Jegyzőkönyv

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. február 16-án
a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

megtartott soros ülésén

Jelen vannak: Csányi László alpolgármester
Babarczi János, Csiszár István, Ördögné Gárgyán Mária, Heller Sz. Tibor, Vass
Józsefné, Varga Ferenc, Oltványi Gyula, Vass Antal, Volford Imre, Papdi
Istvánné
képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző
Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Masa Róbert képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási osztályvezető
- Balog László kabinetvezető
- Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezető
- Kosztyu Gyuláné óvodavezető
- Szűcs Julianna könyvtárvezető
- Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója
- Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke
- Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója
- Csőke Melinda a MÓRA-PARTNER Kht. igazgatója

Csányi László alpolgármester:
Köszönti a képviselőket és a meghívottakat.
Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselő-testület tagjaiból jelen van 10 fő
, igazoltan van távol 4 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. 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” l. sz.
napirendi pont megtárgyalását halassza el.
Tájékoztatásként elmondja, hogy Polgármester úr a következő ülésen részletes tájékoztatást ad a
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 külterületét érintő fejlesztésekről, a tanyai lakosság
életminőségét javító intézkedésekről, a tanyai képviselő-testület munkájáról
Előadó: Csányi László alpolgármester
3/ Beszámoló Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, valamint
a határőrizeti szolgálati hely kialakítását szolgáló beruházás előkészületi munkálatairól
Előadók: Munkaterv szerint
4/ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.
50/2006 /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Napirend jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a 2006. február 16-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 külterületét érintő fejlesztésekről, a tanyai lakosság
életminőségét javító intézkedésekről, a tanyai képviselő-testület munkájáról
Előadó: Csányi László alpolgármester
3/ Beszámoló Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, valamint
a határőrizeti szolgálati hely kialakítását szolgáló beruházás előkészületi munkálatairól
Előadók: Munkaterv szerint
4/ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint

Erről értesítést kap:
1./ Csányi László alpolgármester
2./ dr. Szántó Mária jegyző
- 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.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság megvitatta a 345/2005. /XI. l7./ Kt. sz. határozat
végrehajtására adott jelentést, melyet elfogadásra javasolnak a képviselő-testületnek..
A 171/2003. /V. 29./ Kt. sz. határozatra adott jelentéssel kapcsolatban pontosításként elmondja,
hogy nem füvel, hanem szilárd burkolattal kerül lefedésre a zárt rendszerű csatorna.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Tolmácsolja a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a 136/2005. /V.
26./ Kt. sz. határozatra adott jelentést.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai részletesnek tartották a 345/2005. /XI. l7./ Kt. sz. határozatra
adott jelentést, támogatják annak elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
51/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehatásáról
H a t á r o z a t:

Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról adott jelentést.
A 171/2003. (V.29.) Kt. 11. pontjának, a 328/2005. (X.20.) Kt., a 340/2004. (X.28.) Kt.,
a 125/2005. (V.5.) Kt., a 136/2005. (V.26.) Kt. 1. pontjának, a 254/2005. (VIII.31.) Kt.

2. pontjának, a 308/2005. (IX.22.) Kt., a 309/2005. (IX.22.) Kt., a 343/2005. (XI.17.) 2.
pontjának, a 347/2005. (XI.17.) Kt., a 379/2005. (XII.16.) Kt., a 384/2005. (XII.16.)
Kt., a 396/2005. (XII.16.) Kt., a 6/2006. (I.19.) Kt., a 8/2006. (I.19.) Kt., a 9/2006.
(I.19.) Kt., a 10/2006. (I.19.) Kt., a 23/2006. (I.19.) Kt., a 31/2006. (I.19.) Kt., a
37/2006. (I.19.) Kt. határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér.
A 364/2004. (XI.25.) Kt. 3. pontjára, 313/2005. (X.20.) Kt.,34/2006. (I.19.) Kt. 3.
pontjának végrehajtásáról a 2006. márciusi ülésen kér újabb jelentést.
A 238/2005. (VII.29.) Kt., a 330/2005. (X.20.) Kt., a 323/2005. (X.20.) Kt., a
373/2004. (XI.25.) Kt., a 331/2005. (X.20.) Kt., a 352/2005. (XI.17.) Kt., a 12/2006.
(I.19.) Kt., a 33/2006. (I.19.) Kt. 3. pontjának végrehajtásáról a 2006. áprilisi ülésen kér
újabb jelentést.
A 326/2005. (X.20.) Kt., a 75/2004. (III.25.) Kt., a 76/2004. (III.25.) Kt., a 27/2006.
(I.19.) Kt. 4. pontjának végrehajtásáról a 2006. májusi ülésen kér újabb jelentést.
A 345/2004. (X.28.) Kt., 297/2005. (IX.22.) Kt., 298/2005. (IX.22.) Kt., a 327/2005.
(X.20.) Kt., a 345/2005. (XI.17.) Kt.., a 30/2006. (I.19.) Kt. határozatok végrehajtásáról
a 2006. júniusi ülésen kér újabb jelentést.
A 346/2004. (X.28.) Kt, határozat végrehajtásáról a 2006. augusztusi ülésen kér újabb
jelentést.
A 361/2004. (XI.25.) Kt. 1/b, 2/b, 3/a, 3/b, 4. és 5. pontjainak, 147/2005. (V.26.) Kt.
1. pontjának végrehajtásáról a 2006. szeptemberi ülésen 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./ Kosztyu Gyuláné óvodavezető
11./ 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 a Polgármester úr hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag
tudomásul veszi.
52/2006. /II. 16./ 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 Mórahalom város külterületét érintő fejlesztésekről, a tanyai lakosság
életminőségét javító intézkedésekről, a tanyai képviselő-testület munkájáról
Előadó: Csányi László alpolgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

Ugy gondolják a bizottság tagjai, hogy részletes tájékoztatást kaptak a külterületen élő lakosság
életminőségét javító intézkedésekről.
Meglátásuk szerint az Önkormányzat hatalmas
erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a tanya ne néptelenedjen el. Beruházások zajlottak a
külterületen: szilárd burkolatú utak épültek, villamosítást hajtottak végre. Mindenképpen
fontosnak tartják továbbra is a tanyai környezet fejlesztését.
Kiemeli a tanyagondnoki rendszer szükségességét a tanyai lakosság gondozása, ellátása
egészségmegőrzése érdekében.
Ugy vélik visszatérő problémát jelent a tanyai földutak állapota, főleg így tél végén. Ezzel
kapcsolatosan a bizottság javasolja, hogy a következő testületi ülésre intézkedési terv kerüljön
összeállításra a főbb külterületi utak karbantartására.
Tudomásuk szerint az érintett utak „gazdája” a szervezési munkákat felvállalnák.

Csányi László alpolgármester:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a külterületen közel 600 millió Ft értékű fejlesztést hajtott végre
az Önkormányzat és ezen összegben még nem is szerepel az egészségügyi fejlesztésre szánt keret.
Támogatja a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatának elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint intézkedési terv kerüljön
összeállításra a külterületi utak karbantartására vonatkozóan, a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság javaslatával együtt.

53/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató a Mórahalom város külterületét érintő fejlesztésekről, a tanyai lakosság
életminőségét javító intézkedésekről, a tanyai képviselő-testület munkájáról
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a „Tájékoztató
a Mórahalom város külterületét érintő fejlesztésekről, a tanyai lakosság életminőségét javító
intézkedésekről, a tanyai képviselő-testület munkájáról” szóló előterjesztést.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete továbbra is kiemelten kezeli a külterületi
lakosság számára nyújtott szolgáltatások fejlesztését, új szolgáltatási formák bevezetését
és külterület infrastrukturális helyzetének javítását. Ennek érdekében felhívja a
polgármester figyelmét a pályázati források felkutatására és kiaknázására.

