
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. szeptember 25.
Beszámolási határidő: 2006. decemberi kt. ülés
Felelős: Gyuris Péterné igazgató
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Gyuris Péterné igazgató

- Polgárőrség működési feltételeinek javítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai elismeréssel szóltak a polgárőrség munkájáról. Természetesen a
támogatás biztosításával egyetértenek.
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Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Úgy vélik, hogy minden támogatás egy-egy lépés az eredményesebb működés felé. Elfogadásra
javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
272/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Polgárőrség működési feltételeinek javítása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete BM Országos Bűnmegelőzési Központ a
gazdaságilag hátrányos térségekben működő, a társadalmi bűnmegelőzésben szerepet vállaló
polgárőr szervezetek működési feltételeinek javítását célzó programmal egyetért.
2./ A Képviselőtestület a 252.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges.50.400,- Ft-ot önerőként biztosít 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. szeptember 1.
beszámolásra:
2006. decemberi 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

- Tóth Tiborné lakáscsere kérelme
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési 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.
273/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tóth Tiborné lakáscsere kérelme
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta „Tóth Tiborné lakáscsere kérelme”
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 22.§. (3) bekezdése alapján hozzájárul Tóth Tiborné lakáscsere
kérelméhez és bérlőként jelöli a Mórahalom, Malmos rét 9. szám alatti, 62 m2 alapterületű
szociális bérlakás bérlőjéül 5 év határozott időtartamra.
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. szeptember 1.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Tóth Tiborné (6782 Mórahalom, Malmos rét 7.)
3. Irattár

– Kaziné Pásztor Andrea bérlőkijelölése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
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274/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Kaziné Pásztor Andrea bérlőkijelölése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete
bérlőkijelölése” tárgyú előterjesztést.

megtárgyalta

„Kaziné

Pásztor

Andrea

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.§. (a) pontja alapján bérbe adja a Mórahalom, Malmos rét 7. szám alatti,
47 m2 alapterületű szociális bérlakást Kaziné Pásztor Andrea és családja részére 5 év
határozott időtartamra.
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. szeptember 1.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Kaziné Pásztor Andrea (6787 Zákányszék József Attila u. 35.)
3. Irattár

- Inkubátor Centrum iroda helyiségének bérbeadása a Dél-Plant Kft. részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc 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.
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275/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Inkubátor Centrum iroda helyiségének bérbeadása a Dél-Plant Kft. részére
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta az „Inkubátor Centrum iroda
helyiségének bérbeadása a Dél-Plant Kft részére” tárgyú előterjesztést.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete bérbe adja a Mórahalom, Röszkei út 41. szám alatti
Inkubátor Centrum „Gazdasági Iskola” épületében lévő 11 m2 alapterületű „Gazdasági Iskola
Tárgyaló” helyiséget, valamint az épületben lévő konyha, mosdók, előtér, folyosó helyiséget
közös használatra az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) Ör. rendelet 25. § (1)
bekezdése c) pontja alapján a Dél-Plant Kft. (6750 Algyő, Téglás u. 68. b.) részére 2006.
augusztus 1.-től 2007. július 31-ig tartó határozott időtartamra.
3./ Mórahalom Város Képviselőtestülete felkéri a Polgármestert a 2./ pontban meghatározott
határozott idejű bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
A Képviselőtestület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Irattár

- Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő kávézó helyiségének bérbeadása Szalai Péter egyéni
vállalkozó részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Csányi László alpolgármester:
Tájékoztatja a T. Képviselő-testületet, hogy Szalai Péter úr az ülést megelőzően visszavonta az Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdő kávézó üzemeltetésére vonatkozó kérelmét, ezért az előterjesztés megtárgyalása
és a döntés okafogyottá vált.

- Honvéd utca helyett a József Attila utca burkolatának felújítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottsági tagok részéről felmerült a Szabadság utca
burkolatfelújításának lehetősége is, de erre technikai okok /időben nem kivitelezhető/ miatt nem
kerülhet sor, így támogatják az előterjesztés szerinti József Attila. utcai munkálatok elvégzését.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

276/2006. /VIII. 31./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Honvéd utca helyett a József Attila utca burkolatának felújítása
H a t á r o z a t:
Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta, jóváhagyja, és kérelmezi a támogató
DARFT Kht-t, hogy a Honvéd utca burkolat-felújítása helyett a József Attila utcában
történjen meg a burkolat-felújítás az össznégyzetméter és a bekerülési költségek változatlanul
hagyása mellett.
Határidő: azonnal.
Beszámolásra: 2006. decemberi kt.
Erről értesítést kap:
1.
Nógrádi Zoltán polgármester
2.
Dr. Szántó Mária jegyző

Közérdekű bejelentések:
Ördögné Gárgyán Mária képviselő asszony:
Honvéd utcai lakosok lakossági fórum tartását igénylik a fürdő hétvégi, éjszakai nyitva tartása miatt,
mert a fürdővendégek zsibongása zavarja őket a pihenésben.
Vass Antal képviselő:
A Bástya sor és a Balogh Páter utcát összekötő útszakasz /Móra Mag-vas Kft. tápboltja előtti útrészlet/
felújításának műszaki megoldása kívánnivalót hagy maga után. A csapadékvíz elvezetés megoldása is
elengedhetetlenül szükséges. A tápbolt nagy forgalma miatt viszont fontos mindkét probléma
megnyugtató rendezése.
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Csányi László alpolgármester:
Vass Antal bejelentésével kapcsolatosan elmondja, hogy felmérik a munka nagyságát, valamint elvégzik
a költségkalkulációt. Az anyagi erőforrások pontos ismeretében kerülhet sor a munka kivitelezésére is.
Volford Imre képviselő:
Lakossági megkeresések alapján szeméttároló elhelyezését kéri a Gyógyszertár előtti közterületre.
Elmondja, hogy a Szegedi úton (Tanács József boltjánál, Teke Sörözőnél) lévő buszmegállók koszosak.
A Szegedi úton a volt Tanács féle ház már hosszú idő óta félig lebontás alatt áll, így az nemcsak rontja a
városképet, hanem balesetveszélyes is.
A Bikaistállós út mentén a műút rendszeres takarítása szükséges.
Heller Sz. Tibor képviselő:
Örvendetesnek tartja, hogy városunkban egyre nő az idegenforgalom. Ezzel kapcsolatosan –
megkeresések alapján – szükségessé válik a településen történő valutaváltás megoldása is.
Elmondja továbbá, hogy lakossági jelzések szerint a bankautomaták hétvégenként rendszeresen nem
működnek, illetve nincsenek kellő mennyiségű pénzösszeggel feltöltve.
Papdi Istvánné képviselő asszony:
Bejelentések alapján elmondja, hogy az Erzsébet kávézóban éjszaka hangosak a vendégek, így zavarják
az arra lakók pihenését.
Tájékoztatásként közli, hogy az OTP központosította feladatait, ezért szűnt meg Mórahalmon a
valutaváltás. Úgy véli talán vállalkozásban is lehetne erre a problémára megoldást találni.
Az automaták feltöltése fix kerettel történik, így nagyobb forgalmú, hétvégi igénybevétel esetén azok
nem tudják minden ügyfél pénzfelvételi szándékát teljesíteni.

Csányi László alpolgármester:
Egyéb bejelentés nem lévén a képviselő-testület nyilvános ülését berekeszti.

K.m.f.

Csányi László
alpolgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző
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