JEGYZŐKÖNYV

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. április 27-én megtartott soros ülésén a
Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében
Jelen vannak:
Babarczi János, Balogh Miklós, Csányi László, Csiszár István, Heller Sz. Tibor,
Oltványi Gyula, Papdi Istvánné, Vass Antal, Vass Józsefné, Varga Ferenc,
képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző
Igazoltan vannak távol:
Nógrádi Zoltán polgármester, Masa Róbert, Ördögné Gárgyán Mária, Volford Imre
képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Balog László kabinetvezető
- Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezető
- Kosztyu Gyuláné óvodavezető
- Dr. Fábricz Károlyné Gondozási Központ vezetője
- Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója
- Gyuris Péterné Móra Ferenc ÁMK igazgatója
- Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője
- Makra István Móra Ferenc ÁMK ig. h.
- Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója
- Csőke Melinda Móra-partner Kht. ügyv. ig.
- Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Családi Napközi és Bölcsőde képviseletében
- Soós Sándor Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet
- Takácsné Szőke Ildikó OTP Mórahalmi Fiókjának igazgatója

Csányi László alpolgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú
települési képviselő-testület tagjai közül 10 fő van jelen és 4 fő igazoltan van távol.
Elmondja, hogy Polgármester úr hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testület
ülésén.
Az SZMSZ 13. § /l/ bekezdése alapján – mely szerint a képviselő-testület ülését a polgármester,
akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti – az ülést ő vezeti le.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra. Az írásos meghívóval ellentétben javasolja, hogy a
Képviselő-testület a „Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb
tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről”
tárgyú l. sz. napirendi pont megtárgyalását halassza el.

Tájékoztatásként elmondja, hogy Polgármester úr a következő ülésen részletes tájékoztatást ad az
elmúlt két hónap alatt történt eseményekről.

Fentiek alapján javaslatot tesz a napirendi pontokra:
1./ „Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb
tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról” tárgyú előterjesztés elhalasztása
2./ Tájékoztató a Mórahalom város területén működő pénzintézetek tevékenységéről
Előadó: Pénzintézetek vezetői
3./ Tájékoztató a helyi felnőttképzési formákról
Előadó: Gyuris Péterné ÁMK igazgató
4./ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint
Tájékoztatásként elmondja, hogy Ördögné Gárgyán Mária távollétében Vass Józsefné tolmácsolja
a Művelődési és Közoktatási Bizottság javaslatait.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.
144/2006. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Napirend jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a 2006. április 27-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 érintő fontosabb eseményekről és a lejárt
határidejű határozatokról” tárgyú előterjesztés elhalasztása
2./ Tájékoztató a Mórahalom város területén működő pénzintézetek tevékenységéről

Előadó: Pénzintézetek vezetői
3./ Tájékoztató a helyi felnőttképzési formákról
Előadó: Gyuris Péterné ÁMK igazgató
4./ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

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

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke, melyre a
választ Dobó József a Móraép Kht. ügyvezető igazgatója és Balog László kabinetvezető megadja.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
145/2006. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról adott jelentést.

A Képviselő-testület a 276/2004. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat 5. pontja, a 102/2005. (IV.
21.) Kt.. sz. határozat II.5. pontja, a 207/2005. (VI. 23.) Kt. sz., a 238/2005. (VII. 29.)
Kt. sz., a 249/2005. (VII. 29.) Kt. sz., a 265/2005. (VIII. 31.) Kt. sz., a 292/2005. (IX.
22.) Kt. sz., a 323/2005. (X. 20.) Kt. sz., 330/2005. (X. 20.) Kt. sz., a 331/2005. (X. 20.)
Kt. sz., a 333/2005. (X. 20.) Kt. sz. határozat I. és II. pontja, a 334/2005. (X. 20.) Kt. sz.
határozat II. pontja, a 367/2005. (XI. 17.) Kt. sz., a 386/2005. (XII. 16.) Kt. sz., a
12/2006. (I. 19.) Kt. sz., a 28/2006. (I. 19.) Kt. sz., a 29/2006. (I. 19.) Kt. sz., a 33/2006.
(I. 19.) Kt. sz. határozat 3. pontja, a 64/2006. (II. 16.) Kt. sz., a 67/2006. (II. 16.) Kt. sz.,
a 71/2006. (II. 16.) Kt. sz., a 82/2006. (II. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról további
jelentést nem kér.
A képviselő-testület az 54/2006. (II. 16.) Kt. sz. határozat 5. pontja, a 73/2006. (II. 16.)
Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2006. májusi ülésre kér újabb jelentést.
A Képviselő-testület a 190/2004. (V. 27.) Kt. sz., a 254/2004. (VII. 28.) Kt. sz., a
365/2004. (XI. 25.) Kt. sz., a 237/2005. (VII. 29.) Kt. sz., a 273/2005. (VIII. 31.) Kt.
sz., a 20/2006. (I. 19.) Kt. sz., a 19/2006. (I. 19.) Kt. sz., a határozat végrehajtásáról a
2006. júniusi ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület az 52/2004. (II. 26.) Kt.. sz., a 352/2005. (XI. 17.) Kt. sz. határozat,
a 18/2006. (I. 19.) Kt. sz., a 46/2006. (II. 13.) Kt. sz., az 54/2006. (II. 16.) Kt. sz.
határozat 7. és 9. pontja végrehajtásáról a 2006. augusztusi ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület a 90/2005. (III. 31.) Kt.. sz. határozat végrehajtásáról a 2006.
szeptemberi ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület a 364/2004. (XI. 25.) Kt. sz. határozat 3. pontja, a 210/2005. (VI.
23.) Kt. sz. végrehajtásáról a 2006. októberi ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület a 121/2004. (IV. 23.) Kt. sz., a 255/2005. (VIII. 31.) Kt. sz.
határozat II. pontjának végrehajtásáról a 2006. novemberi ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület a 102/2005. (IV. 21.) Kt. sz. határozat II.2. pontja végrehajtásáról a
2007. áprilisi ülésre kér újabb jelentést.
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

Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Csányi László alpolgármester:
Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját.
Kérdés: nincs
Hozzászólás : nincs
- A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag
tudomásul veszi.
Csányi László alpolgármester:
Ismerteti polgármester úr hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag
tudomásul veszi.
146/2006. /Iv. 19./ 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

II. NAPIREND
- Tájékoztató a városunk területén működő pénzintézetek tevékenységéről

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Csányi László alpolgármester:
Köszönti a Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet elnökét, Soós Sándor urat és Takácsné
Szőke Ildikó asszonyt az OTP Mórahalmi Fiókjának igazgatóját.
Felkéri elnök urat és fiókigazgató asszonyt szóbeli kigészítőjük megtételére.
Soós Sándor Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet elnöke:
Úgy gondolja, hogy tartalmas, sokrétű anyagot sikerült összeállítaniuk a képviselő-testület tagjai
számára.
Elmondja, hogy a Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet a tápéi szövetkezet 1956-os
„beolvadásával” 50 éves múltra tekint vissza.
Szövetkezetük átlagos, közepes méretűnek tekinthető, a piacon jelenleg az 5. helyet foglalja el. A
szektor 6 %-os piaci részesedést tudhat magáénak.
A mórahalmi szövetkezet tőkeellátottsága jónak mondható, hiszen saját tőkéje kerekítve 505
millió Ft, amely kétszerese a jelenleg érvényben lévő törvényi előírásnak.
Munkájuk során igyekeznek mindazokat a szolgáltatásokat helyben biztosítani ügyfeleik számára,
amelyeket eddig csak a nagyobb pénzintézeteknél vehettek igénybe.
Külső megjelenésükben is igyekeztek megújulni. Most már lehetőségük van az ügyfeleknek arra,
hogy pénztári befizetéseiket és kivételeiket más ügyfelek jelenléte nélkül intézhessék, a
hitelkonstrukciókról való tájékozódás, szerződéskötés egyenrangú partnerekként íróasztal mellett
történhessen.
Mindennapi feladataik ellátása során törekednek arra, hogy személyes, családias, ügyfélre szabott,
ügyfélcentrikus szolgáltatásokat nyújtsanak.
Elmondja továbbá, hogy a településeken jelentős támogatást biztosítanak a rendezvények
lebonyolításához.
Úgy gondolja, hogy a legnagyobb adófizetők közé tartoznak.
Kéri, hogy keressék fel irodáikat és vegyék igénybe új és modern szolgáltatásaikat.
Takácsné Szőke Ildikó OTP Mórahalmi Fiókjának fiókigazgatója:
A bizottsági üléseken elhangzott észrevételekkel kapcsolatban elmondja, hogy a mai napon
tárgyalásokat folytatott Kecskeméten egy kedvezőbb nyitvatartási rend elfogadtatása érdekében.
Az egyeztetés eredményeképpen 2006. június l-jétől egy kedvezőbb, ügyfélbarát nyitvatartással
várják ügyfeleiket.
2006. május 2-ától új, modern, kedvező hitelkonstrukciókat kínálnak meglévő és leendő ügyfeleik
számára.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság mindhárom pénzintézet által benyújtott anyagot megvitatta.
Megállapították, hogy a takarékszövetkezet, illetve az OTP mórahalmi fiókja már hosszú évek óta
áll a lakosság szolgálatában, míg a CIB Bank képviselete 2005. őszén kezdte meg működését.
Úgy ítélték meg a bizottság tagjai, hogy a pénzintézetek megfelelő színvonalú szolgáltatásokat
nyújtanak ügyfeleik számára.
A lakossági vélemények is azt igazolják, hogy a pénzintézetek széleskörű termékskálával,
megfelelő színvonalú „kiszolgálással” állnak az ügyfelek rendelkezésére.

A bizottság köszönetét fejezi ki a pénzintézeteknek a városi és civil szervezetek által rendezett
programok önzetlen anyagi támogatásáért.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely hasonló a Pénzügyi Bizottság által tett
megállapításokkal.
A gazdasági bizottság tagjai is úgy látják, hogy modern, korszerű
szolgáltatásokkal, igényesen kialakított környezetben várják jelenlegi és leendő ügyfeleiket a
pénzintézetek.
A tájékoztatókat tudomásulvételre ajánlják.

A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Varga Ferenc a Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság nevében, Papdi Istvánné képviselő asszony, melyre a választ Soós Sándor elnök úr és
Takácsné Szőke Ildikó fiókvezető asszony megadják.

Hozzászólás:
Papdi Istvánné képviselő:
Elmondja, hogy a Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet nemcsak a városi rendezvények
szponzorálásában vesz részt, hanem a társadalmi szervezetek működését is támogatja azzal, hogy
kedvező számlavezetési kondíciókat alkalmaz velük szemben. Úgy gondolja ez is jelentős
segítséget nyújt működésükhöz, melyet ezúton megköszön.
- A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatókat.
147/2006. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató a városunk területén működő pénzintézetek tevékenységéről
H a t á r o z a t:
I.
1./ A Képviselő-testület megvitatta a Mórahalmon működő
pénzintézetek
tevékenységéről szóló tájékoztató keretében az OTP és Kereskedelmi Bank Rt. DélAlföldi Régió Mórahalmi Fiókja, a Mórahalom és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint
a CIB képviseletet ellátó Credit-Master Kft tájékoztatóját, melyet tudomásul vesz.
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az OTP Bank Rt Mórahalmi Fiókja, valamint
a Takarékszövetkezet Mórahalmi Fiókja eredményesen és hosszú évtizedek óta stabilan
működik, a lakossági igényeket egyre bővülő szolgáltatásokkal elégíti ki.
3./ A Képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a működését 2005. év második
felében megkezdő CIB képviselet tevékenysége a lakosság által helyben igénybe vehető
pénzintézeti szolgáltatások spektrumát bővíti.

4./ A Képviselő-testület köszönetet mond a pénzintézetek vezetőinek a lakosság magas
színvonalú kiszolgálása érdekében tett erőfeszítéseikért. Felkéri a pénzintézetek vezetőit,
hogy a lakossági és közintézményi kapcsolatrendszer szorosabbá tételével, minőségi
szolgáltatások további biztosításával a lakossági igények helyben történő kielégítésére
törekedjenek.
II.
A képviselő-testület az önkormányzat számlavezető pénzintézete, az OTP Bank. Rt.
mórahalmi fejlesztési törekvéseit üdvözli, és kinyilvánítja együttműködési szándékát –a
városközpont funkcionális és építészeti átalakításának kapcsán - korszerű, térségi
feladatok ellátására is alkalmas, városközponti elhelyezkedésű polgármesteri hivatal,
valamint új pénzintézeti székház létrehozásában. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a fenti cél megvalósítására – az önkormányzat érdekeinek
érvényesítésével – tárgyalásokat folyatasson.
Erről értesítést kap:
l./ Pénzintézetek vezetői - jegyzőkönyvi kivonatban
2./ Nógrádi Zoltán polgármester

- Tájékoztató a helyi felnőttképzési formákról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Józsefné Művelődési és Közoktatási Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen részt vett Makra István, az iskola szakképzésért felelős
igazgatóhelyettese, aki szóbeli kiegészítőjében felvázolta az iskolában folyó szakképzés és
felnőttképzés szerkezetét, a képzést befolyásoló folyamatokat és az abból adódó jövőbeni
elképzeléseket, teendőket.
Az írásos és szóbeli tájékoztató alapján a bizottság egyetértett az előterjesztés azon
megállapításával, hogy a felnőttképzés jól illeszkedik a felnőtt lakosság igényeihez –
gondolva itt a mezőgazdasági és számítástechnikai jellegű tanfolyamokra -, rugalmasan
igyekszik eleget tenni képzési profiljának bővítésével az egyes pályázatok által támasztott
elvárásoknak.
Az átdolgozott Országos Képzési Jegyzék, a TISZK-ek kialakítása, a változó lakossági
igények arra ösztönzik az intézményt, hogy időről-időre átgondolja szakképzési kínálatát. A
bizottsági ülésen javaslatként merült fel annak vizsgálata, hogy a képzések során milyen
módon lehetne bevonni a jól működő helyi vállalkozásokat.
A bizottság az intézmény felnőttképzési tevékenységét elismeri, a tájékoztatót elfogadásra
javasolja.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Művelődési és Közoktatási Bizottság javaslatát, mely a helyi vállalkozók bevonására irányult a
helyi képzési folyamatokba, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót és elfogadja a kiegészített
határozati javaslatot.
148/2006. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató a helyi felnőttképzési formákról
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselő – testülete megtárgyalta a „Tájékoztató a helyi
felnőttképzési formákról” tárgyú előterjesztést, ennek keretében a Móra Ferenc ÁMK
igazgatójának felnőttképzési tájékoztatóját.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a helyben végzett felnőttképzési tevékenységek a
település és térsége gazdasági, munkaerő-piaci igényeihez igazodnak, azok ágazati
spektruma megfelelő. A képviselő-testület egyetért és támogatja az elkövetkező
időszakban is a Móra Ferenc ÁMK képzésekkel kapcsolatos tevékenységét, és ösztönzi
ezzel kapcsolatos pályázati tevékenységét.

2./
a./ Mórahalom Város Képviselő – testülete felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az új
jogszabályi feltételekhez igazodva dolgozza ki a felnőttképzés középtávú fejlesztésének
programját.
b./ A Képviselő-testület javasolja az intézmény igazgatójának, hogy a felnőttképzés
középtávú fejlesztési programjának kidolgozásába, a helyi
képzési folyamatok
bonyolításába a helyi vállalkozásokat vonja be.
3./ A Képviselőtestület felhívja az igazgató figyelmét, hogy a pályázati programok
lehetőségeinek kihasználásával továbbra is teremtse meg a képzések anyagi és technikai
hátterét.
Határidő: 2. pontra: 2006. augusztusi Kt.
3. pontra: folyamatos
Felelős: Gyuris Péterné ÁMK igazgató
Beszámolás: 2006. novemberi kt. ülés
Erről értesítést kap:
1.
2.
3.

Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Gyuris Péterné igazgató

- Beszámoló a 2005. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a 2005. évi pénzügyi
terv végrehajtásáról szóló beszámolót, illetve az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról szóló
rendelet-tervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság tagjai szerint nehéz évet zárt az Önkormányzat. A beruházások sikeres megvalósítása
érdekében 100 millió Ft hitelkeretet igényelt, melyből 56 millió Ft visszafizetésre került.
Örvendetes, hogy „szépen alakultak” az önkormányzati bevételek is pl: a fürdő tekintetében.
A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a zárszámadási rendelettel együtt.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a zárszámadási rendelettel együtt.
Vass Józsefné Művelődési és Közoktatási Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a beszámolót a
zárszámadási rendelettel együtt.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a zárszámadási rendelettel együtt.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
149/2006. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a 2005. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Mórahalom
város Önkormányzata 2005. évi pénzügyi terve végrehajtásáról szóló beszámolót.

2. A képviselő-testület tudomásul veszi az önkormányzat által 2005. évben nyújtott
adómentesség, adókedvezmény tényleges összegét, adóelengedést: összesen 37 081 800
Ft összegben.
3. A Képviselő testület felhívja az intézmények vezetőit, hogy a pályázatok – különösen
az Európai Uniós pályázatok – közös megvalósítása során a pénzügyi számviteli
szabályokat, a pályázati követelményeket maradéktalanul tartsák be.
Felelős: Intézményvezetők
Határidő: folyamatos, a határozati pont végrehajtásáról a képviselő-testület külön
jelentést nem kér.
4. A Képviselő-testület tudomásul veszi a 2005. évi aktivált beruházások összegét
799.622 eFt –tal , - befejezetlen beruházások összegét 280.413 eFt-tal. A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a fentiekkel kapcsolatos pénzügyi – számviteli
előírásoknak megfelelően vezesse a tárgyi eszköz nyilvántartást.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2006. zárszámadás
5. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési pénzmaradványát és előző évek
pénzmaradványát 125.138 eFt-tal – ebből 2004. évi pénzmaradvány 65.673 eFt –
tudomásul veszi. Felhívja a jegyző figyelmét, hogy a pénzmaradványt a 2006. évi
költségvetési rendelet módosítása során építse be.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2006. június 30.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Intézményvezetők
Csányi László alpolgármester:
Szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek
- megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 14/2006. (IV. 27.) Ör. rendeletét az
Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.

- Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításával kapcsolatos
felterjesztéshez csatlakozás

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 támogatják az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
150/2006. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy:

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény módosításával
kapcsolatos felterjesztéshez csatlakozás
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete környezetvédelmi és egészségügyi
szempontokat figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.
101.§ b) pontja értelmében - csatlakozva Üllés község felterjesztési szándékához felterjesztési jogával élve kéri a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
miniszterét, hogy szíveskedjen az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV.
törvény módosítását kezdeményezni a nemes nyáras állami támogatási rendszeréből
való kivételével. A képviselő-testület kéri továbbá a helyi önkormányzatok
felhatalmazását a nemes nyáras telepítésének rendeleti szabályozására, meghatározott
területen – különösen belterületen – a telepítés tilalmazására, tekintettel arra, hogy a
nemes nyáras allergén növény, mely súlyos allergiás megbetegedéseket okoz, csakúgy
mint a parlagfű pollenje a lakosság körében.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a Polgármester figyelmét, hogy
jelen felterjesztést juttassa el a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz, mint
felettes állami szervhez.
Határidő: azonnal
Beszámolásra: 2006. szeptember
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1) Gráf József Miniszter, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
2) Dr. Szántó Mária jegyző
3) Nógrádi Zoltán polgármester
4) Irattár

- Lakásépítés, vásárlás helyi önkormányzati támogatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és támogatja annak
elfogadását.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
151/2006. /IV. 27./ 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./ Molnár Péter és családja Mórahalom, Malmos rét 6. szám alatti lakosok részére a
Mórahalom, 0242/138 hrsz-u lakás építésére 420 ezer Ft támogatás, amelyből 210 ezer
Ft vissza nem térítendő támogatás, 210 ezer Ft kamatmentes kölcsön, továbbá 4 éven át
a hitel kamatainak 50 %-os támogatása, évi maximum 80 ezer Ft-ig , továbbá lakáscélú
előtakarékosság támogatására 180.000 Ft. A kamatmentes kölcsönt 24 hónap alatt havi
8750 Ft-os részletekben kell visszafizetni.
2./ Németh Gábor és családja Algyő, nagyfa 52. szám alatti lakosok részére a
Mórahalom, 1845 hrsz-ú, Zákányszéki út 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-ig, továbbá lakás előtakarékosság támogatására 120.000 Ft. A
kamatmentes kölcsönt 24 hónap alatt havi 5833 Ft-os részletekben kell visszafizetni.
3./ Berta Gyula és családja Mórahalom, István király út 2. III.10. szám alatti lakosok
részére a Mórahalom, Úttörő u.7. számú 1443 hrsz-ú 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.
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. május 31.
Erről értesítést kap:
1./ pályázók
2./ Mórahalom város Polgármestere

- A 18/2006. (I.19.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása
„A Mórahalom István király út 8. szám alatti (hrsz: 832/3) telek értékesítésre való
kijelölése társasház építése céljából, illetve a kivitelező Bauszer Kft-vel szindikátusi
megállapodás aláírásának jóváhagyása”
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Jelentős mértékűnek ítélik meg az árcsökkentést, így elfogadásra javasolják az előterjesztést.

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Remélik, hogy az árcsökkentés és a nyári szezon kedvező hatással lesz a vásárlási kedvre,
amennyiben nem, akkor a vállalkozóval újra tárgyalásokat kell folytatni a még kedvezőbb ár
kialakítása érdekében.

A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Csányi László alpolgármester, melyre a választ Balog
László kabinetvezető megadja.
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
152/2006. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A 18/2006. (I.19.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása
„A Mórahalom István király út 8. szám alatti (hrsz: 832/3) telek értékesítésre való
kijelölése társasház építése céljából, illetve a kivitelező Bauszer Kft-vel szindikátusi
megállapodás aláírásának jóváhagyása”
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta „A 18/2006.(I.19.) sz. Képviselőtestületi határozat módosítása – A Mórahalom István király út 8. szám alatti (hrsz: 832/3) telek
értékesítésre való kijelölése társasház építése céljából, illetve a kivitelező Bauszer Kft-vel szindikátusi
megállapodás aláírásának jóváhagyása” tárgyú előterjesztését.
2. A Képviselőtestület a 18/2006.(I.19.) Kt. sz. határozat 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„2. A Képviselő-testület egyetért a Mórahalom, István király út 8. szám alatti
építési telek értékesítésével és azon társasház létesítésével, azt kijelöli értékesítésre
nettó 14.167,-Ft/m2 + 20% ÁFA, azaz bruttó 17.000,-Ft/m2 áron.”
3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Önkormányzatunk a kivitelező Bauszer
Kft.-vel szindikátusi megállapodást írjon alá, melyben meghatározásra kerülnek majd
a megvalósításban való együttműködés alapelvei és részletei.
4. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy a
társasház céljára a telek értékesítésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és
felhatalmazza az ezzel kapcsolatos dokumentumok, illetve a szindikátusi megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Beszámolásra: 2006. szeptemberi Kt.