3./ Mórahalom város Képviselő-testülete a külterület közbiztonsági helyzetének javítását
fontosnak tartja, ezért felhívja a közbiztonsági és bűnmegelőzési szervezetek figyelmét a
fokozott együttműködésre.
4./ Mórahalom város Képviselő-testülete köszönetét fejezi a Tanyai Képviselő-testület
Tagjainak a külterületi lakosság képviseletéért, ennek érdekében végzett munkájukért.
5./ A Képviselő-testület felkéri Csányi László alpolgármestert, hogy a külterületi utak
tervszerű karbantartása, javítása érdekében készítsen intézkedési tervet a mórahalmi
legrosszabb állapotban lévő külterületi utak állagmegóvására.
Felelős:
2./ pontra:
Nógrádi Zoltán polgármester
3./ pontra:
Szegedi Rendőrkapitányság vezetője
Mórahalmi Rendőrőrs Parancsnoka
BM Műszaki Fejlesztési Főosztály
Önvédelmi Csoport Közalapítvány Elnöke
Mórahalmi Polgárőr Egyesület Elnöke
Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság, Határrendészeti Kirendeltség vezetője
5. pontra: Csányi László alpolgármester
Határidő:
2. pontra: 2007. februári kt. ülés
5. pontra: 2006. márciusi kt. ülés
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csányi László alpolgármester
3./ Dr. Szántó Mária jegyző
4./ Szegedi Rendőrkapitányság vezetője
5./ Mórahalmi Rendőrőrs Parancsnoka
6./ BM Műszaki Fejlesztési Főosztály
7./ Önvédelmi Csoport Közalapítvány Elnöke
8./ Mórahalmi Polgárőr Egyesület Elnöke
9./ Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság, Határrendészeti Kirendeltség

III. napirend
Beszámoló Mórahalom város közrendjének , közbiztonságának helyzetéről, valamint a
határőrizeti szolgálati hely kialakítását szolgáló beruházás előkészületi munkálatairól
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Csányi László alpolgármester köszönti:
Kovács Mihály rendőr alezredes urat, a Szegedi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét,

Marton Csaba rendőr őrnagy urat, a Mórahalmi Rendőrőrs őrsparancsnokát,
Sisler István rendőr alezredes urat, a Mórahalmi Rendőrőrs őrsparancsnok helyettesét,
Árva Béla határőr alezredes urat, határőrségi tanácsost, a Szeged Határrendészeti Kirendeltség
vezetőjét,
Kovács Imre osztályvezető urat, a Belügyminisztérium Beruházási és Közbeszerzési Rt
munkatársát,
Dobó Rudolf elnök urat, a Mórahalom Polgárőrség elnökét,
Szűcs István urat, a Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány elnökét.
Megkérdezi a meghívott vendégeket, hogy kívánnak-e kiegészítést tenni beszámolóikkal
kapcsolatosan.
Kovács Mihály rendőr alezredes, Szegedi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője:
Ugy gondolja, hogy kollegáinak egy olvasmányos, semmi esetre sem szakmai testületnek szóló
anyagot sikerült összeállítaniuk, amely konkrét számadatokkal alátámasztva mutatja be a
rendőrség munkáját.
Sajnálatos ténynek tartja, hogy a rendőrség állományi létszáma nem nő, hanem még 19 fővel
csökkent az előző időszakhoz képest.
A létszámkeretet minden esetben az állománytábla
határozza meg.
Meglátása szerint a rendőrségnek az eredményes munkavégzéshez mindenképpen stratégiai
partnerekre van szüksége, ezek: - a határőrség, a polgári önszerveződések és mindenképpen
lényeges a lakosság bizalma, információja.
Véleménye szerint örvendetesnek mondható, hogy a mórahalmi rendőrőrs nagyságrendjéhez
igazodva csökkent a bűncselekmények száma, de sajnos Mórahalom városát sem kerülte el az
urbanizáció és ezzel együtt a turizmus „vámszedői” sem. Ezeket a személyeket nem az Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdő szolgáltatásai, a város természeti kincsei vonzák, hanem a
bűncselekmények könnyebb elkövetési lehetőségei. Mindezeket figyelembevéve még sem tartja
indokoltnak a túlzott aggodalmat, hiszen Mórahalom és térsége még mindig a „béke szigetének”
tekinthető.
Vezetőként úgy látja, hogy kollegái szakmailag alkalmasak a rájuk bízott feladatok elvégzésére.
Elmondja, hogy kapitányságvezetőként az alábbi intézkedéseket hozta a mórahalmi rendőrőrs
eredményesebb munkavégzése érdekében:
- A felderítő rendőrség helyett a bűnmegelőzési rendőrség „felállítása” a cél. Ennek érdekében
bűnmegelőzési referens kinevezésére került sor.
- Kiváló együttműködést sikerült kiépíteni a határőrséggel, akikkel együtt közös járőrszolgálatokat
is szerveznek.
- Szolgálatvezénylési módszerekkel igyekszik a hatékonyságot növelni.
- Mórahalmi rendőrőrs létszámát megtartotta /az állománytábla szerinti létszám a városban
teljesít szolgálatot./
- Üzemanyagkeret átcsoportosítást végzett. Nem kilométer korlátozott, használt gépjárművet
adott a mórahalmi rendőrőknek.
-- Munkájuk technikai feltételeit is javította: új fényképezőgép és számítógép vásárlásával.
A Rendőrőrs állományának csupán csak a kreatív munkavégzés a feladata. Hagyja őket önállóan
dolgozni, de ez nem jelenti azt, hogy magára hagyta őket, hanem hogy biztosítja az önálló szakmai
munkát a rendszeres egyeztetések mellett.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok és a vásározók megítélése szerint is megnehezíti a közlekedést
vásárok idején az 55-ös főközlekedési út mentén való parkolás.

Úgy vélik, hogy a vásártér hangosítása – mely ebben az évben megvalósul - segítené a rendőrők és
a polgárőrök eredményesebb munkáját.
A Homokhátság nagy kiterjedésű, így a rendőröknek is hatalmas munkát jelent az itt élő lakosság
élet- és vagyonbiztonságának védelme.
Szerencsésnek tartják Mórahalmot a tekintetben, hogy a városban működő Rendőrőrs révén a
rendőri jelenlét határozottabban jelenik meg, a bűnelkövetők szemszögéből nagyobb a visszatartó
ereje.
A tapasztalatok alapján úgy vélik, hogy a Polgárőrségnek kiemelkedő szerepe van a
szórakozóhelyeken garázdálkodó, randalírozó fiatalok „megfékezésében”, hiszen a Rendőrség
nem tud minden rendezvényen jelenlétet biztosítani.
Javasolják, hogy a Mórahalmi Körkép hasábjain keresztül értesítsék, illetve hívják fel a szülők
figyelemét ezen problémára és kérjék támogató közreműködésüket ennek visszaszorítása
érdekében.
Kovács Imre osztályvezető, a Belügyminisztérium Beruházási és Közbeszerzési Rt munkatársa:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a tervpályázati eljárást már lefolytatták, majd a közbeszerzési
törvény értelmében a közbeszerzési eljárást is.
A HUMÁN Tér Bt. készítette a terveket, a jogerős építési engedély 2005. szeptemberében került
kiadásra. Elmondja továbbá azt is, hogy ezen beruházás Európai Uniós támogatással valósul meg.
Az ajánlati felhívás, az utolsó egyeztetési fázisban van, mely felhívás várhatóan február végén
jelenik meg. A beruházás kivitelezése a tervek szerint 2006. májusában kezdődik és 2007.
májusában lehetséges az átadás. A műszaki ellenőri feladatokat is munkatársai végzik.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Vass Antal képviselő:
Szomorúnak tartja, hogy a rendőrségnek kevesebb létszámmal, mégis ugyanolyan hatékonysággal
kell működnie, mint a korábbi években.
Ennek ellenére úgy ítéli meg, hogy a mórahalmi rendőrők munkája jónak mondható.
Örvendetes, hogy munkájukhoz támogatást kapnak a mórahalmi polgárőrségtől és a határőrség
munkatársaitól is.
Ezúton köszöni meg a Polgárőrség minden tagja munkáját, hiszen ők szabadidejüket feláldozva
látják el feladataikat.
Kéri az érintetteket, hogy a szórakozóhelyekre jobban figyeljenek.
Köszöni, hogy a kifogások tolmácsolása után a határőrök már nem igazoltatják állandó jelleggel
a határmenti tanyai lakosokat.
Ördögné Gárgyán Mária képviselő:
Örvendetesnek tartja, hogy a Móra Ferenc ÁMK, illetve a rendőrség között jó a munkakapcsolat.
Úgy gondolja ennek remek példáját adta a Drogmegelőzési Program, melynek keretében a
Rendőrség előadója - a gyermekek szintjén – érdekes előadást tartott a diákok számára.
Továbbra is kéri a rendőrség támogató segítségét.
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:

Meglátása szerint nagyon kevés a rendőrők száma.
Kovács Mihály rendőr alezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője:
Heller Sz. Tibor képviselő felvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy a létszámleosztás jelenti a
legnagyobb problémát. A már meglévő létszámot kell feladatarányosan leosztania.
Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a havonta megrendezésre kerülő
országos állat- és
kirakodóvásárra kb. 14-15 ezer ember látogat el. A vásárok megrendezése kapcsán folyamatos
segítséget kapnak a Mórahalmi Rendőrőrstől. Hatalmas feladat hárul rájuk a közlekedésszervezés,
illetve a szervezői kérések érvényesítése kapcsán. Ezúton megköszöni támogató segítségüket,
illetve a Polgárőrség számára is tolmácsolja elismerésüket a vásárok sikeres, zökkenőmentes
megrendezésével kapcsolatosan.
- A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatát, mely szerint a Mórahalmi Körkép
hasábjain keresztül értesítsék, illetve hívják fel az szülők figyelemét a randalírozó fiatalok
problémájára, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a kiegészített határozati javaslattal
együtt.
54/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló Mórahalom város közrendjének , közbiztonságának helyzetéről, valamint a
határőrizeti szolgálati hely kialakítását szolgáló beruházás előkészületi munkálatairól
H a t á r o z a t:
I. Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja Mórahalom város
közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, valamint a határőrizeti szolgálati hely kialakítását
szolgáló beruházás előkészületi munkálatairól” szóló beszámolókat.
Megállapítja, hogy az önkormányzat kezdeményező és hatékony törekvései
megvalósításában támogató partneri viszony alakult ki a Szegedi Városi
Rendőrkapitányság Mórahalmi Rendőrőrse,
a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság Szegedi Határrendészeti Kirendeltsége, a Csongrád
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőivel, munkatársaival.
A Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány és a Mórahalmi Polgárőr Egyesület is
aktívan kapcsolódott be a közrend, közbiztonság fenntartásába.
II.
1. Mórahalom város Képviselő-testülete elengedhetetlennek tartja az országos állat- és
kirakodó vásárok időszakában jelentkező parkolási gondok megoldását, ezért utasítja a
Polgármestert, hogy a megállási, illetve várakozási tilalmat, valamint a parkolók helyét és

megközelítési módját jelző táblák kihelyezéséhez szükséges eljárást kezdeményezze az
érintett szerveknél.
2. Mórahalom város Képviselő-testülete fontosnak tartja a vásártér hangosításának
mielőbbi megvalósítását a szabálytalanul várakozó, parkoló gépjárművek vezetőinek
felszólítása érdekben.
3. A Képviselő-testület felhívja a Móraép Kht ügyvezető igazgatójának, mint a vásár
rendezését bonyolító szervezet vezetőjének figyelmét, hogy
a) a parkolási gondok megelőzése érdekében a vásár rendezői biztosítsák, hogy a kijelölt
parkolókba érkezők biztonságosan – egyértelmű jelzések vagy szóbeli tájékoztatás
alapján – tudják járműveiket elhelyezni, illetve tisztában legyenek a parkolóhely
elhagyásának útvonalával,
b) a parkolókban egyirányú forgalmi rend kialakítása szükséges a zsúfoltság és fokozott
balesetveszély elkerülése érdekében,
c) biztosítani szükséges, hogy a parkoló minden évszakban és időjárási körülmények
között biztonságosan használható legyen.
4. Mórahalom város Képviselő-testülete a vásárok idején kialakult parkolási problémák
kezelésében a Szegedi Rendőrkapitányság Mórahalmi Rendőrőrse munkatársai segítségét
kéri az alábbiakban:
segítségnyújtás a vásár rendezőinek
tiltó jelzések rendelkezéseinek betartatása és a szabályok megszegőivel szemben a
törvényben meghatározott szankciók alkalmazása
a város utcáiban és a főútvonal átvezető szakaszán a forgalom zavartalanságának
biztosítása
a közrend és közbiztonság fokozottabb fenntartása a vásárok idején.
Felelős:
II.1.-2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester
II. 3-4. pont: Móraép Kht ügyvezető igazgatója
II.5. pont: Mórahalmi Rendőrőrs parancsnoka
Határidő:
II.1.-2. pont: 2006. augusztus
II. 3-4. pont: 2006. május
II.5. pont: folyamatos
5./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Mórahalmi Önvédelmi Egylet
Elnökét, hogy a turisztikai szezon időtartamára „touriszt polgárőrség” szolgáltatást
megszervezni, és az erre vonatkozó támogatási igényét a Polgármester számára
benyújtani szíveskedjen.
Határidő: 2006. április kt.
Felelős: Dobó Rudolf elnök
6./ Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy a Mórahalmi
Önvédelmi Egylet számára új járőr gépjármű megvásárlásának anyagi fedezetét pályázati
és önkormányzati, valamint egyesületi forrásból teremtse meg.

Határidő: 2006. májusi kt. ülés
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
7./ Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy a kihelyezett
határőr szolgálati hely beruházással kapcsolatos tájékoztatást a Belügyminisztérium
Műszaki Fejlesztési Főosztályától írásban folyamatosan kérje.
Határidők: áprilisi kt. ülés, júniusi kt., szeptemberi kt.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
8./ Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, hogy a Mórahalmi
Rendőrőrs Rendőrkapitánysággá történő fejlesztését a következő ciklusprogramba
beépíteni szíveskedjen.
Határidők: ciklusprogram összeállítása, ismertetése
Felelős: Mórahalom város polgármestere
9./ A Képviselő-testület felkéri a Mórahalmi Önvédelmi Egylet Elnökét, hogy a
Mórahalmi Körképben figyelemfelkeltő cikket jelentessen meg a fiatalok kulturált
magatartásának fontosságáról a szórakozóhelyeken.
Határidő: 2006. április
Felelős: Dobó Rudolf elnök
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Szegedi Rendőrkapitányság vezetője
3./ Mórahalmi Rendőrőrs Parancsnoka
4./ BM Műszaki Fejlesztési Főosztály
5./ Önvédelmi Csoport Közalapítvány Elnöke
6./ Mórahalmi Polgárőr Egyesület Elnöke
7./ Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság, Határrendészeti Kirendeltség
8./ Móraép Kht ügyvezető igazgatója
- Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Megítélésük szerint az Önkormányzat egyik legfontosabb rendelete kerül most megalkotásra.
Úgy ítélték meg a bizottsági tagok, hogy az előterjesztés jól előkészített, alapos. Az intézmények
működése biztosított a 2006. évre vonatkozóan is. A hitelek visszafizetésre kerültek. A város
vagyona jelentős mértékben, mintegy 6,4 milliárd Ft-ra nőhet év végéig.
Összességében a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a költségvetési rendelet-tervezet összeállítását megelőzte az
intézmények igazgatói, gazdaságvezetői részvételével megtartott egyeztetés, melyen minden
érintett tolmácsolhatta igényeit, tervezett kiadásaik mértékét.
Jelenleg problémát látnak a közüzemi díjak kifizetése terén, de bíznak abban, hogy az
intézmények jól és takarékosan gazdálkodnak. Elfogadásra javasolják az előterjesztést és a
rendelet-tervezetet.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
A bizottság tagjai szerint az eddig ellátott feladatok továbbvitele biztosított, így elfogadásra
javasolják az előterjesztést és a rendelet-tervezetet.
Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Ismerteti a testületi tagok véleményét, mely szerint támogatják az előterjesztés és a rendelettervezet elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
55/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 118. § alapján:
1.
2006. évi költségvetés előterjesztése kapcsán megtárgyalta és elfogadja az
önkormányzat:
a hitelek állományáról készült kimutatást,
összevont mérleg adatait,

a több éves kihatással járó feladatokról szóló tájékoztatást
közvetett támogatásokat ( adóelengedések, adókedvezmények)
2. Felhívja az intézmények vezetőjének figyelmét, hogy negyedévente adjanak
tájékoztatást a közcélú foglalkoztatásról a fedezet költségvetési rendeletben történő
biztosítása érdekében.
Határidő: negyedévente a költségvetési rendelet módosításával egy időben
Felelős: intézmények vezetői
3. Felhívja az Intézmények vezetőjének a figyelmét, hogy a költségvetési rendelet első
félévi teljesítéséről szóló beszámoló elkészítésekor vizsgálják felül a normatívák
alakulását, és ezzel kapcsolatban a normatív finanszírozási helyzetet.
Határidő: 2006. évi I. félévi beszámoló
Felelős: Normatív támogatásban részesülő intézmények vezetői
4. A Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetők figyelmét, hogy a negyedéves
pénzforgalmi jelentéssel egyidejűleg készítsenek kimutatást az intézményük negyedéves
rezsifelhasználásáról, szükség esetén intézkedési javaslatokkal.
Határidő: Negyedévet követő KT.
Felelős: intézményvezetők
5. Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2005. évi adóelengedés
mértékét és a 2006. évi adóelengedés tervezett mértékét adónemenként és összességében
az alábbiak szerint:
2005. évi tényadat: 37.081.800,-Ft
2006. évi tervezett: 10.237.398,- Ft.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán Polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója
4./ Napközi-otthonos Óvoda Vezetője
5./ Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója
6./ Gondozási Központ Vezetője
7./ Önkormányzati Társaságok Ügyvezető Igazgatói

Csányi László alpolgármester:
Szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek
- megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 5/2006. (II.16.) Ör. rendeletét az
Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

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

- Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. évi gazdasági programja
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a 2006. évi gazdasági programot.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság tagjai szerint beépítésre kerültek a gazdasági programba azok a célok, tervek, melyek
már korábban megfogalmazásra kerültek, így elfogadásra javasolják a programot.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai elismeréssel szóltak a programról, de mindenképpen javasolják
azt kiegészíteni az alábbi pontokkal:
„VI. Környezetvédelem- Zöldfelület gondozás:
VI. 16. Törekedni kell a Móraép Kht. infrastrukturális fejlesztésére.
VII. Sport:
VII. 7. A turizmusfejlesztés kapcsán szükséges megvizsgálni a volt vásártér területén egy
Sportcentrum kialakításának lehetőségét.”
Megjegyzi, hogy már 2005. decemberében is jelezték a 286/2005. IX. 22./ Kt. sz. határozat 5.
pontjára adott jelentés kapcsán, hogy szükségesnek tartják a Móraép Kht. műhelyeinek, irodáinak
fejlesztési szükségességét. Eddig sajnálatos módon erre nem került sor, így javasolják azt a 2006.
évi gazdasági programba is rögzíteni.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Megítélésük szerint a Gazdasági Program a korábbi tervekkel, elképzelésekkel összhangban van,
így támogatják annak elfogadását.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy jónak, részletesnek, sokrétűnek tartják a bizottság tagjai a programot, így
elfogadásra javasolják. Remélik, hogy a források rendelkezésre állnak a megvalósításhoz.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azon
javaslatát, mely a 2006. évi gazdasági program VI.16 ponttal történő kiegészítésére vonatkozik.

