JEGYZŐKÖNYV
Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. március 23-án megtartott soros ülésén a
Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében
Jelen vannak: Csányi László alpolgármester
Babarczi János, Balogh Miklós, Csiszár István, Heller Sz. Tibor, Masa Róbert,
Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Papdi Istvánné, Varga Ferenc, Vass
Józsefné, Volford Imre képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző
Igazoltan vannak távol:
Nógrádi Zoltán polgármester, Vass Antal képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Dr. Nagy Szilvia aljegyző
- 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
- Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója
- Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Családi Napközi és Bölcsőde vezetője
- Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke
- Dr. Vághy Imre Richárd Móra-Vitál Kht. ügyvezető igazgatója
- Csőke Melinda Mórapartner Kht. ügyvezető igazgatója
Csányi László alpolgármester:
Köszönti a képviselőket és a meghívottakat.
Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselő-testület tagjaiból jelen van 12 fő,
igazoltan van távol 2 fő.
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:
1./ Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról,
az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatokról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.
89/2006 /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Napirend jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a 2006. március 23-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./ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint
Erről értesítést kap:
1./ Csányi László alpolgármester
2./ dr. Szántó Mária jegyző

I. napirend:
- 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

Csányi László alpolgármester két ülés közti beszámolóját a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesznek fel Heller Sz. Tibor képviselő, melyre a választ
Csányi László alpolgármester megadja.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

90/2006. /III. 23./ 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
Csányi László alpolgármester:
Elmondja, hogy a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény igazgatójának betegsége miatt javasolja
levenni a napirendről a 287/2005. (IX.22.) Kt. számú határozat 6. pontjára a Vízmű által készített
„Zákányszék község szennyvízfogadásával és a mórahalmi város fejlesztésekkel kapcsolatos
szennyvíztelepi rekonstrukciók, és fejlesztések költsége” tárgyú jelentést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja alpolgármester úr javaslatát.
91/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A 287/2005. (IX.22.) Kt. számú határozat 6. pontjára adott jelentés tárgyalásának elhalasztása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a „Zákányszék község szennyvízfogadásával és a
mórahalmi város fejlesztésekkel kapcsolatos szennyvíztelepi rekonstrukciók, és fejlesztések
költsége tárgyú” 287/2005. (IX.22.) Kt. számú határozat 6. pontjára adott jelentés tárgyalását
elhalasztja.
Erről értesítést kap:
1./ Csányi László alpolgármester
2./ Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény igazgatója

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
92/2006. /III. 23./ 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 152/2005. /V. 26./ Kt., 147/2005. /V. 26./ Kt. sz. határozat 2. pontjának, 269/2005.
/VIII. 3l./ Kt., 305/2005. /IX. 22./ Kt., 306/2005. /IX. 22./ Kt., 89/2005. /III. 3l./ Kt.,
214/2005. /VI. 23./ Kt. sz. határozat 5. pontjának, 234/2005. /VII. 29./Kt., 78/2005. /III.
3l./ Kt.sz. határozat 1-3. pontjának, a 71/2005. /III. 31./ Kt. 336/2005. /X. 20./ Kt.,
346/2005. /XI. l7./ Kt. sz. határozat l. pontjának, 356/2005. /XI. l7./ Kt., 342/2005. /XI.
l7./ Kt. sz. határozat 2-3. pontjának, a 79/2006. /II. 16./ Kt., 81/2006. /II. l6./ Kt.,
122/2004. /IV. 29./ Képviselő-testületi határozat 3-4-5. pontjaira, 300/2005. /IX. 22./Kt.,
372/2005. /XII. 16./ Kt., 376/2005. /XII. l6./ Kt., 377/2005. /XII. 16./ Kt. 378/2005.
/XII. 16./ Kt., 389/2005. /XII. l6./ Kt., 392/2005. /XII. 16./ Kt., 397/2005. /XII. 16./ Kt.,
398/2005. /XII. l6./ Kt., 399/2005. /XII. 16./ Kt, 402/2005. /XII. 16./ Kt. sz., 38/2006. /I.
l9./ Kt., 39/2006. /I. l9./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér.
A 364/2004. /XI. 25./ Kt. sz. határozat 3. pontjának, 52/2004 /II. 26./ Kt. , 19/2006. /I.
l9./ Kt. sz. határozatok végrehajtásáról a 2006. áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést.
A 11/2006. /I. 19./ Kt., 21/2006. /I. l9./ Kt. sz., határozatok végrehajtásáról a 2006. májusi
kt. ülésre kér újabb jelentést.
A 34/2006. /I. 19./ Kt. sz. határozat 3. pontjának, 239/2005. /VII. 29. / Kt., 295/2005. /IX.
22./ , 77/2004. /III. 25./ Kt., 100/2004. /III. 25./ Kt., 365/2004. /XI. 25./ Kt. sz. határozat
3. pontjának, 208/2005. /VI. 23./ Kt., 388/2005. /XII. 16./ Kt. sz. határozat 2./ pontjának, a
390/2005. /XII. 16./ Kt., 45/2006. /II. 13./ Kt., 368/2005. /XI. l7./ Kt. sz. határozatok
végrehajtásáról a 2006. júniusi kt. ülésre kér újabb jelentést.
A 128/2005. /V. 5./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2006. júliusi kt. ülésre kér újabb
jelentést.
A 310/2004. /X. 7./ Kt. sz., a 287/2005./IX. 22./ Kt. sz. határozat 6. pontjának, és a 4/2006.
/I. l9./ Kt. sz. , 22/2006. /I. l9./ Kt., 247/2005. /VII. 29./ Kt., 310/2005. /IX. 22./ Kt.,
határozat végrehajtásáról a 2006. augusztusi kt. ülésre kér újabb jelentést.
A 216/2005. /VI. 23./ Kt., 368/2004. /XI. 25./ Kt. sz. határozat I/4 pontjának sz. határozat
végrehajtásáról a 2006. októberi kt. ülésre kér újabb jelentést.

A 102/2005. /IV. 21./ Kt. sz. határozat III/1-2. pontjának, a 102/2005. /IV. 21./ Kt.sz.
határozat III. bek. 3. pontjának, a 337/2005. /X. 20./ Kt. , végrehajtásáról a 2006. novemberi
kt. ülésre kér újabb jelentést.
A 127/2005. /V. 5./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2006. szeptemberi kt. ülésre kér újabb
jelentést.
A 388/2005. /XII. 16./ Kt. sz. határozat l./ pontjának végrehajtásáról a 2006. decemberi kt.
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

- Külterületi utak javítási, karbantartási terve
Előadó: Csányi László alpolgármester
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet jónak ítél meg. Örvedetesnek tartják,
hogy 31 km utat pályázati pénzből tud megjavítani az önkormányzat. Megítélésük szerint az utak
rendbehozatala rendben le fog zajlani.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Elmondja, hogy a Képviselő-testület mindig kitartóan foglalkozott a külterületi utak karbantartásával.
Az anyagból kiderül, hogy ezt követően is ütemesen folytatják az utak javítását, mely nagymértékben
megkönnyíti a tanyán élők közlekedését, bejutását a városba.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

93/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Külterületi utak javítási, karbantartási terve
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja az 53/2006. (II. 16.) Kt. sz.
határozat 5. pontjára - külterületi utak javítási, karbantartási terve tárgyában - adott jelentést.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete szükségesnek tartja, hogy a külterületi útjavítások
tervszerűen történjenek, továbbá felkéri a Móraép Kht ügyvezető igazgatóját, hogy a javítási
munkákba az ott élő gazdálkodókat – lehetőség szerint – minden esetben vonja be.
3./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy az útkarbantartások elvégzése
érdekében kísérje figyelemmel a pályázati lehetőségeket.
Határidő: 2006. június
Felelős:
2. pontra Dobó József ügyvezető igazgató
3. pontra Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Dobó József ügyvezető igazgató
2. Nógrádi Zoltán polgármester

- Kollégium turisztikai szálláshelyként történő hasznosítása
Előadó: Móra Ferenc ÁMK igazgatója
Csányi László alpolgármester:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökének távollétében Oltványi Gyula képviselő, bizottsági tag
tolmácsolja a bizottság véleményeit.
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság örömmel vette, hogy az iskola a nyári hónapokban is hasznosítani kívánja a kollégium
épületét, mivel megítélésük szerint ilyen kategóriájú szálláshelyre is szükség van a turisztikai szezonban.
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság a megállapított bérleti díj összegét elfogadhatónak tartja és egyhangúan
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
94/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Kollégium turisztikai szálláshelyként történő hasznosítása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Móra Ferenc ÁMK
üzemeltetésében lévő kollégium szálláshelyként történő értékesítésének lehetőségét.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a szálláshely 2006. évben 1000
Ft/fő/éjszaka bérleti díj, valamint 300 Ft/fő/éjszaka idegenforgalmi adó meghatározásával
kerüljön meghirdetésre.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza az ÁMK igazgatóját, hogy a bérbeadással kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2006. május
Felelős: Gyuris Péterné igazgató
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Gyuris Péterné igazgató

- 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 a Polgármester úr hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul
veszi.
95/2006. /III. 23./ 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
Aktuális kérdések

- Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) számú rendelet módosítására
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
Dr. Szántó Mária jegyző:
Elmondja, hogy a „Lakástörvény” módosítása miatt szükséges az önkormányzati rendelet
felülvizsgálata. Legfőbb módosítások az alábbiak:
- A törvény lehetőséget biztosít az óvadék visszaemelésére a helyi rendeletbe, mely az
önkormányzat érdekeit szolgája.
- Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét csak szociális, piaci és költségelven lehet
meghatározni.
- A törvény módosítást követően szabályozható a helyi rendeletben, illetve a lakásbérleti
szerződésben is meghatározható a lakásban való életvitelszerű lakás kötelezettsége.
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság ügyrendi szempontból egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Csányi László alpolgármester:
Szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) számú rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 8/2006. (III. 31.) Ör. rendeletét az
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) számú rendelet módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv ……. sz. melléklete tartalmazza.

- Szeszesital fogyasztásának közterületen történő korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a nyári hónapokban okoz főként problémát a közterületen való szeszesital fogyasztás.
Ennek korlátozására szükséges e rendelet megalkotása. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Elmondja, hogy már a közmeghallgatáson is felvetődött ez a probléma, ezért a szeszesital
fogyasztásának közterületen történő korlátozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását jónak
tartják és támogatják.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

Csányi László alpolgármester:
Szavazásra bocsátja a szeszesital fogyasztásának közterületen történő korlátozásáról szóló
rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 9/2006. (III. 31.) Ör. rendeletét a szeszesital
fogyasztásának közterületen történő korlátozásáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv ……. sz. melléklete tartalmazza.

- Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatának – 11/1991. (VII.1.) Kt. sz. rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelettervezetet és a határozati javaslatot.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság mind a határozati javaslattal és mind a rendelet-tervezettel egyetért.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Csányi László alpolgármester:
Szavazásra bocsátja a Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1991. (VII.1.) Kt. sz.
rendelet kiegészítéséről és módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 10/2006. (III. 31.) Ör. rendeletét a Mórahalom
város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1991. (VII.1.) Kt. sz. rendelet kiegészítéséről és
módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv ……. sz. melléklete tartalmazza.

- A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. (III.30.) számú, és a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2000. (III.30.) számú rendelet
módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző:
Elmondja, hogy a szociális törvény módosítása miatt szükséges a helyi szociális tárgyú rendeletek
felülvizsgálata.
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja mindkét rendelettervezetet.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta mindkét rendelet-tervezetet. A bizottsági ülésen felmerült
kérdésekre a választ Rozsnyainé Hódi Mária szociális és igazgatási osztályvezető asszony megadta. A
bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és mindkét rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

Csányi László alpolgármester:
Szavazásra bocsátja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. (III.30.) számú
rendelet módosításáról. szóló rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 11/2006. (III. 31.) Ör. rendeletét a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2000. (III.30.) számú rendelet módosításáról

A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv ……. sz. melléklete tartalmazza.

Csányi László alpolgármester:
Szavazásra bocsátja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló
10/2000. (III.30.) számú rendelet szóló rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 12/2006. (III. 31.) Ör. rendeletét a pénzbeli és
természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2000. (III.30.) számú rendelet
módosításáról

A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv ……. sz. melléklete tartalmazza.
Csányi László alpolgármester szünetet rendel el.

- A 21/2006. (I.19.) sz. Kt. határozat módosítása

„A Humán Szolgáltató Központ parkolójának és a Buszváró irodaépületének kialakítása
céljából területvásárlás jóváhagyása a Mórahalom, 683 hrsz-ú és 684/2 hrsz-ú egyházi
ingatlanokból”
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság egyhangúan egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

96/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A 21/2006. (I.19.) sz. Kt. határozat módosítása
„A Humán Szolgáltató Központ parkolójának és a Buszváró irodaépületének kialakítása céljából
területvásárlás jóváhagyása a Mórahalom, 683 hrsz-ú és 684/2 hrsz-ú egyházi ingatlanokból”
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta „A Humán Szolgáltató Központ
parkolójának és a Buszváró iroda-épületének kialakítása céljából területvásárlás jóváhagyása a Mórahalom, 683 hrsz-ú
és 684/2 hrsz-ú egyházi ingatlanokból” tárgyú, a 21/2006.(I.19.) sz. Kt határozat módosítására vonatkozó
előterjesztést.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Humán Szolgáltató Központ
parkolójának kialakítása céljából, illetve azért, hogy a Humán Szolgáltató Központ ingatlana és a
Szabadság utca között biztosított legyen az átjárás, Önkormányzatunk 1.064 m2 nagyságú területet,
illetve a buszváró irodaépületének kialakítása céljából 49 m2 nagyságú területet vásároljon meg a Római
Katolikus Egyházközségtől.
3./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2./ pontban meghatározott területváltozások
dokumentálásra Önkormányzatunk és a Római Katolikus Egyházközség között telekalakítással
vegyes adásvételi szerződés kerüljön aláírására nettó 1.667,-Ft/m2 + 20 % ÁFA, azaz bruttó
2.000,-Ft/m2 egységáron, az alábbiak szerint:
Hrsz
683
684/2

Megnevezés
Lakóház
udvar
Templom
Összesen

Összterület

Megveendő
terület

Nettó Vételár

ÁFA

Bruttó Vételár

4.981

1.064 m2

1.773.688,-

354.312,-

2.128.000,-

9.367

49 m2
1.113 m2

81.683,1.855.371,-

16.317,370.629,-

98.000,2.226.000,-

Fenti vételár kifizetésére két részletben kerül sor, 2006. december 31-ig 1.226.000,-Ft,
december 31-ig pedig a fennmaradó 1.000.000,-Ft kerül kiegyenlítésre.

2007.

4./ A Képviselő-testület megköszönve, hogy az Egyházközség a tulajdonáról lemondva a 3./ pontban
meghatározott ingatlanrészeket Önkormányzatunk számára eladja, az Egyházközség 500.000,-Ft
összegű, jelenleg fennálló adósságát adományként ajánlja fel az Egyházközség javára.
5./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a 3./ pont szerinti telekalakítással vegyes adásvételi
szerződés aláírásra, az azt követő vagyonrendezésre, a területváltozások ingatlan-nyilvántartáson történő
átvezetésére, illetve az Egyházközség adósságának a törlésére.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2006. májusi Kt.
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
97/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása
H a t á r o z a t:
1.
Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és jóváhagyja az önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának módosítását, a szabályzat egységes szerkezetű szövegét.
2.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, illetve a Közbeszerzési Szabályzatban
meghatározott felelősöket, hogy a módosított közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény rendelkezéseit a Közbeszerzési Szabályzat figyelembevételével maradéktalanul hajtsák
végre.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester

- Mórahalom város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Dr. Nagy Szilvia aljegyző:
Elmondja, hogy elkészült Mórahalom város Esélyegyenlőségi Programja, melynek elkészítésére
jogszabály azonban nem kötelezi az Önkormányzatot. A program helyzetfelmérést és célokat fogalmaz
meg.

Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy korábban már találkoztunk a programban szereplő célokkal. A bizottsági ülésen
felmerült kérdésekre a választ Rozsnyainé Hódi Mária szociális és igazgatási osztályvezető asszony
megadta. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
98/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja Mórahalom város
Esélyegyenlőségi Programját. A Képviselő-testület a programban tervezett programokkal és
célokkal egyetért.
2./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármester és az egyes intézmények figyelmét a
koncepció lakossági igényeknek megfelelő folyamatos felülvizsgálatára, valamint a
városfejlesztési koncepciók összhangjával való megteremtésére.
Határidő: 2. pontra: folyamatos
Felelős:
2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester
Intézményvezetők
3. pont: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Önkormányzati intézmények vezetői

- Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő Üzleti Terve, valamint a 2006. május 1-től érvényes
szolgáltatási díjainak megállapítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Csányi László alpolgármester:
Örvendetesnek tartja, hogy a Gyógyfürdő 2005-ben pozitív eredménnyel zárt.

Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
A bizottság úgy véli, hogy az előterjesztés táblázatai mellé - a könnyebb eligazodás, érthetőség
érdekében - szöveges indokolás is szükség lenne, valamint néhány esetben a 20%-os áremelést
magasnak találta. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság megítélése szerint a Gyógyfürdő 2005. évi eredménye figyelemre méltó, mely a
látogatottságán is tükröződik. A Gazdasági Bizottság is magasnak ítélte meg néhány belépő jegy
esetében a 20 %-os áremelést, azonban véleményük szerint komoly szolgáltatás párosul az árakhoz. A
fürdő terültén minden szolgáltatást igénybe lehet venni, valamint a következő időszakban még
bővülnek a szolgáltatások pl: új medence, új bejárat, stb. Összefoglalóan a környező települések
fürdőinek belépő jegy áraihoz viszonyítva megfelelő. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
A Testület megítélése szerint belépő jegyek vonatkozásában az egy gyermekes családok kevesebb
kedvezményt kapnak, mint a több gyermekes családok. Véleményük szerint ezt a jövőben arányosabbá
kellene tenni.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
99/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő Üzleti Terve, valamint a 2006. május 1-től érvényes
szolgáltatási díjainak megállapítása
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta Az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő 2006. évi
Üzleti Tervére vonatkozó előterjesztést.
2. A Képviselőtestület egyetért és elfogadja az Üzleti Tervben foglaltakat.
3. Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy az Üzleti
Tervben szereplő kiadásokat építse be az önkormányzat 2006. évi költségvetésébe.
4. Mórahalom város Képviselőtestülete elfogadja az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő
melléklet szerinti áremelési javaslatát. A díjszabást 2006. május 1-től kell alkalmazni.
Határidő: 2006. évi költségvetés elfogadása
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Farkas Gábor fürdővezető

- Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
100/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete kijelenti, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
ellátását a település közigazgatási területén biztosítja, a közszolgáltatás ellátása tárgyában
rendeletet alkotott és a jogszabályi feltételeknek megfelelő szerződést kötött a szolgáltatóval a
közszolgáltatás ellátására.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a határozat egy
példányát Csongrád Megye Főjegyzője részére juttassa el.
Határidő: 2006. március 31. (A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem
kér.)
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csongrád Megyei Főjegyzője
3./ Szegedi Kéményseprő-ipari Kft

- Önkormányzati intézmények 2006. évi pénzügyi gazdasági ellenőrzése ütemtervének
módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
Dr. Szántó Mária jegyző:
Elmondja, hogy az elmúlt időszakban Öttömösön tartott ülést a Ruzsai Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási
Társulás. Az ülésen tárgyalásokat folytattak a Társulás működéséről. Elmondja, hogy Kisapáti Angéla
belső ellenőr az Állami Számvevőszékhez került, ezért két új ellenőr kezdte meg munkáját, akik néhány
hónapos tapasztalatok alapján nem elég hatékonyan végzik munkájukat. Az Önkormányzat az előre

meghatározott ütemtervnek megfelelően igényelt ellenőrzést a normatív hozzájárulások és
központosított előirányzatok vonatkozásában, mely sajnos – a Belső Ellenőrzési Társulás kapacitás
hiányra történő hivatkozása miatt - nem történt meg. Ez nem túl szerencsés, mert
Önkormányzatunknál március hónapban az Állami Számvevőszék többek között a már említett
témaköröket is ellenőrzi. Megítélése szerint nem szabad az ellenőrzéseket elhanyagolni. Az ellenőrzési
feladatokra biztosított pénzeszközök hatékony felhasználása érdekében külső szakértő igénybevétele
javasolt. A Társulás tagönkormányzatai a 2 fő ellenőr foglalkoztatásával hatékonyabb ellenőrzésben
bíztak. Azzal is számolni kell, hogy amennyiben az ellenőrzési napokat a Társulás tagjai nem kötik le, a
tagoknak kell viselni ennek pénzügyi következményeit. Tájékoztatásul elmondja, hogy az ellenőrzés
óradíjai 2005-ről 2006-ra 13.600,-Ft-ról 17.000,-Ft-ra emelkedtek. A fentiek figyelembevételével kéri a
határozati javaslat elfogadását.
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Elmondja, hogy Jegyző Asszony kiegészítő információit követően egyhangúan elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
101/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Önkormányzati intézmények 2006. évi pénzügyi gazdasági ellenőrzése ütemtervének
módosítása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete az Önkormányzati intézmények 2006. évi pénzügyi gazdasági
ellenőrzése ütemtervéről szóló 317/2005. (X.20.) Kt. sz határozatában meghatározott ellenőrzések
közül az alábbi ellenőrzéseket kívánja a ruzsai székhelyű Pénzügyi Ellenőrzési Társulással elvégeztetni:

I.
- a Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményeire vonatkozóan:
Ellenőrzendő
folyamatok és
szervezeti
egységek
Móra Ferenc
ÁMK

Az ellenőrzésre vonatkozó
stratégia (ellenőrzés célja, módszere,
tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)

Azonosított kockázati
tényezők (*)
•

Cél: annak megállapítása, hogy az
alapító okiratban foglalt feladatait a
pénzügyi-gazdasági jogszabályoknak
megfelelően látja-e el az ÁMK?
Tárgya: Az ÁMK rendszerellenőrzése
Terjedelme: az ÁMK teljes
gazdálkodása.
Időszak: 2004-2005. év

•

Rendkívüli
munkavégzés
elszámolásának
szabályossága
Kiemelt
előirányzatok
túllépése a dologi
kiadásoknál

Az ellenőrzés
típusa (**)
Rendszerellenőrzés

Az
ellenőrzés
ütemezése
(***)
2006.06.hó 2.
fele
Jelentés:
2006.07.31.

Erőforrás
szükségletek (****)
14 szakértői nap
(2 ellenőr)

Az ellenőrzés formája

Átfogó

- a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ és részben önállóan gazdálkodó intézményei ellenőrzésére vonatkozóan:
Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja
Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
A 2006-2010. évekre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervet, illetve a 2006-2008. évekre vonatkozó középtávú belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés. Készült:
2005.09.14.
Ellenőrzendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Móra Ferenc
ÁMK Konyhája

Az ellenőrzésre vonatkozó
stratégia (ellenőrzés célja,
módszere, tárgya, terjedelme,
ellenőrzött időszak)
Cél: annak megállapítása, hogy az
azonosított kockázati tényezők
vonatkozásában a konyha
működése pénzügyi, gazdasági
szempontból a jogszabályi
előírásoknak, illetve a hatékonysági
követelményeknek megfelel-e?
Tárgya: A konyha által vezetett
nyilvántartásoknak az ellenőrzése, a
konyha működés
gazdaságosságának az elemzése.
Terjedelme: a konyha működtetés
azonosított kockázati tényezőben
szereplő területe.
Időszak: 2005-2006, illetve az
elemzéshez 2003-2006.évek

Azonosított kockázati
tényezők (*)

•
•

Bevétel beszedése,
dokumentálása,
befizetése
Nyersanyagnorma
tervezése

Az ellenőrzés
típusa (**)

Pénzügyi
ellenőrzés

Az
ellenőrzés
ütemezése
(***)

Erőforrás
szükségletek
(****)

2006. 06.hó

3 szakértői nap
(1 ellenőr)

Jelentés:
2006. 06.30.

Az ellenőrzés formája

Cél

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja

Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Ruzsai Pénzügyi Igazgatási Társulás

- Önkormányzati vagyon térítésmentes átadására vonatkozó megállapodás módosítása a
Móra Ferenc ÁMK-val
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy jogszabályban meghatározottak miatt szükséges, hogy az Alapfokú Művészeti
Iskola rendelkezzen kizárólagos használatú ingatlannal. A bizottság egyhangúan elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
102/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Önkormányzati vagyon térítésmentes átadására vonatkozó megállapodás módosítása a
Móra Ferenc ÁMK-val
H a t á r o z a t:
1) Az önkormányzati vagyon gazdálkodási szabályairól szóló 9/1992 (VI. 5) számú
rendeletének 2 § (2) bekezdése alapján Mórahalom város Képviselőtestülete
megtárgyalta a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ részére önkormányzati
vagyon térítésmentes használatba adására vonatkozó megállapodás módosításáról
készült előterjesztést és a mellékletben foglaltaknak megfelelően a Megállapodást
elfogadja.
2) A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a mellékelt megállapodást az
intézményvezetővel írja alá.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal (a képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem
kér)

Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Gyuris Péterné Móra Ferenc Általános Művelődési Központ igazgatója
- Széchenyi – terv Gazdaságfejlesztő Társasághoz történő csatlakozás
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért a Széchenyi-terv Gazdaságfejlesztő Társasághoz történő
csatlakozással.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
103/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Széchenyi – terv Gazdaságfejlesztő Társasághoz történő csatlakozás
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta „Széchenyi - terv
Gazdaságfejlesztő Társaság”-hoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést. A
Képviselő-testület az Egyesület Alapszabályát megismerte és támogatja Mórahalom
város Önkormányzata tagként történő belépését az Egyesületbe.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tagfelvételi kérelem és a
tagfelvételhez szükséges egyéb dokumentumok aláírására.
3./ A Képviselő-testület egyetért az éves tagdíj – 5.000,-Ft - mértékével. Utasítja a
jegyzőt, hogy gondoskodjon a tagdíj 2006. évi költségvetésbe történő beépítéséről és a
tagdíj befizetéséről.
Felelős:
2.) pontra: Polgármester
3.) pontra: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő:
2.) pontra: 2006. március 31.
3.) pontra: A 2006. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása
(A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér)
Erről értesítést kap:
1./Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

3./ Széchenyi - terv Gazdaságfejlesztő Társaság

- Könyvvizsgálói pályázat
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetért.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
104/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Könyvvizsgálói pályázat
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a könyvvizsgálói
pályázatról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv. 92§-a alapján Mórahalom város
Képviselőtestülete pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására a 2006. évi
költségvetés végrehajtásának auditálására.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. március 31.
2. Pályázati feltételek: Könyvvizsgálattal a költségvetési beszámoló felülvizsgálatával a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő
„költségvetési” minősítésű könyvvizsgáló bízható meg.
3. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a Polgármester figyelmét a pályázat
kiírására a Mórahalmi Körképben, a Móranet televízió képújságján és Hirdetmény útján.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. április 30.
Erről értesítést kap:

1. Mórahalom város polgármester
2. Mórahalom város Jegyzője
3.Irattár
Csányi László alpolgármester szünetet rendel el.
- ICSSZEM játszótér építés pályázat – IFJ-JT-06
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
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.
105/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: ICSSZEM játszótér építés pályázat – IFJ-JT-06
H a t á r o z a t:
Mórahalom Város Képviselőtestülete
- 1. megtárgyalta és jóváhagyja a Mórahalom, Barmos György téren (hrsz. 674) lévő
játszótér bővítésére irányuló ICSSZEM pályázat benyújtását.
- 2. A pályázat tervezett bruttó 1.991.600,- Ft-os költségvetését jóváhagyja. Az
önkormányzatot terhelő önerő 995.800,- Ft, a támogatás 995.800,- Ft. Az önerő az
önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletébe beépítésre került.
- 3. Felhívja a Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
- 4. Felhívja a Jegyzőt, hogy sikeres pályázat esetén a támogatás összegét a 2006. évi
költségvetésbe építse be.
II.
Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestülete azonnali beszedési megbízást ad a
támogatást nyújtó szervezet részére a „Mórahalom, Barmos György téren lévő játszótér
bővítése” címmel benyújtott pályázata alapján, amennyiben a támogatásból jogtalanul

felvett összeget vissza kell fizetni, azt Mórahalom Város Önkormányzatának 1173511515354477 sz. költségvetési számlájáról leemelhesse.
Határidő: 2006. március 21.
Beszámolásra: 2006. szeptemberi kt.
Erről értesítést kap:
1.
Nógrádi Zoltán polgármester
2.
Dr. Szántó Mária jegyző
- A Mórahalom, 0406/130, 0406/135-136 hrsz-ú területek belterületbe csatolása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
106/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom, 0406/130, 0406/135-136 hrsz-ú területek belterületbe csatolása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta „A Mórahalom, 0406/130,
0406/135-136 hrsz-ú területek belterületbe csatolása” 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
0406/130, 0406/135-136 hrsz-ú külterületi ingatlanokat belterületbe kívánja vonni, az
alábbiak szerint:

Hrsz
0406/135
0406/130

0406/136

Változás előtt
Művelés ág
gyep
összesen
szántó
gyep
összesen

2

Terület m
1157
5888
4005
1883
2621

Hrsz
1936
1937

Változás után
Művelés ág
Kivett közterület
Kivett közterület

Terület m2
1157
5888

1938

Kivett közterület

2621

szántó
gyep
ÖSSZESEN

1514
1107
9666

9666

3./ A Képviselőtestület utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy a belterületbe
csatoláshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Beszámolásra: 2006. májusi Kt
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester.
- A Mórahalom 1524/3 hrsz-ú és 1936 hrsz-ú közterületek elnevezése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan támogatja az előterjesztésben foglaltakat.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Elmondja, hogy a Testület egyhangúan egyetért a közterület elnevezésekkel. Továbbá
véleményként fogalmazódott meg, hogy esetleg a jövőben lehetőség lenne-e a téma szerinti, egy
szavas, egyszerű elnevezések használatára.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
107/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom 1524/3 hrsz-ú és 1936 hrsz-ú közterületek elnevezése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 10 § /1/ bekezdés h) pontja, illetve a helyi önkormányzatok és szerveik
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § /2/ bekezdése szerint
megtárgyalta „A Mórahalom 1524/3 hrsz-ú és 1936 hrsz-ú közterületek elnevezése” tárgyú
előterjesztést.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanokat
a helyi közélet egykori nagyjairól nevezzük el aszerint, hogy a Mórahalom, 1524/3 hrszú közterület a Magyar Péter utca, a – jelenleg kialakítás alatt lévő – 1936 hrsz-ú
közterület a Szécsy György utca elnevezést kapja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti
helyrajzi számú közterületek nevesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Beszámolásra: 2006. júniusi Kt. ülés
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző

- Gyermek- és ifjúsági korosztály pályázati programjai
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja mind a hat határozati javaslat elfogadását.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztés
mind a hat határozati javaslatát.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést tesz fel Ördögné Gárgyán Mária képviselő asszony,
melyre a választ Rozsnyainé Hódi Mária szociális és igazgatási osztályvezető megadja.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az 1. számú határozati javaslatot.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 2. számú határozati javaslatot.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 3. számú határozati javaslatot.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 4. számú határozati javaslatot.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az 5. számú határozati javaslatot.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a 6. számú határozati javaslatot.
108/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Gyermek- és ifjúsági korosztály pályázati programjai
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért az Egy-másért Ifjúsági és
Közösségfejlesztő Egyesület által az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi

Minisztérium felhívására (pályázati kódszám: IFJ-GY-06-E) elkészített pályázatában
foglaltakkal, annak benyújtását támogatja.
2./ A Képviselőtestület a 188.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges önerőt 38.000,- Ft összegben biztosítja.
3./ Felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres elbírálása esetén, az
Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításakor az elnyert támogatást
építse be.
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. március 24.
beszámolásra:
2006. októberi Kt.
Felelős:
1. pontra: Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület
2. pontra Nógrádi Zoltán polgármester
3. pontra Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1./ Egy-másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület Elnöke
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Dr. Szántó Mária jegyző

109/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Gyermek- és ifjúsági korosztály pályázati programjai
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a Homokháti Iskolaszövetségnek a
Térségi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanáccsal együttműködésben a Dél-alföldi
Regionális Ifjúsági Tanács felhívására (pályázati kódszám: IFJ-GY-DA-06-C) elkészített
pályázatában foglaltakkal, annak benyújtását támogatja.
2./ A Képviselőtestület a 400.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges önerőt 100.000,- Ft összegben biztosítja.
3./ Felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres elbírálása esetén, az
Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításakor az elnyert támogatást
építse be.
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. március 29.
beszámolásra:
2006. októberi Kt.
Felelős:
1. pontra Homokháti Iskolaszövetség
2. pontra Nógrádi Zoltán polgármester
3. pontra Dr. Szántó Mária jegyző

110/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Gyermek- és ifjúsági korosztály pályázati programjai
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért az Esély Mórahalmi Szociális
Magánalapítvány által az ICSSZEM felhívására határon túli magyar fiatalok
programjainak támogatására (pályázati kódszám: IFJ-HT-06-B) elkészített pályázatában
foglaltakkal, annak benyújtását támogatja.
2./ A Képviselőtestület az 593.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges 150.000,- Ft önerőből 50.000,- Ft-ot készpénzben biztosít.
3./ Felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres elbírálása esetén, az
Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításakor az elnyert támogatást
építse be.
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. március 22
beszámolásra:
2006. októberi Kt.
Felelős:
1. pontra Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány
2. pontra Nógrádi Zoltán polgármester
3. pontra Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1./ Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Dr. Szántó Mária jegyző

111/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Gyermek- és ifjúsági korosztály pályázati programjai
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Ifjúság XXI. század program keretében az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt pályázatra
kiírt, IFJ-KT-06 kódszámon meghirdetett felhívásra Mórahalom város Önkormányzat
által az ifjúsági közösségi tér felszereltségének javítására elkészített pályázati
programmal.
2./ A Képviselőtestület a 2.150.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges 650.000,- Ft-ot önerőként biztosít.

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. március 22
beszámolásra:
2006. októberi 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

112/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Gyermek- és ifjúsági korosztály pályázati programjai
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete a Dél-alföldi Regionális Ifjúság Tanács által
IFJ-DA-06-D kódszámon meghirdetett felhívásra az Esély Szociális Magánalapítvány
által a helyi ifjúsági felmérés eredményének feldolgozás utáni kiadása nyomtatott
formában és az ifjúság számára hasznos információk összegzésére irányuló pályázati
programmal egyetért.
2./ A Képviselőtestület a 267.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges 67.000,- Ft-ot önerőként biztosít.
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. március 29
beszámolásra:
2006. októberi Kt.
Felelős:
1. pontra Nógrádi Zoltán polgármester
2. pontra Dr. Szántó Mária jegyző

113/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Gyermek- és ifjúsági korosztály pályázati programjai
H a t á r o z a t:

1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlőségi Minisztérium által KAB-SZAM-06-A számon meghirdetett felhívására
az Önkormányzat által kábítószer probléma visszaszorítását célzó 2 részes kisfilm
készítését tartalmazó pályázati programmal egyetért.
2./ A Képviselőtestület a 625.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges 125.000,- Ft-ot önerőként biztosít.
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. március 28
beszámolásra:
2006. októberi 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

- HOLCIM Hungária Otthon Alapítvány pályázati felhívása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Megítélésük szerint jó megoldás e pályázat benyújtása, mivel eddig még érdeklődés hiányában
nem sikerült értékesíteni a Petőfi utcai ingatlant.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
114/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: HOLCIM Hungária otthon Alapítvány pályázati felhívása
Határozat

1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete HOLCIM Hungária Otthon Alapítvány által
önkormányzati bérlakás állomány növelésére irányuló felhívására a Mórahalom, Petőfi
u.27.számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon 3 db garzonlakás kialakítására
vonatkozó programmal egyetért.
2./ A Képviselőtestület a 38.000.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges 19.000.000,- 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. április 3.
beszámolásra:
2006. októberi 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

- Ifjúsági turizmus és természetjárás céljára szolgáló belföldi szálláshelyek fejlesztése: a
Nagyszéksósi Iskolánál sportlétesítmények kialakítása – IFJ-SZ-06
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Úgy vélik amennyiben megépül a kerékpárút, akkor egy komplex szolgáltatást tud majd nyújtani
Nagyszéksós. A bizottság egyhangúan elfogadja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
115/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Ifjúsági turizmus és természetjárás céljára szolgáló belföldi szálláshelyek fejlesztése: a
Nagyszéksósi Iskolánál sportlétesítmények kialakítása – IFJ-SZ-06
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium és a Magyar Turisztikai Hivatallal közös felhívására (pályázati kódszám:
IFJ-SZ-06) pályázatot nyújt be, a Nagyszéksósi Iskolánál sportlétesítmények
kialakítása címen, melynek megvalósításához szükséges önrész bruttó 2 012 221
Ft. a pályázott összeg bruttó 2 012 221 Ft. a megvalósítás teljes összege bruttó 4
024 442 Ft.
1.
A Képviselőtestület utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert a szükséges
nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására.
2.
Felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres elbírálása esetén, az
Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításakor az elnyert támogatást
építse be.
Felelős:
1 . pontra: Nógrádi Zoltán polgármester
2. pontra: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő:
A pályázat benyújtására: 2006. március 31.
Beszámolásra: 2006. augusztus
Erről értesítést kap:
1 ./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Mórahalom külterületén lévő csatornák felújítása AVOP támogatással – a 80/2006.
(II.16.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan támogatja az előterjesztés elfogadását.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint támogatják az előterjesztésben foglaltakat.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

116/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom külterületén lévő csatornák felújítása AVOP támogatással – a 80/2006.
(II.16.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja „Mórahalom
külterületén lévő csatornák felújítása AVOP támogatással – határozatmódosítási
javaslat” tárgyú előterjesztést, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 80/2006.
(II. 16.) Kt határozatot.
2./ Az 1. pontban foglalt beruházás keretében a „Mórahalmi belsőségi-, a
Balogsori- és Masakanyari belvízcsatorna felújítása” történik.
3./ A beruházás teljes bekerülési költsége bruttó 39.385.920,- Ft, amelynek 85 %-a
(33.478.032,- Ft) támogatás, és 15 %-a (5.907.888,- Ft) az önkormányzati saját
forrás.
4./ A tervezett beruházás Mórahalom Város Önkormányzata és a Szeged és
Környéke Vízgazdálkodási Társulattal között együttműködve kerül megvalósításra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert pályázat benyújtásához
szükséges megállapodás megkötésére a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási
Társulattal.
5./ A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert a pályázat határidőben történő
benyújtására; felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére.
6./ A Képviselőtestület a pályázat beadásához a szükséges 15 %, azaz 5.907.888,Ft összegű saját forrást a következő megosztásban biztosítja
- a saját forrás 60%-ának, 3.544.732,- Ft biztosítására – a strukturális alapos
pályázattal megegyező pénzügyi és műszaki tartalommal – pályázatot nyújt be a
Belügyminisztérium által a 15/2006 (III.14.) BM rendelet alapján biztosított pályázati
forrásra 2006. és 2007. évi lehívással.
- a saját forrás 40%-át, 2.363.156,- forintot az önkormányzat 2006. és 2007. évi
költségvetéséből biztosítja.
7./
A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén
az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletében a fenti pályázaton nyert
összeget építse be; továbbá hogy a költségvetésből biztosítandó saját forrást a 2006. és
2007. évi önkormányzati költségvetésban biztosítsa.

Felelős: 4./ -5./ pontra: Nógrádi Zoltán polgármester
7./ pontra: Dr. Szántó Mária jegyző

Határidő: 2006. március 20.
Beszámolásra: 2006. május Kt.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- „Távmunkahelyek létesítése Mórahalom Város Önkormányzatánál” című pályázat
benyújtása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Úgy vélik, hogy ez egy új dolog és jó lenne, ha megvalósulhatna. A bizottság egyhangúan
támogatja a pályázat benyújtását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
117/2006. /III. 23./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy:

„Távmunkahelyek létesítése Mórahalom Város Önkormányzatánál” című pályázat
benyújtása
H a t á r o z a t:
1.
Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta a „Távmunkahelyek létesítése
Mórahalom Város Önkormányzatánál” című pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést.
2.
A Képviselőtestület egyetért a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából, a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ által Távmunkások
alkalmazásának támogatására kiírt (kódszám: FMM-TAT-2006.) pályázati felhívásban
foglaltakkal, és támogatja pályázat benyújtását fenti tárgykörben.
3.
A Képviselőtestület hozzájárul, hogy a pályázat keretében Önkormányzatunknál
négy, már meglévő munkahely kerüljön átalakításra távmunkában történő
foglalkoztatásra, ezért a Polgármesteri Kabinethez tartozó városfejlesztéssel összefüggő
adminisztrációs és informatikai feladatok, illetve a pályázatíró munka keretében 1 fő
adminisztrátor, 1 fő pályázatíró és 2 fő informatikus távmunkában történő alkalmazását
tervezzük.

4.
A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges
nyilatkozatok megtételére
Határidő: azonnal
Beszámolásra: 2006. szeptemberi kt.
Erről értesítést kap:
4./ Nógrádi Zoltán polgármester
5./ Dr. Szántó Mária jegyző

Csányi László alpolgármester:
Egyéb bejelentés nem lévén az ülést berekeszti és zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Csányi László
alpolgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző