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

- A Mórahalom, 0282/2-3-4 hrsz-ú területek művelés alóli kivonása
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.
153/2006. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom, 0282/2-3-4 hrsz-ú területek művelés alóli kivonása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta „A Mórahalom, 0282/2-3-4 hrsz-ú
területek művelés alóli kivonása” című előterjesztést.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete település- és gazdaságfejlesztési céljai
megvalósítása érdekében – figyelemmel Mórahalom város Településszerkezeti és
Szabályozási Tervéről szóló 132/1999. /VI.23./ Kt. sz. határozatára, valamint a Helyi
Építési Szabályzatról szóló 11/1999. /VII.1./ Kt. sz. rendeletére – a termőföldről szóló
1994. évi LV. törvény 44. § /4/ bekezdése értelmében a Mórahalom, külterület 0282/23-4 hrsz-ú külterületi ingatlanokat belterületbe kívánja vonni. A Képviselőtestület a
belterületbe vonást megelőzően– annak előkészítésére – kéri a területek művelésből való
kivonását.
3./ A Képviselőtestület utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy a művelés alóli
kivonáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Beszámolásra: 2006. augusztusi Kt.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester.
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- „Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány támogatása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
154/2006. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: „Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány támogatása
H a t á r o z a t:
1.) Mórahalom város Önkormányzata az „Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány
részére 85.000,- Ft azaz Nyolcvanötezer forint támogatást biztosít az alapítvány alapító
okiratában meghatározott céljai, feladatai megvalósítása érdekében, különös tekintettel a
helyi foglalkoztatás bővítésére, oktatási, gyermekvédelmi és ifjúsági feladatok magasabb
színvonalon történő ellátására. A Képviselő-testület a támogatás szükségességének
indokával egyetért.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére,
felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1./
2./

Nógrádi Zoltán Polgármester
„Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány

- „Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány támogatása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
155/2006. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: „Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány támogatása
H a t á r o z a t:
l.) Mórahalom város Képviselő-testület megtárgyalta az „Esély” Mórahalmi Szociális
Magánalapítvány támogatási kérelmét és a következő határozatot hozza.
Mórahalom város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal az „Esély” Mórahalmi
Szociális Magánalapítvány részére 1.315.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszáztizenötezer
00/100 forint összegű támogatást biztosít az alapítvány programjában szereplő
feladatainak végrehajtása érdekében. A támogatás szükségességének indokával egyetért.
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére,
felhatalmazza annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:

Nógrádi Zoltán polgármester

Erről értesítést kap:
1.
2.

Nógrádi Zoltán polgármester
„Esély” Mórahalmi Szociális Magánalapítvány

- 56-os emlékoszlop állítása – önrész vállalása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja a pályázat benyújtását.
Vass Józsefné Művelődési és Közoktatási Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
156/2006. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: 56-os emlékoszlop állítása – önrész vállalása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a Falvak Kultúrájáért Alapítvány „’56-os
emlékoszlopok a Kárpát-medencében” pályázati felhívására 1956-os emlékoszlop
állítására pályázatot kíván benyújtani és utasítja a Polgármestert a fenti pályázat
határidőre történő beadására.
2./ A Képviselőtestület kéri Dunai Nemzetközi Alkotóköre által megrendezésre
kerülő XII. Béke Barátság Nemzetközi Alkotótábor fafaragó szabadiskoláját, hogy
Mórahalom részére 1956-os emlékoszlopot készítsen. A 2006. október 23-i város
ünnepség keretében felállítandó emlékoszlop elkészítéséhez Mórahalom Város
Képviselőtestülete 60.000 Ft (azaz hatvanezer forint) anyagi hozzájárulást, önrészt
2006. évi költségvetésében biztosítja és átadja azt a Falvak Kultúrájáért
Alapítványnak, amennyiben az 1956-os emlékoszlop Mórahalmon a felállításra
kerül.

Felelős:

1-2 . pont: Nógrádi Zoltán polgármester

Határidő:
Pályázat benyújtására: 2006. május 15.
Beszámolásra: 2006. augusztus
Erről értesítést kap:

1. Nógrádi Zoltán polgármester

2. Dr. Szántó
3. Falvak Kul

Nógrádi Zoltán polgármester:
Más bejelentés nem lévén az ülést berekeszti és zárt ülést rendel el.

K.m.f.
Csányi László
alpolgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző