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azon
javaslatát, mely a 2006. évi gazdasági program VII.7. ponttal történő kiegészítésére vonatkozik.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a kiegészített gazdasági programmal
együtt.

56/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. évi gazdasági programja
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ KT. sz. rendeletének 11. § /4/ bekezdése
alapján az Önkormányzat 2006. évi gazdasági programját megtárgyalta és azt a melléklet
szerint elfogadta.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

A temetőkről és a temetkezésről szóló 22/2005. /IX. 15./ Ör. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Csányi László alpolgármester:
Szavazásra bocsátja a temetőkről és a temetkezésről szóló 22/2005. /IX. 15./ Ör. rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek
- megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 6/2006. (III. 1.) Ör. rendeletét a
temetőkről és a temetkezésről szóló 22/2005. /IX. 15./ Ör. rendelet módosításáról.

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

- A közterület-használat rendjéről szóló 15/1994. /VI. 3./ Ör. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a korlátozás
terjedjen ki a buszpályaudvar környékére is.
A bizottság tagjai javasolják továbbá annak megvizsgálását is, hogy a buszpályaudvar környékén
miképpen lehetne megtiltani az alkoholfogyasztást.
Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
A testület tagjai szerint is célszerű lenne kiterjeszteni a korlátozást a rendelet-tervezetben
megjelölt közterületeken kívül a buszpályaudvar környékére is.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Heller Sz. Tibor képviselő, melyre a választ Csányi
László alpolgármester megadja.
Hozzászólás: nincs
- Az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely szerint a rendeleti korlátozás terjedjen ki a
buszpályaudvar környékére is, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- Az Ügyrendi Bizottság azon javaslatát, mely szerint kerüljön megvizsgálásra, hogy a
buszpályaudvar környékén miképpen lehetne megtiltani az alkoholfogyasztást, a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadja.
Csányi László alpolgármester:
Szavazásra bocsátja a közterület-használat rendjéről szóló 15/1994. /VI. 3./ Ör. rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület a kiegészítéssel együtt – egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a
minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 7/2006. (III.
1.) Ör. rendeletét a közterület-használat rendjéről szóló 15/1994. /VI. 3./ Ör. rendelet
módosításáról.

A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv ……. sz. melléklete tartalmazza.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
57/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Közterületen történő alkoholfogyasztás tiltásának megvizsgálása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg annak
lehetőségét, hogy a város közterületein milyen módon van lehetőség az
alkoholfogyasztás megtiltására.
Határidő: 2006. márciusi kt. ülés
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
l./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Közalapítványok könyvvizsgálata
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az eddigiek során a könyvvizsgáló munkájával elégedettek voltak, így támogatják az előterjesztés
elfogadását.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint támogatják az előterjesztés és határozati
javaslat elfogadását.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
58/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Közalapítványok könyvvizsgálata
H a t á r o z a t:
1.) Mórahalom város Képviselőtestülete a számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. alapján a 2006. gazdasági évre
vonatkozóan az
Egészséges Mórahalomért Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.)
Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16.)
Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.)
könyvelésére vonatkozó könyvvizsgálói feladat ellátására Horváth Ildikó (Makó, Sírkert
u. 51. sz.) bejegyzett könyvvizsgálót (KJ-3389/95/XII.) bízza meg.
2.) A könyvvizsgálói díj:
2006. gazdasági évre
Egészséges Mórahalomért Közalapítvány:
Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány:
Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány:

25.000 Ft + ÁFA
38.000 Ft + ÁFA
20.000 Ft + ÁFA

3.) A Képviselőtestület felhívja az alapítványok kuratóriumainak elnökeit, hogy a
könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést az 1.) és 2.) pontban foglaltak szerint
kössék meg, a könyvvizsgáló részére a megbízást adják ki.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Alapítványok kuratóriumainak elnökei
Határidő: 2006. március
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér
Erről értesítést kap:

1.) Nógrádi Zoltán polgármester
2.) Egészséges Mórahalomért Közalapítvány
3.) Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány
4.) Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány

- Móraép Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az eddigiek során a könyvvizsgáló munkájával elégedettek voltak, így támogatják az előterjesztés
elfogadását.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint támogatják az előterjesztés és határozati
javaslat elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
59/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móraép Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és
Kereskedelmi Közhasznú Társaság (6782 Mórahalom, Röszkei út 34.) Alapító
Okiratának VI. fejezet 2. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (KJ3389/95/XII.) bízza meg a 2006. gazdasági évre a Móraép Kht. könyvvizsgálói
feladatainak ellátására.
2. A Képviselőtestület felhívja a Határozati-javaslat 1. pontjában megnevezett
Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth
Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói
feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a 2006. évre vonatkozóan. A 2006.
évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a

könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy
Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja 28.000 Ft/hó +Áfa összegben kerüljön
megállapításra.
Határidõ: azonnal
A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról.
Felelõs: Móraép Kht. - Dobó József ügyvezető igazgató
Errõl értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dobó József ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló

- Móranet Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az eddigiek során a könyvvizsgáló munkájával elégedettek voltak, így támogatják az előterjesztés
elfogadását.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint támogatják az előterjesztés és határozati
javaslat elfogadását.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
60/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móranet Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a MÓRANET Mórahalmi Informatikai
Szolgáltató Közhasznú Társaság (6782 Mórahalom, Röszkei út 1.) Alapító Okiratának

VI. fejezet 2. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (KJ3389/95/XII.) bízza meg a 2006. gazdasági évre a Móranet Kht. könyvvizsgálói
feladatainak ellátására.
2. A Képviselőtestület felhívja a Határozati-javaslat 1. pontjában megnevezett
Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth
Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói
feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a 2006. évre vonatkozóan. A 2006.
évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a
könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy
Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja 15.000 Ft/hó +Áfa összegben kerüljön
megállapításra.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról.
Felelős: Móranet Kht. – Duka Félix ügyvezető igazgató
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Duka Félix ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló

- Móra-Vitál Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az eddigiek során a könyvvizsgáló munkájával elégedettek voltak, így támogatják az előterjesztés
elfogadását. A díjemelés elfogadását is támogatják.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
61/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móra-Vitál Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás

H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és
Szociális Közhasznú Társaság (6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 7.) Alapító
Okiratának VI. fejezet 2. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (KJ3389/95/XII.) bízza meg a 2006. gazdasági évre a Móra-Vitál Kht. könyvvizsgálói
feladatainak ellátására.
2. A Képviselőtestület felhívja a Határozati-javaslat 1. pontjában megnevezett
Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth
Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói
feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a 2006. évre vonatkozóan. A 2006.
évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a
könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy
Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja 25.000 Ft/hó +Áfa összegben kerüljön
megállapításra.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról.
Felelős: Móra-Vitál Kht. – Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló

- Móra-Partner Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az eddigiek során a könyvvizsgáló munkájával elégedettek voltak, így támogatják az előterjesztés
elfogadását.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
62/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móra-Partner Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete, a MÓRA-PARTNER Közhasznú Társaság
(6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 5.) Alapító Okiratának VI. fejezet 2. pontja
alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (KJ-3389/95/XII.) bízza meg a 2006.
gazdasági évre a Móra-Partner Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
2. A Képviselőtestület felhívja a Határozati-javaslat 1. pontjában megnevezett
Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy az általa irányított társaság és Horváth
Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült könyvvizsgálói
feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön a 2006. évre vonatkozóan. A 2006.
évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a
könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy
Horváth Ildikó könyvvizsgálói díja 25.000 Ft/év +Áfa összegben kerüljön
megállapításra.
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról.
Felelős: Móra-Partner Kht. – Csőke Melinda ügyvezető igazgató
Errõl értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Csőke Melinda ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló

- Haréna Kht. és Homokhát Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbizás
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az eddigiek során a könyvvizsgáló munkájával elégedettek voltak, így támogatják az előterjesztés
elfogadását.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint támogatják az előterjesztés és határozati
javaslat elfogadását.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
63/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Haréna Kht. és Homokhát Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Haréna Közhasznú
Társaság, valamint a Homokhát Közhasznú Társaság taggyűlése a társaságok Alapító
Okiratának alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (KJ-3389/95/XII.) bízza
meg a 2006. gazdasági évre társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására az alábbi
könyvvizsgálói díjazással:
Haréna Kht.
8.000,-Ft + ÁFA/hó
Homokhát Kht.
20.000,-Ft + ÁFA/hó
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület nem kér külön beszámolót a határozat végrehajtásáról.
Felelős: közhasznú társaságok ügyvezető igazgatói
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. közhasznú társaságok ügyvezető igazgatói

- A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok
/teljesítményértékelés/
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Az előterjesztést jónak tartják. Megítélésük szerint ezen teljesítményértékelés alapján nem lehet a
köztisztviselők munkájáról véleményt alkotni. Az ügyfelek igazán kompetensek abban, hogy
értékeljék az ügyeiket intéző köztisztviselők tevékenységét. A visszacsatolások alapján pedig

elmondható, hogy Ők pedig elégedettek a hivatalban folyó szakmai munkával, a köztisztviselők
hozzáállásával, felkészültségével.
Elfogadásra javasolják az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
64/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok /teljesítményértékelés/
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bek. m) pontjában biztosított jogkörében eljárva figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény
34.§ (3) bekezdésre – Mórahalom Város Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt
célokat a 2006. évben a Mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a köztisztviselők egyéni
teljesítménykövetelményeit a Mellékletben rögzített főbb célok alapján határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
Dr. Szántó Mária jegyző

- Bölcsőde működése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
65/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Bölcsőde működése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete jóváhagyja a MÓRA-PARTNER
Foglalkoztatási és Szociális Közhasznú Társasággal a családi napközi működtetésére
vonatkozóan a 191/2005. /VI.23./ KT.sz. határozattal elfogadott megállapodás
módosítását, a melléklet szerint.
2./ Mórahalom város Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 104.§. /1/ bek.d./
pontjában foglalt jogkörében eljárva a bölcsőde és a családi napközi Szervezeti és
Működési Szabályzatát – a mellékletben foglaltak szerint – jóváhagyja.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ MÓRA-PARTNER Foglalkoztatási és Szociális Közhasznú Társaság ügyvezető
igazgatója
Csőke Melinda
3./ Baloghné Baranyás Ágnes intézményvezető

- Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

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

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
66/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény /továbbiakban : Ve./ alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait
- a Helyi Választási Iroda Vezetőjének javaslatára – a mellékletben foglaltak szerint
megválasztja.
Erről értesítést kap:
1./ Szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai
2./ Helyi Választási Iroda Vezetője

- Móraép Kht. Felügyelő Bizottsága megbízatásának meghosszabbítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, így támogatják
annak elfogadását.
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.
67/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móraép Kht. Felügyelő Bizottsága megbízatásának meghosszabbítása
H a t á r o z a t:

1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 183/1995. (XII. 19.) Kt. sz. határozatával
létrehozott MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú
Társaság alapító okiratának VI. 10.6. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„10.6. A Felügyelő Bizottság megbízatása 2008. december 31-ig szól.”
2./ A Képviselő-testület felhívja a Móraép Kht. ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy
a módosítást az Alapító Okiraton vezettesse át és a Csongrád megyei Bíróságnál, mint
cégbíróságnál jelentse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobó József ügyvezető igazgató
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dobó József ügyvezető igazgató
3. Felügyelő Bizottság tagjai

- A Mórahalom, 1770, 1804 és 1868 hrsz-ú építési telkek visszavétele és értékesítésre való
kijelölése /Kiss Gábor és Papp Andrea kérelme/
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, hiszen az önkormányzatnak a
telek visszavásárlásból hátránya nem származik.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
68/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom, 1770, 1804 és 1868 hrsz-ú építési telkek visszavétele és értékesítésre való
kijelölése /Kiss Gábor és Papp Andrea kérelme/
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta „A Mórahalom, 1770, 1804 és 1868 hrsz-ú
építési telkek visszavétele és értékesítésre való kijelölése” tárgyú előterjesztését.

2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a Mórahalom, 1770 helyrajzszám
alatt felvett, 800 m2 területű építési telek tulajdonosai, Kiss Gábor és Papp Andrea (6782
Mórahalom, István király út 2/a.) kérelmének helyt adva az építési telekre kötött adásvételi
szerződést közös megegyezéssel, a szerződés megkötése napjára visszaható hatállyal felbontsuk,
és a tulajdonosok által befizetett 920.000,- Ft vételárat 2006. március 31.-ig visszafizessük.
3./ A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a visszavett építési telek bruttó 2.000,-Ft/m2
áron, 20 % ÁFA-tartalommal az alábbiak szerint kerüljön értékesítésre:
Hrsz. Területe m2
1770

800

Bruttó egységár
Ft/m2
2.000,-

Nettó értékesítési
ár
1.333.333,-Ft

ÁFA

Bruttó értékesítési
ár
266.667,-Ft
1.600.000,-Ft

4./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a 2./ pont szerinti szerződés felbontó
dokumentum aláírásra, illetve az építési telek 3./ pont alapján történő értékesítésére.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Beszámolásra: a határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

A Mórahalom, 1770, 1804 és 1868 hrsz-ú építési telkek visszavétele és értékesítésre való
kijelölése /Berényi Lászlóné Szabó Katalin kérelme/
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke::
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, hiszen az önkormányzatnak a
telek visszavásárlásból hátránya nem származik.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
69/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom, 1770, 1804 és 1868 hrsz-ú építési telkek visszavétele és értékesítésre való
kijelölése /Berényi Lászlóné Szabó Katalin kérelme/

H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta „A Mórahalom, 1770, 1804 és 1868 hrsz-ú
építési telkek visszavétele és értékesítésre való kijelölése” tárgyú előterjesztését.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy – miután a Mórahalom, 1804
helyrajzszám alatt felvett, 974 m2 területű építési telek tulajdonosa, Berényi Lászlóné Szabó
Katalin (6722 Szeged, Mikszáth Kálmán u. 23.) kérelmének helyt adva az építési telekre kötött
adásvételi szerződést közös megegyezéssel, a szerződés megkötése napjára visszaható hatállyal
felbontottuk – az építési telek ismét értékesítésre kerüljön. A tulajdonos által befizetett bruttó
1.266.200,-Ft vételárat 2006. március 31.-ig fizetjük vissza.
3./ A Képviselő-testület a Mórahalom, 1804 helyrajzszám alatt felvett, 974 m2 területű építési
telek árát bruttó 2.000,- Ft/m2 árban határozza meg. 2006. január 1-vel az ÁFA-törvény
változása, a 20 %-os ÁFA bevezetését követően a telek értékesítési ára változatlan bruttó
2.000,- Ft/m2 egységáron számolva a következőképpen alakul majd::
Hrsz. Területe m2
1804

974

Bruttó egységár
Ft/m2
2.000,-

Nettó értékesítési
ár
1.623.333,-Ft

ÁFA

Bruttó értékesítési
ár
324.667,-Ft
1.948.000,-Ft

4./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert az építési telek 3./ pont alapján történő
értékesítésére.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Beszámolásra: a határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- A Mórahalom, 1770, 1804 és 1868 hrsz-ú építési telkek visszavétele és értékesítésre való
kijelölése /Tanács Gabriella kérelme/
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést, hiszen az önkormányzatnak a
telek visszavásárlásból hátránya nem származik.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
70/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom, 1770, 1804 és 1868 hrsz-ú építési telkek visszavétele és értékesítésre való
kijelölése /Tanács Gabriella kérelme/
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta „A Mórahalom, 1770, 1804 és 1868 hrsz-ú
építési telkek visszavétele és értékesítésre való kijelölése” tárgyú előterjesztését.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy – miután a Mórahalom, 1868
helyrajzszám alatt felvett, 551 m2 területű építési telek tulajdonosa, Tanács Gabriella (6782
Mórahalom, Munkás u. 8.) kérelmének helyt adva az építési telekre kötött adásvételi szerződést
közös megegyezéssel, a szerződés megkötése napjára visszaható hatállyal felbontottuk – az építési
telek ismét értékesítésre kerüljön. A tulajdonos által befizetett bruttó 1.102.000,-Ft vételárat 2006.
március 31.-ig fizetjük vissza.
3./ A Képviselő-testület a Mórahalom, 1868 helyrajzszám alatt felvett, 551 m2 területű építési
telek árát bruttó 2.000,- Ft/m2 árban határozza meg. 2006. január 1-vel az ÁFA-törvény
változása, a 20 %-os ÁFA bevezetését követően a telek értékesítési ára változatlan bruttó
2.000,- Ft/m2 egységáron számolva a következőképpen alakul majd:
Hrsz. Területe m2
1868

551

Bruttó egységár
Ft/m2
2.000,-

Nettó értékesítési
ár
918.333,-Ft

ÁFA

Bruttó értékesítési
ár
918.333,-Ft
1.102.000,-Ft

4./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert az építési telek 3./ pont alapján történő
értékesítésére.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Beszámolásra: a határozat végrehajtásáról a Képviselő-testület külön jelentést nem kér
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
- Mórahalom, Petőfi utca 27. szám alatti ingatlan értékesítése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Megjegyzésként elmondja, hogy megítélésük szerint az árcsökkentés igen alacsony mértékű.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Heller Sz. Tibor képviselő, melyre a választ Balog
László kabinetvezető megadja.
Hozzászólás:
Papdi Istvánné képviselő:
Megítélése szerint – tekintettel az eddigi érdektelenségre – nagyobb összegű csökkentésre van
szükség a vételár megállapításánál annak érdekében, hogy végre értékesítésre kerülhessen a Petőfi
utcai ingatlan.
Heller Sz. Tibor képviselő:
Egyetért azzal, hogy nagyobb mértékű csökkenést határozzon meg a testület, az újbóli értékesítési
döntésnél.
Csányi László alpolgármester:
Az Önkormányzati vagyon versenytárgyalás útján történő értékesítésére vonatkozó szabályzat I.
2. pontja alapján „az elidegenítésre történt kijelölés után az értékesítéssel megbízott köteles a
vagyon értékelését elvégeztetni, a forgalmi értéket megállapíttatni.”
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
71/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Petőfi utca 27. szám alatti ingatlan értékesítése
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az önkormányzat vagyongazdálkodási
szabályairól szóló 9/1992. (VI. 5.) Kt. számú rendelet 5. § (1) bekezdésének a, pontjában
foglaltak, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.) Kt.
rendelet 39. § (3) bekezdése alapján versenytárgyalás útján értékesíti a Mórahalom 323/2
helyrajzi számú (természetben Mórahalom Petőfi utca 27. szám alatti) ingatlant a
határozat mellékletében foglalt adásvételi szerződés tervezet alapján minimálisan
6.700.000,- Ft összegért.
2/. A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, hogy a versenytárgyalást szabályszerűen
bonyolítsa le, és a nyertes pályázóval az adásvételi szerződést kösse meg.

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester

- 2006. év „Az Anyák Éve Mórahalmon”
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság tagjai jónak tartják az ötletet. Támogatják az
előterjesztés elfogadását. Személy szerint örömmel vállalja a védnöki szerepet.
Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Szintén jónak tartják az ötletet és támogatandónak ítélik meg a programokat. Bíznak abban, hogy
sok édesanya, család vesz részt a számukra rendezett eseményeken.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
72/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: 2006. év „Az Anyák Éve Mórahalmon”
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom város Képviselő-testülete a 2006-os évet az „Anyák Éve”-vé nyilvánítja.
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglalt programjavaslatot elfogadja.
2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az éves terv részletes kidolgozására,
valamint költségeinek meghatározására.
3. A Képviselő-testület felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy részletes költségvetés
végleges összegét az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosításakor
építse be.

4. A Képviselő-testület tagjai vállalják, hogy az egyes pontokhoz tartozó események
védnöki szerepét betöltik.
Felelős:
1.-2. pontra Nógrádi Zoltán polgármester
3. pontra Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő:
folyamatos
Erről értesítést kap:
Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző

- Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
73/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása
H a t á r o z a t:
1)
Mórahalom Város Képviselőtestülete az Alapfokú Művészeti Iskola Alapító
Okiratának módosítását a melléklet szerint elfogadja.
2)
A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a módosított Alapító Okirat
törzsadattári nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Beszámolásra: 2006. május

Felelős: Jegyző
Erről értesítést kap:
1.
Mórahalom Város Jegyzője
2.
MÁK Csm – i Területi Igazgatóság
3.
Mórahalmi Alapfokú Művészeti iskola igazgatója
- Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából köztéri
műalkotás késztése, pályázat benyújtása a Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
A bizottsági tagok támogatják a műalkotás elkészíttetését. Félőnek tartják, hogy annak
elhelyezésekor az megosztja a teret. Ez nem lenne szerencsés, hiszen ott rendszeresen tartanak
iskolai rendezvényeket, melyek egységes nagy teret kívánnak.
Javasolják, hogy a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház udvarán kerüljön
elhelyezésre az alkotást. Amennyiben az említett területen történő elhelyezés akadályokba
ütközne, úgy a Millenniumi sétányon a Petőfi Sándor szobor közelében nyerhetne elhelyezést a
mű.
Javaslatukat azzal indokolják, hogy az 56-os emlékmű nem igazán illeszkedik az iskola
környezetébe, oda inkább a gyerekek és a diákok lelkéhez közelálló alkotásra lenne szükség.
A Könyvtár udvara közel esik a rendezvények, a koszorúzások helyszínéhez.
Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Egyetértenek a Művelődési és Közoktatási Bizottság megállapításaival. Támogatják a mű
elkészíttetését.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Művelődési és Közoktatási Bizottság javaslatát, mely szerint az 56-os emlékmű elhelyezése a
Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház udvarán történjen, a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
74/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy:

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából köztéri
műalkotás készítése, pályázat benyújtása a Képző- és Iparművészeti Lektorátushoz

H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a Képző- és Iparművészeti
Lektorátusnak - a Miniszterelnöki Hivatal és az 1956-os emlékévet előkészítő
Emlékbizottság megbízásából, az 1103/2005. (X. 27.) Korm. határozat alapján - az
1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megvalósuló
köztéri műalkotások támogatására kiírt pályázati felhívására benyújtandó pályázattal. A
Képviselő-testület a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház (Mórahalom,
Röszkei út 2.) udvarán megvalósítandó, Lantos Györgyi szobrászművész által készítendő
köztéri műalkotást a 2006. évben 3.498 e Ft összköltségben kívánja megvalósítani,
melyhez a Képviselő-testület által igényelt támogatás 2.440 eFt.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a sikeres pályázat érdekében a
Megbízó (Felhasználó) és a Művész között létrejövő felhasználási szerződés aláírására. A
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert a Képző és Iparművészeti Lektorátushoz
történő pályázat benyújtására.
3./ A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához 1.058 e Ft önrészt 2006. évi
költségvetésében biztosítja.
4./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy az Önkormányzat 2006. évi
költségvetésébe az 1. pontban igényelt pályázati támogatást nyertes pályázat esetén építse
be.
Felelős: 1-2./ Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő:
1.2./ pont :2006. március 30.
4./ pont: 2006. augusztusi Kt. ülés
Erről értesítést kap:
1.
Nógrádi Zoltán polgármester
2.
Dr. Szántó Mária jegyző

- A Móra-Vitál Kht. pályázata a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
által kiírt Munkahelyteremtő Beruházások támogatása cimű kiírásra
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
75/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Móra-Vitál Kht. pályázata a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
által kiírt Munkahelyteremtő Beruházások támogatása című kiírásra
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta A Móra-Vitál Kht
pályázata a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Munkahelyteremtő
Beruházások Támogatása című kiírásra tárgyú előterjesztést.
2. A Képviselőtestület egyetért a pályázati programban foglalt célokkal, mivel az
megfelel Mórahalom város általános, illetve részletes rendezési tervének, ezért biztosítja
a Mórahalom 1416/2 hrsz-ú (Tömörkény u. 3.) 1.163 m2 területű ingatlant
jelzálogfedezetként a Móra-Vitál Kht pályázata részére, valamint felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a jelzálogbejegyzéssel kapcsolatos teendőket végezze el.
3. A Képviselőtestület a Móra-Vitál Kht. részére bérbe adja a most felújítandó volt
Egészségházat (Mórahalom, Szent László park 3. sz., hrsz: 3/1).
4. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést a
Képviselőtestület külön döntése alapján kösse meg.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Beszámolásra: 2006. júliusi KT. ülésre
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Móra-Vitál Kht (Dr. Vághy Imre Richárd)
3. Irattár

- Pályázati önrész vállalása a Nemzeti Sporthivatal pályázati felhívására
/SPO-SF-06 kategória/
Előadó: Gyuris Péterné Móra Ferenc ÁMK

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati céllal, így támogatják annak benyújtását.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Támogatják a pályázat benyújtását, így az előterjesztés elfogadását is.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
76/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész vállalása a Nemzeti Sporthivatal pályázati felhívására
/SPO-SF-06 kategória/
H a t á r o z a t:
1.) Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Móra Ferenc Általános
Művelődési Központ pályázati programját, melyet a Nemzeti Sporthivatal pályázati
kiírására - a közoktatási intézményekben a délutáni sportfoglalkozások és versenyeztetés
támogatására - nyújt be .
2.) A Képviselő-testület a benyújtott pályázat maximálisan elnyerhető összegéhez 737. 500
Ft önerőt biztosít.
3.) A Képviselő-testület felhívja az iskola igazgatójának figyelmét a pályázat határidőre
történő elkészítésére és benyújtására.
4.) A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert
támogatást építse be az intézmény költségvetésébe.
Határidő:
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. március 03.
Beszámolási határidő: 2007. júliusi Kt. ülés
Felelős: Gyuris Péterné igazgató
Erről értesítést kap:
1.) Nógrádi Zoltán polgármester
2.) Dr Szántó Mária jegyző
3.) Gyuris Péterné igazgató

- Pályázati önrész vállalása a Nemzeti Sporthivatal pályázati felhívására
/SPO-KSL-06 kódszám/
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati céllal, így támogatják annak benyújtását.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Támogatják a pályázat benyújtását, így az előterjesztés elfogadását is.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
77/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész vállalása a Nemzeti Sporthivatal pályázati felhívására
/SPO-KSL-06 kódszám/
H a t á r o z a t:
5.) Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja az önkormányzat
pályázati programját, melyet a Nemzeti Sporthivatal pályázati kiírására - a tulajdonában
álló sportcsarnok felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére kíván benyújtani.
6.) A Képviselő-testület a benyújtott pályázat maximálisan elnyerhető összegéhez 2.520.000
Ft önerőt biztosít.
7.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét a pályázat határidőre történő
elkészítésére és benyújtására.
8.) A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert
támogatást építse be az önkormányzat 2006. évi költségvetésébe.
Határidő:
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. március 02.
Beszámolási határidő: 2006. decemberi Kt. ülés
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1.) Nógrádi Zoltán polgármester
2.) Dr Szántó Mária jegyző

3.) Révész Gábor sportigazgató

- Pályázati önrész vállalása a Nemzeti Sporthivatal pályázati felhívására
/SPO-SZAL-06 kódszám/
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért a pályázati céllal, így támogatják annak benyújtását.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Támogatják a pályázat benyújtását, így az előterjesztés elfogadását is.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
78/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész vállalása a Nemzeti Sporthivatal pályázati felhívására
/SPO-SZAL-06 kódszám/
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a Mórahalom Városi
Sportegyesület pályázatát, melyet egy 210 férőhelyes, szabadtéri lelátó megépítése céljából
nyújt be a Nemzeti Sporthivatalhoz.
2. A Képviselő-testület a benyújtott pályázat maximálisan elnyerhető összegéhez 3.900.000
Ft önerőt biztosít.
3. A Képviselő-testület felhívja az egyesület elnökének és a város sportigazgatójának
figyelmét a pályázat határidőre történő elkészítésére és benyújtására.
4. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az önerő biztosításához szükséges
intézkedéseket nyertes pályázat esetén tegye meg.
Határidő:
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. március 01.
Beszámolási határidő: 2006. decemberi Kt. ülés

Felelős: Révész Gábor sportigazgató
Erről értesítést kap:
1.) Nógrádi Zoltán polgármester
2.) Dr Szántó Mária jegyző
3.) Révész Gábor sportigazgató

- A Szent Margit Egészségház mosoda részlegének bérbeadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok javaslatát, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
79/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Szent Margit Egészségház mosoda részlegének bérbeadása
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta „A Szent Margit Egészségház mosoda
részlegének bérbeadása” tárgyú előterjesztést.
2. Mórahalom Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993.
(XII.31.) Ör. rendelet 25. § (1) bekezdése d) pontja alapján mentesít a pályázati eljárás
alól és a rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontja szerint bérbe adja a Szent Margit
Egészségházban (Millenniumi sétány 3-5.) mosodai célokra kialakított 74,75 m2
alapterületű helyiséget az R-TEAM-98 Kft. (6723 Szeged, Budapesti krt. 35.) részére
2006. március 1-től 2011. február 28-ig tartó határozott időtartamra.
3./ Mórahalom Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 2./ pontban
meghatározott határozott idejű bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Beszámolásra: 2006. márciusi KT. ülés

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

- A Mórahalom külterületén lévő belvíz elvezető csatornák felújítása AVOP támogatással
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Papdi Istvánné képviselő asszony, melyre a választ
Csányi László alpolgármester megadja.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
80/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom külterületén lévő belvíz elvezető csatornák felújítása AVOP támogatással
H a t á r o z a t:
1. / Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív
Program „Vízkárelhárítás önkormányzati és/vagy magántulajdonban lévő létesítményeinek kollektív
beruházásai” című pályázati felhívással és támogatási igényt nyújt be a Mórahalom
külterületén található belvíz csatornák felújítása céljából.
2. / A Képviselőtestület a csatornák felújításának bekerülési költségét bruttó 15.000.000 Ftban állapítja meg.
3. / A Képviselőtestület az AVOP-3.2.12 pályázat keretében igényelt támogatást az
elszámolható költségek, azaz 15.000.000 Ft-nak a 85 %-ban, 12.750.000Ft-ban állapítja
meg.
4. / A Képviselőtestület a pályázat beadásához a szükséges 15 %, azaz 2.250.000 Ft összegű
önerőt biztosítja.
5. / A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert a pályázat határidőben történő
benyújtására; felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok megtételére.

6. / A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázatok esetén az
Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletében a fenti pályázaton nyert összeget
építse be.
Határidő: 2006. március 31.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Beszámolásra: 2006. augusztus KT. ülés
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Irattár
- Megüresedett önkormányzati bérlakások bérlőkijelölése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
81/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Megüresedett önkormányzati bérlakások bérlőkijelölése
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselőtestülete. az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló többször módosított 29/1993.
/XII.31./ KT. számú rendelet 5. és 6. §-ai alapján
1./ Mórahalom, Kissori út 37. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás piaci alapú
igénybevételére 2006. március 1-től 2011. február 28-ig terjedő határozott időtartamra bérlőként
jelöli :Berkó Csaba és felesége Mórahalom, István király út 2/a.szám alatti lakosokat.

2./ A Mórahalom, István király út 2/a. I.4. szám alatti bérlakás piaci alapú igénybevételére 2006.
március 1-től 2011. február 28-ig, de legfeljebb munkaviszonyára időtartamára bérlőként jelöli
Zsíros Annamária Szeged, Alsó kikötő sor 5.szám alatti lakos könyvtárost.
3./ A Mórahalom, Petőfi u.21.szám alatti bérlakás szociális alapú igénybevételére 2006.március 1től
2011-ig terjedő határozott időtartamra bérlőként jelöli Szekeres Csaba és családja
Mórahalom, Szántó u.5. szám alatti lakosokat.
4./ A Mórahalom, Rózsa u.7.szám alatti bérlakás szociális alapú igénybevételére 2006. március 1től 2011. február 28-ig terjedő határozott időtartamra bérlőként jelöli Rácz Sándorné és családja
Mórahalom, III. körzet 79.szám alatti lakos pályázókat.
5./ A Mórahalom, Röszkei út 43.szám alatti bérlakás piaci alapú igénybevételére 2006. március 1től 2011. február 28-ig terjedő határozott időre bérlőként jelöli Moisa Mária Ileana és családja
Mórahalom, V.89.szám alatti lakosokat.
6./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, az önkormányzati lakás bérleti szerződését kösse
meg.
Határidő: 2006. február 28.
Felelős. Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ pályázók

- Pótlólagos jelzálog-felajánlás „A széksósi örökség megőrzése” című SAPARD
pályázattal kapcsolatban
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, támogatja annak elfogadását.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

82/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pótlólagos jelzálog-felajánlás „A széksósi örökség megőrzése” című SAPARD pályázattal
kapcsolatban
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Önkormányzat által megvalósított „A
széksósi örökség megőrzése” című, 72-1305-00560-0403 kódszámú pályázatának
jelzálog-fedezeteként pótlólagosan felajánlja az Önkormányzat tulajdonában lévő
1656/3 hrsz. és 1653 hrsz. ingatlanokat jelzálog bejegyzésre a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksági út 22-24.) részére a megítélt pályázati
támogatás összege, 49.995.000,- Ft, azaz negyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenötezer
forint és járulékai erejéig.
2./ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelzálog-felajánlást írja alá.
Határidő: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksági út 22-24.)
4./ Körzeti Földhivatal (6724 Szeged, Kálvária sgt. 41-43.)

- Mórahalom, Szent László park 3. szám alatti helyiség bérbeadása a Móra-Vitál Kht.
részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

83/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Szent László park 3. szám alatti helyiség bérbeadása a Móra-Vitál Kht.
részére
H a t á r o z a t:
1.
/ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta „Mórahalom, Szent László
park 3. szám alatti helyiség bérbeadása a Móra-Vitál Kht. részére” tárgyú előterjesztést.
2.
/ Mórahalom Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 212/2005. (VI.
23.) Kt határozatot.
3.
/ Mórahalom Város Képviselő testülete a 29/1993. (XII. 31.) KT. sz. rendelet
25.§. (1) bekezdés a) pontja alapján pályázati eljárás lefolytatása nélkül bérbe adja a
Mórahalom, Szent László park 3. szám alatti épült földszintjét a Móra-Vitál Térségi
Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság részére 2006. március 1-től 2011.
február 28-ig tartó határozott időtartamra.
4.
/ A képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a bérbeadáshoz szükséges
intézkedéseket az alábbi határidőre tegye meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Móra-Vitál Kht. - Dr. Vághy Richárd ügyvezető
3. Irattár

- Nemzetközi országos és regionális 2006. szeptember 1. és 2007. március 31. között
megvalósuló rendezvények, konferenciák, fesztiválok, és kiállítások megrendezése”
támogatása céljából pályázati program benyújtása a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Népművészeti Szakmai Kollégiumához
Előadó: Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola Vastag István igazgatója

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.

Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
84/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Nemzetközi országos és regionális 2006. szeptember 1. és 2007. március 31. között
megvalósuló rendezvények, konferenciák, fesztiválok, és kiállítások megrendezése” támogatása
céljából pályázati program benyújtása a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Szakmai
Kollégiumához
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és támogatja a Mórahalmi
Alapfokú Művészeti Iskola pályázatát, melyet a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Népművészeti Szakmai Kollégiuma 1. pályázati pontjára (1907 – es kódszám) nyújt be

„Nemzetközi országos és regionális 2006. szeptember 1. és 2007. március 31.
között megvalósuló rendezvények, konferenciák, fesztiválok, és kiállítások
megrendezése” támogatása céljából. A pályázati program segítségével a 2006. évben
megrendezendő Szüreti Napok néptánc gálájának lebonyolítását kívánjuk megvalósítani.
2./ A Képviselőtestület a benyújtott pályázat maximálisan elnyerhető összegéhez (950
eFt.)
a szükséges 300 e Ft önerőt biztosítja az önkormányzat 2006. évi
költségvetéséből.
3./ A Képviselőtestület felhívja a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának
figyelmét a pályázat határidőre történő elkészítésére és benyújtására.
4./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az
elnyert támogatást építse be az intézmény költségvetésébe.
Határidő:
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. március 08.
Beszámolási határidő: 2006. novemberi testületi ülés
Felelős:
Vastag István igazgató
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Vastag István igazgató

4./ Intézményen keresztül a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Szakmai
Kollégiuma

- „Népművészeti közösségek tevékenységének szakmai tárgyi feltételeinek javítása”
céljából pályázati program benyújtása a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti
Szakmai Kollégiumához
Előadó: Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola Vastag István igazgatója

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
85/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: „Népművészeti közösségek tevékenységének szakmai tárgyi feltételeinek javítása”
céljából pályázati program benyújtása a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Szakmai
Kollégiumához
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta és támogatja a Mórahalmi
Alapfokú Művészeti Iskola pályázatát, melyet a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Népművészeti Szakmai Kollégiuma 3. pályázati pontjára (1931 – es kódszám)
„Népművészeti közösségek tevékenységének szakmai tárgyi feltételeinek
javítása” című kiírására nyújt be. A pályázati program célja az intézmény néptánc
csoportjai tárgyi feltételeinek javítása.
2./ A Képviselőtestület a benyújtott pályázat maximálisan elnyerhető összegéhez (470
eFt.) 170 eFt önerőt biztosít az önkormányzat 2006. évi költségvetéséből.
3./ A Képviselőtestület felhívja a Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának
figyelmét a pályázat határidőre történő elkészítésére és benyújtására.

4./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az
elnyert támogatást építse be az intézmény költségvetésébe.
Határidő:
Pályázat benyújtásának határideje: 2006. március 08.
Beszámolási határidő: 2006. novemberi testületi ülés
Felelős:
Vastag István igazgató
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Vastag István igazgató
4./ Intézményen keresztül a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Szakmai
Kollégiuma

- Gazdasági Társaságok Üzleti terveinek elfogadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok részéről igényként jelentkezett az üzleti tervek teljeskörű
tárgyalása érdekében azok szöveges és számadatokkal alátámasztott táblázatos formában történő
megjelentetése.
A bizottsági tagok megítélése szerint a tervekben meghatározott célok teljesíthetőek.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a terveket.
Megítélésük szerint minden terv igen szoros, nagy odafigyelést igényel megvalósítása
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság a Móra-net Kht. üzleti tervét vitatta meg. A tagok megítélése szerint
– a szöveges indokolás hiánya miatt – nehezen követhető az anyag, de ennek ellenére azt
elfogadásra javasolják a Képviselő-testületnek.

Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság a Móra-vitál Kht. és Móra-partner Kht. vezetői által összeállított
üzleti terveket vitatta meg. Megítélésük szerint a tervek könnyen átláthatóak. Úgy gondolják,
hogy aktív pályázati tevékenységből plusz bevételre tehetnek szert a Kht-k.

Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Ismerteti a testületi tagok véleményét az alábbiak szerint:
Megítélésük szerint is szükség lenne minden üzleti terv szöveges értékelésére.
A Móranet Kht. üzleti terve nehezen érthető, a Mórapartner és a Móra-Vitál Kht. vezetői által
összeállított tervek jónak értékelhetőek. A Mórapartner Kht. működése kapcsán megjegyzi, hogy
a Családi Napközivel kapcsolatban pozitívak a visszajelzések.
Csányi László alpolgármester:
Az elhangzott véleményekre figyelemmel javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak
szerint:
„II.1./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a gazdasági társaságok vezetőit, hogy üzleti
terveik összeállítása és képviselő-testület elé történő terjesztése során azt minden esetben
szöveges indokolással és a számadatok táblázatos formában történő megjelenítésével tegyék meg
az üzleti tervek szakmai, tartalmi követelményei szerint.
Határidő: a 2006. évi üzleti terveket elfogadó kt. 2007. februári kt. ülés
Felelős: Kht-k ügyvezető igazgatói”

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
- Csányi László alpolgármester javaslatát, mely a határozati javaslat kiegészítésére vonatkozott, a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
86/2006. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Gazdasági Társaságok Üzleti terveinek elfogadása
H a t á r o z a t:
I.1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megismerte az önkormányzati alapítású,
100%-os önkormányzati tulajdonú
- Móraép Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság
- Móranet Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság
- Móra-Vitál Társégi Egészségmegőrző és Szociális Közhasznú Társaság
- Móra-Partner Foglalkoztatási és Szociális Közhasznú Társaság
2006. évi üzleti terveit, melyeket a melléklet szerint elfogad.
2./ A Kt megállapítja, hogy a közhasznú társaságok pénzügyi tervei a társaságok
közhasznúsági szerződéseiben foglalt feladatok ellátását megfelelően biztosítják.

3./ Mórahalom város Képviselő-testülete a közhasznú társaságok 2006. évi
önkormányzati támogatását a közhasznúsági feladataik ellátására az alábbiak szerint
határozza meg:
- Móraép Kht.
13.000 eFt
- Móranet Kht.
4.000 eFt
- Móra-Vitál Kht.
1.000 eFt
- Móra-Partner Kht. 5.112 eFt,
mely támogatások a fenti társaságok üzleti terveiben szereplő eredményesség
függvényében kerülnek átadásra.
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 3./ pontban foglalt összegű
támogatásokról a megállapodásokat kösse meg, egyben felhatalmazza , hogy a
támogatások elszámolására vonatkozó részletes szabályokat A helyi önkormányzatokról,
Az államháztartásról, A számvitelről szóló törvényekben foglalt rendelkezések
figyelembevételével határozza meg.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
5./ A Képviselő-testület utasítja a Móraép, Móranet, Móra-Vitál, a Móra-Partner
Közhasznú Társaságok ügyvezetőit igazgatóit, hogy a támogatás felhasználásról
közhasznúsági jelentéseikben adjanak számot.
Felelős: közhasznú társaságok ügyvezető igazgatói
Határidő: 2007. május 31.
„II.1./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a gazdasági társaságok vezetőit,
hogy üzleti terveik összeállítása és képviselő-testület elé történő terjesztése során azt
minden esetben szöveges indokolással és a számadatok táblázatos formában történő
megjelenítésével tegyék meg az üzleti tervek szakmai, tartalmi követelményei szerint.
Határidő: a 2006. évi üzleti terveket elfogadó kt. 2007. februári kt. ülés
Felelős: Kht-k ügyvezető igazgatói”
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Közhasznú Társaságok ügyvezető igazgatói
Közérdekü bejelentések:
Szűcsné dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:

Megkeresések alapján elmondja, hogy a „Gólyás ház” mögött nincs közvilágítás. Kéri a probléma
orvoslását.
Papdi Istvánné képviselő:
Szükségesnek tartja, hogy a Rendezvényház mögötti parkolóban mozgásérzékelős lámpatestek
kerüljenek kihelyezésre. Ezen intézkedést az is indokolná, hogy késő este sokan járnak arra haza a
munkából, illetve a buszpályaudvarról.
Vass Antal képviselő:
Elmondja, hogy a Móra Ferenc ÁMK környékén nagy a forgalom, a parkolók zsúfoltak. A
balesetek megelőzése érdekében sebességkorlátozásra lenne szükség.
Balog László kabinetvezető:
Elmondja, hogy a Gólyásház mögötti területre eddig azért nem került villanyoszlop kihelyezésre,
mert annak bekerülési költsége igen magas. A probléma megoldása érdekében a ház falára nagy
teljesítményü reflektort helyeznek ki.
A Rendezvényház mögötti parkoló közvilágítási lehetőségét megvizsgálják, melynek eredményéről
tájékoztatják képviselő asszonyt.
Ígéretet tesz arra, hogy a sebességkorlátozó tábla kihelyezése ügyében is megkezdik a
tárgyalásokat.
Csányi László alpolgármester:
Az ülést más bejelentés nem lévén bezárja. Zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Csányi László
Mária
alpolgármester

Dr. Szántó
jegyző

