Jegyzőkönyv
Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén
a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében
Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,
Babarczi János, Balogh Miklós, Csányi László, Heller Sz. Tibor, Masa Róbert,
Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Papdi Istvánné, Vass Antal, Vass
Józsefné, Volford Imre képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző

Igazoltan van távol:
Csiszár István, Varga Ferenc képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Dr. Nagy Szilvia aljegyző
- Kosztyu Gyuláné óvodavezetője
- Gyuris Péterné Móra Ferenc ÁMK igazgatója
- Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

Nógrádi Zoltán polgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú
települési képviselő-testület tagjai közül 12 fő van jelen és 2 fő igazoltan van távol.
Javaslatot tesz a napirendi pontra:
1./ Aktuális kérdések
Előadó: témakörök szerint

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.

159/2006. /V. 11./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Napirend jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a 2006. május 11-i rendkívüli Képviselő-testületi
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:
1./ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

I. NAPIREND
Aktuális kérdések
- ICSSZEM pályázat – 06/GY/A/a Gyermekjóléti szolgálatok innovatív szolgáltatásainak
fejlesztése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
160/2006. /V. 11./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: ICSSZEM pályázat – 06/GY/A/a Gyermekjóléti szolgálatok innovatív szolgáltatásainak
fejlesztése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a Mórahalom város Önkormányzata
Gondozási Központja által az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium felhívására (pályázati kódszám: 06/GY/A/a) elkészített pályázatában
foglaltakkal, annak benyújtását támogatja.
2./ A Képviselőtestület az 1.200.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges önerőt 300.000,- Ft összegben 2006. évi költségvetésében biztosítja.

3./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres
elbírálása esetén, az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításakor
az elnyert támogatást építse be.
Határidő:
Felelős:

2006. októberi Kt.
1. pontra :Gondozási Központ Vezetője Mórahalom
2. pontra :Nógrádi Zoltán polgármester
3. pontra : Dr. Szántó Mária jegyző

Erről értesítést kap:
1./ Gondozási Központ Vezetője
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Pályázati önrész vállalása a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati
fölhívására

(Bagolyvár iskolai könyvtár könyvállományának, illetve CD, DVD és videó állományának
fejlesztésére)
Előadó: Móra Ferenc ÁMK igazgatója
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
161/2006. /V. 11./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész vállalása a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati
fölhívására
(Bagolyvár iskolai könyvtár könyvállományának, illetve CD, DVD és videó állományának
fejlesztésére)
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 a könyvtári állomány
fejlesztésére.
2./ A Képviselő-testület a benyújtott pályázatok maximálisan elnyerhető összegéhez 400
eFt, sikeres pályázat esetén biztosítja a 70 eFt 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.
Határidő:
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. május 12.
Beszámolási határidő: 2006. júniusi testületi ülés
Felelős: Gyuris Péterné igazgató
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr Szántó Mária jegyző
3./ Gyuris Péterné igazgató

- Pályázati önrész vállalása a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati
fölhívására

- Alsó tagozatos helyesírási verseny rendezési költségeinek támogatására
- Testvértelepülési kapcsolatok ápolása érdekében szervezett látogatás
költségeinek támogatására)
Előadó: Móra Ferenc ÁMK igazgatója
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
162/2006. /V. 11./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész vállalása a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati
fölhívására
- Alsó tagozatos helyesírási verseny rendezési költségeinek támogatására
- Testvértelepülési kapcsolatok ápolása érdekében szervezett látogatás költségeinek támogatására)
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 a megyei szintű tanulmányi
verseny szervezésére, valamint a külföldi tanulmányúton való részvétel támogatására.
2./ A Képviselő-testület a benyújtott pályázatok maximálisan elnyerhető összegéhez 500
eFt, sikeres pályázat esetén biztosítja a 100 eFt 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.
Határidő:
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. május 12.
Beszámolási határidő: 2006. júniusi testületi ülés
Felelős: Gyuris Péterné igazgató
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr Szántó Mária jegyző
3./ Gyuris Péterné igazgató
- Pályázati önrész vállalása a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati
fölhívására

(Kottatár és szakmai könyvállomány fejlesztése)
Előadó: Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
163/2006. /V. 11./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy:

Pályázati önrész vállalása a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati
fölhívására
(Kottatár és szakmai könyvállomány fejlesztése)
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 2.B. pályázati pontjára nyújt be az alábbiak szerint:
2. pályázati témakör: a művészeti iskola kottatárának
könyvállományának bővítése (tartós tankönyvállomány fejlesztése).

és

szakmai

2./ A Képviselőtestület a benyújtott pályázat maximálisan elnyerhető összegéhez (400
eFt.) biztosítja az önerőt és pályázati díjat az alábbiak szerint:
2. pályázati témakör: 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.
Határidő:
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. május 12.
Beszámolási határidő: 2006. októberi 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
fölhívására

(Művészeti Iskola fúvószenekara lengyelországi útjának támogatása)
Előadó: Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
164/2006. /V. 11./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy:

Pályázati önrész vállalása a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati
fölhívására
(Művészeti Iskola fúvószenekara lengyelországi útjának támogatása)
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 5. pályázati pontjára nyújt be az alábbiak szerint:
5. pályázati témakör: a művészeti iskola fúvószenekarának lengyelországi útja
útiköltség – hozzájárulásának támogatására.

2./ A Képviselőtestület a benyújtott pályázat maximálisan elnyerhető összegéhez (300
eFt.) biztosítja az önerőt az alábbiak szerint:
5. pályázati témakör önereje 35 eFt., pályázati díja 21 e Ft.
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. május 12.
Beszámolási határidő: 2006. októberi 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
fölhívására

(fejlesztő és felzárkóztató, gyógypedagógiai feladatok ellátásának személyi kiadásaihoz
forrás biztosítás)
Előadó: Napközi Otthonos Óvoda vezetője
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
165/2006. /V. 11./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész vállalása a Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati
fölhívására
(fejlesztő és felzárkóztató, gyógypedagógiai feladatok ellátásának személyi kiadásaihoz forrás biztosítás)
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 „Esélyegyenlőség segítése érdekében

pedagógiai szakszolgálati
támogatására.”

feladatok

intézményi

színhelyű

ellátásának

2.) A Képviselő – testület a benyújtott pályázat maximálisan elnyerhető összegéhez 36
eFt önerőt és 21 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.
Határidő: 2006. 05. 12.
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. május 12.
Beszámolási határidő: 2006. októberi Kt. ülés
Felelős: Kosztyu Gyuláné óvodavezető
Erről értesítést kap:
1.) Nógrádi Zoltán polgármester
2.) Dr szántó Mária jegyző
3.) Kosztyu Gyuláné óvodavezető

- INTERREG pályázatok megvalósítási helyszínének 5 évig történő el nem idegenítése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
166/2006. /V. 11./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: INTERREG pályázatok megvalósítási helyszínének 5 évig történő el nem idegenítése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete határozatban kinyilvánítja szándékát,
miszerint az „Együtt egymásért – A határon átnyúló gazdasági, társadalmi együttműködés
erősítése” című HU-RO-SCG-1/134 számú INTERREG III/A pályázati rendszerben
megvalósítandó pályázatának megvalósítási helyszínét, a saját törzsvagyonát képző,

korlátozottan forgalomképes Mórahalom 1733 hrsz. ingatlant nem idegeníti el a pályázat
megvalósulása időpontjától számított 5 éven belől.
Határidő: azonnal
Beszámolást nem kér
Erről értesítést kap:
1) Dr. Szántó Mária jegyző
2) Nógrádi Zoltán polgármester
3) VÁTI – Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
4) Irattár
167/2006. /V. 11./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: INTERREG pályázatok megvalósítási helyszínének 5 évig történő el nem idegenítése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete határozatban kinyilvánítja szándékát,
miszerint a „Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola kialakítása, ökoturisztikai infrastruktúrafejlesztés Mórahalmon” című HU-RO-SCG-1/022 számú INTERREG III/A pályázati
rendszerben megvalósítandó pályázatának megvalósítási helyszínét, a saját törzsvagyonát
képző, korlátozottan forgalomképes Mórahalom 031/2 hrsz. ingatlant nem idegeníti el a
pályázat megvalósulása időpontjától számított 5 éven belől.
Határidő: azonnal
Beszámolást nem kér
Erről értesítést kap:
1.
Dr. Szántó Mária jegyző
2.
Nógrádi Zoltán polgármester
3.
VÁTI – Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.
4.
Irattár
- A Mórahalom, 0254/98 helyrajzi számú út áthelyezése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
168/2006. /V. 11./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom, 0254/98 helyrajzi számú út áthelyezése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta a „A Mórahalom, 0254/98
helyrajzszámú út áthelyezése” tárgyú előterjesztését.

2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Kovács István, (6781
Szeged, Sóhordó u. 4. sz. alatti lakos) a Mórahalom, külterület 0254/11 hrsz-ú tanya
megnevezésű ingatlan tulajdonosa kérésének megfelelően az Önkormányzat
tulajdonában lévő 0254/98 hrsz, 2005 m2 területű saját használatú út
megnevezésű ingatlan egy része – mely Kovács István tanya ingatlanának nyugati
részével határos – áthelyezésre kerüljön az ingatlana keleti felére, az ott lévő,
magánszemélyek tulajdonában lévő 0254/76, 0254/77, 0254/78 és 0254/79 hrsz-ú
ingatlanok területére.
3./ A Képviselőtestület fentiek alapján hozzájárul az Önkormányzati tulajdonú 0254/98
hrsz-ú külterületi út 2./ pont szerinti áthelyezéséhez, mellyel az út területe 200 m2-rel nő
majd, a változás átvezetését követően tehát 2.205 m2 nagyságú lesz.
4./ A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy fenti megosztáshoz járuljon
hozzá, valamint felkéri a Jegyzőt, hogy a 3./ pontban foglalt döntést az önkormányzati
ingatlan vagyonkataszterben szerepeltesse.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Beszámolásra: 2006. júliusi Kt.
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
Nógrádi Zoltán polgármester:
Egyéb bejelentés nem lévén az ülést berekeszti és zárt ülést rendel el.
K.m.f.
Nógrádi Zoltán
polgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző

