JEGYZŐKÖNYV

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 25-én
Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

megtartott soros ülésén a

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester
Babarczi János, Balogh Miklós, Csányi László, Heller Sz. Tibor, Oltványi Gyula,
Ördögné Gárgyán Mária, Papdi Istvánné, Varga Ferenc, Vass Józsefné, Volford
Imre képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző
Igazoltan vannak távol:
Csiszár István, Masa Róbert, Vass Antal képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Árva Béla Ügyrendi Bizottság tagja
- 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
- Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője
- Duka Félix Aranyszöm Rendezvényház igazgatója
- Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója
- Baloghné Baranyás Ágnes Huncutka Családi Napközi és Bölcsőde vezetője
- Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke
- Szűcs István Önvédelmi Csoport Elnöke
- Dunainé Szűcs Katalin Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
- Csala Éva Gyámhivatal, Mórahalom
- Porkoláb Mihály Közoktatásért Közalapítvány elnöke
- Csőke Melinda Móra-partner Kht. ügyvezető igazgatója
Nógrádi Zoltán polgármester:
Köszönti a képviselőket, a meghívottakat.
Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselő-testület tagjaiból 11 tag van jelen, 3 fő
igazoltan van távol.
Nógrádi Zoltán polgármester:
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
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2./ Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátásáról, a Családsegítő Szolgálat működéséről

feladatainak

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.
174/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Napirend jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a 2006. május 25-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./ Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátásáról, a Családsegítő Szolgálat működéséről

feladatainak

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Aktuális kérdések
Előadó: Témakörök szerint
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
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- Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről,
a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet és lakosságot érintő
fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közti beszámolóját a jegyzőkönyv …. sz. melléklete tartalmazza.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
175/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb tárgyalásokról, az
önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt határidejű határozatokról
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a
fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló
beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester

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

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
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176/2006. /V. 25./ 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 Képviselő-testület a 175/2003. (V.29.) Kt. sz. határozat 6/a és 6/b pontjának, 46/2004.
(II.26.) Kt. sz., 75/2004. (III.25.) Kt. sz., 76/2004. (III.25.) Kt. sz., 99/2004. (III.25.) Kt. sz.,
228/2004. (VI.24.) Kt. sz., 350/2004. (X.28.) Kt. sz. határozat 3. pontjának, 30/2005. (II.17.)
Kt. sz. határozat 5. pontjának, 136/2005. (V.26.) Kt. sz. határozat 2.-3. pontjának, 137/2005.
(V.26.) Kt. sz., 146/2005. (V.26.) Kt. sz., 326/2005. (X.20.) Kt. sz., 21/2006. (I.19.) Kt. sz.,
34/2006. (I.19.) Kt. sz. határozat 4. pontjának, 54/2006. (II.16.) Kt. sz. határozat II. 4.
pontjának, 73/2006. (II.16.) Kt. sz., 106/2006. (III.23.) Kt. sz.,154/2006. (IV.27.) Kt. sz.,
155/2006.(IV.27.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér.
A Képviselő-testület a 54/2006. (II.16.) Kt. sz. határozat II. 5. pontjának, Kt. sz., a határozat
végrehajtásáról a 2006. júniusi ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület az 296/2005. (IX.22.) Kt. sz., 312/2005. (X.20.) Kt. sz. határozat II.
pontjának,. 346/2005. (XI.17.) Kt. sz. határozat 3. pontjának, 116/2006. (III.23.) Kt. sz.
határozat végrehajtásáról a 2006. augusztusi ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület a 225/2004. (VI.24.) Kt. sz., 364/2004. (XI.25.) Kt. sz. határozat 2-4
pontjának, 147/2005. (V.26.) kt. sz. határozat 3-4. pontjának, 346/2005. (XI.17.) Kt. sz.
határozat 2. pontjának, 27/2006. (I.19.) Kt. sz. határozat 5. pontjának, 33/2006. (I.19.) Kt. sz.
határozat 4. pontjának, 54/2006. (II.16.) Kt. sz. határozat II. 6. pontjának, 94/2006. (III.23.)
Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2006. szeptemberi ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület a 344/2004. (X.28.) Kt. sz. határozat 4. pontjának, 324/2005. (X.20.) Kt.
sz., 11/2006. (I.19.) Kt. sz., 54/2006. (II.16.) Kt. sz. határozat II. 3. pontjának végrehajtásáról
a 2006. októberi ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület a 355/2003. (X.30.) Kt. sz., 219/2004. (VI.24.) Kt. sz., 361/2004. (XI.25.)
Kt. sz. határozat 2/b. pontjának végrehajtásáról a 2006. novemberi ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület a 125/2003. (IV.22.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2007. januári
ülésre kér újabb jelentést.
A képviselő-testület a 96/2006. (III.23.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2007. decemberi
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
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8./ Duka Félix Móranet Kht. ügyvezető igazgatója
9./ Vastag István igazgató
10./ Csőke Melinda Mórapartner Kht. ügyvezető igazgatója

- Zákányszék község szennyvízfogadásával és a mórahalmi város fejlesztésekkel kapcsolatos
szennyvíztelepi rekonstrukciók és fejlesztések költsége
Előadó: Térségi Vizmü-üzemeltetési Intézmény igazgatója

Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy Vass Antal pénzügyi bizottság elnöke távollétében Oltványi Gyula bizottsági tag
tolmácsolja a bizottsági véleményeket.
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság áttekintette az anyagot. Az ülésen a Vízmű-üzemeltetési Intézmény részéről
Varga Zsolt volt jelen, aki a felmerült kérdésekre válaszolt. A bizottság megítélése szerint a júniusi
Képviselő-testületi ülésre egy új, átdolgozott anyagot kellene készíteni. A bizottság ezzel együtt
egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést. A bizottsági ülésen részt vett Varga Zsolt úr a
Vízmű-üzemeltetési Intézmény munkatársa, aki az anyagot szakmailag alátámasztotta. A bizottság
megállapította, hogy mindkét verzió megállja a helyét, azonban a pénzügyi forrás megléte még nem
rajzolódott ki számukra. Megítélésük szerint a júniusi testületi ülésre kellene egy új, átdolgozott
előterjesztés pénzügyi tervvel, amelyből látható, hogy mennyi forrás biztosított és mennyit kell
pályázatból finanszírozni. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolj a az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
177/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Zákányszék község szennyvizfogadásával és a mórahalmi város fejlesztésekkel kapcsolatos
szennyviztelepi rekonstrukciók és fejlesztések költsége
Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Térségi Vízműüzemeltetési
Intézmény igazgatójának a 287/2005. /IX. 22./ Képviselő-testületi határozat 6. pont és 4/2006.
/I. 19./ Képviselő-testületi határozatra adott előterjesztését.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Bizottságot és a Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottságot, hogy a
2006. júniusi Kt- ülésre terjesszen javaslatot a TVI igazgatójának
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előterjesztésében szereplő intézkedési terv 4.-10. pontjai végrehajtásáról, a feladatok
megvalósítási ütemezésének megállapításáról, figyelembe véve azok költségigényét.
Határidő: 2006. juniusi Kt.
Felelős: Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Erről értesitést kap:
Nógrádi Zoltán polgármester
Pénzügyi Bizottság elnöke
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság.

- Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester:
Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját.
Kérdés: nincs
Hozzászólás : nincs
- A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul
veszi.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Ismerteti a saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított tájékoztatót.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul
veszi.
178/2006. /V.25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a
Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. § /3/
bekezdése alapján tudomásul veszi.
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
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II. NAPIREND
- Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról,
a Családsegítő Szolgálat működéséről
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az átfogó értékelést, melyet a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében minden év május 31.-ig el kell készíteni. Megítélésük
szerint az előterjesztés mindenre kiterjedő, jól összeszedett. Jónak ítélik meg a Gyermekjóléti és a
Családsegítő Szolgálat keretén belül működő programokat, valamint a jövőre vonatkozóan
megfogalmazott célokat. A bizottság részéről a bűnmegelőzési program kedvező fogadtatásban
részesült. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Elmondja, hogy a Testület az előterjesztést áttekintette, melyet tartalmilag, szerkezetileg jónak ítélt meg.
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdést tesz fel Szűcsné Dr. Fehér Éva elnök asszony, melyre a
választ Rozsnyainé Hódi Mária Szociális és Igazgatási osztályvezető adja meg.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
179/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a
Családsegítő Szolgálat működéséről
Határozat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. /3/ bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 2005. évi
gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok ellátásáról készített értékelést, valamint a módosított
149/1997. /IX. 10./ Korm. számú rendelet tartalmi követelményeinek megfelelően kiegészített
előterjesztést elfogadja.
a.) Megállapítja, hogy a gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatok jövőbeni eredményes ellátása
érdekében meg kell őrizni a gyermekvédelem terén eddig elért eredményeket, és tovább kell
fejleszteni a gondoskodási formákat, programokat.
b.) A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a településen működő hivatásos gondnokoknak
kiemelkedő szakmai teljesítményükért és áldozatos munkájukért.
2./ A Képviselőtestület felhívja a gyermekvédelem, gyermekjólét területén tevékenykedő
önkormányzati és civil szervezeteket, a település szolgáltatástervezési koncepciójában
meghatározott, a gyermek- és ifjúsági korosztály érdekeit szolgáló programok megvalósítására,
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az eredményesség érdekében az együttműködésre, a pályázati lehetőségek hatékony
kihasználására.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos
beszámolásra: 2007. májusi KT.
3./
a.) A Képviselő-testület örvendetesnek tartja a gyermekek családban történő nevelésének
elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzése érdekben a jelzőrendszer hatékony működését a
jelzőrendszer tagjainak együttműködésével.
b./ A Képviselő-testület a prevencióra helyezve a hangsúlyt az ifjúságvédelemmel kapcsolatos
helyi problémák feltárásával, az ifjúsági felvilágosító programok szervezésével, a bűnmegelőzési
projektek végrehajtásával kapcsolatos tevékenységet, ezek fejlesztését a településen és a
térségben fontosnak és szükségesnek ítéli meg.
c.) A Képviselő-testület Mórahalom és térsége települései ifjúsági korosztályának,
közösségeinek, intézményeinek biztonságát, életminőségük javítását szolgáló bűnmegelőzési és
közbiztonsági programok kiterjesztését és megvalósítását továbbiakban is prioritásként kezeli.
Felelős: Mórahalom Város Képviselő-testület Ideiglenes Közbiztonsági Bizottság elnöke
Térségi Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács elnöke
Határidő: folyamatos
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Csongrád megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Szeged
4./ Mórahalom város Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal
5./ Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

II. NAPIREND
Aktuális kérdések
- Alapfokú Művészeti Iskola térítési díjának változása, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
tv. helyi végrehajtásáról szóló 4/1994. (III.11.) Kt. sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Elmondja, hogy a Művészeti Iskola tavalyi évi szakmai tevékenységét a Közoktatásért Közalapítvány
Alapítvány jelentős mértékben támogatta. A bizottság véleménye szerint az Alapítvány pénzét nem
teljes egészében erre a célra kellene fordítani.
Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi
végrehajtásáról szóló 4/1994. /III. 11./ Kt. sz. rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 15/2006. (VI. l.) Ör. rendeletét a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló 4/1994. /III. 11./ Kt. sz. rendelet
módositásáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv ……. sz. melléklete tartalmazza.

- Móraép Kht 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Móraép Kht. ügyvezető igazgatója

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság megítélése szerint a Kht. gazdálkodása stabil, melyet a könyvszerinti eredmény is
alátámaszt. Véleményük szerint a Kht. mind a városüzemeltetés, mind a vállalkozási tevékenység
területén megállja a helyét, működése elengedhetetlen a város számára. A bizottság egyhangúan
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Elmondja, hogy a tagok megítélése szerint a Kht. eredménye megnyugtató. A Kht. munkáját mind a
város lakói és mind a városon átutazók láthatják.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester előterjesztői jogon javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak
szerint:
“ 5./ Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a Móraép Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy készítsen
beszámolót a Kht-nál dolgozók munkakörülményeinek javítására vonatkozóan.
Határidő: 2006. augusztusi Kt.
Felelős: Móraép Kht. ügyvezető igazgatója „
- A képviselő-testület Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, mely szerint Mórahalom város
Képviselő-testülete utasítja a Móraép Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy készítsen beszámolót a Kht-nál
dolgozók munkakörülményeinek javítására vonatkozóan, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
m - G:\1worddoc\TKS2\JEGYZŐKÖNYVEK\2006\20060525teljes.doc

10
- A Képviselő-testület az előterjesztést a kiegészítéssel együtt egyhangúan elfogadja.
180/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móraép Kht 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Határozat
1/A. Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a MÓRAÉP
Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság 2005. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
1/B. A Képviselőtestület a Móraép Kht. 2005. évről szóló gazdasági beszámolóját az eredménykimutatással és mellékleteivel – a könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével - elfogadja.
A közhasznú társaság működése 2005. évben gazdasági szempontból kiegyensúlyozott volt. A
társaság 407.751 eFt árbevételt realizált, mely az előző évhez képest 5 %-os csökkenést jelent,
ugyanakkor a ráfordítások is nagyobb mértékben csökkentek, így 934 eFt mérleg szerinti
eredmény realizálódott.
A képviselő-testület a társaság 2005. december 31-i mérlegét – melyben az eszközök és források
egyező végösszege 98.775 e Ft, a mérleg szerinti eredmény: 934 e Ft nyereség - elfogadja.
2./ Mórahalom város Képviselőtestülete a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv.
19. §. /2/ bek. szerint a közhasznúsági jelentését elfogadja.
A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület határozatát tartalmazó képviselő-testületi ülésről
készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon, melyet az
Önkormányzat Szervezeti és Müködési Szabályzata tartalmaz.
3./ A Képviselőtestület felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy fokozottan kísérje figyelemmel a
pályázati kiírásokat, és aktívan kapcsolódjon be a pályázati tevékenységbe, ezzel is törekedve
forrásszerzésre.
4./ A Képviselőtestület felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy az alapító okiratban foglalt
céloknak megfelelően fordítson fokozott figyelmet az eredményes és hatékony gazdálkodásra.
Felelős: 3-4. pont esetében: Dobó József ügyvezető igazgató
Határidő: 3-4. pont: folyamatos
Beszámolásra: 2006. október havi KT ülés
5./ Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a Móraép Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy
készítsen beszámolót a Kht-nál dolgozók munkakörülményeinek javítására vonatkozóan.
Határidő: 2006. augusztusi Kt.
Felelős: Móraép Kht. ügyvezető igazgatója

Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dobó József ügyvezető igazgató
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- Beszámoló a Móraép Kht. és a Felügyelő Bizottság 2005. évi tevékenységéről
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
A Testület egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
181/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a Móraép Kht. és a Felügyelő Bizottság 2005. évi tevékenységéről
Határozat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRAÉP KHT Felügyelő Bizottságának 2005. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dobó József ügyvezető igazgató

- Móra-Vitál Kht 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Móra-vitál Kht. ügyvezető igazgatója
Dr. Vághy Imre Richárd Móra-Vitál Kht. ügyvezető igazgatója:
Elmondja, hogy igyekezett a beszámolót minden részletre kiterjedően elkészíteni. Ezúton szeretné
megköszönni az Önkormányzattal és az Intézményekkel való jó együttműködést, melyre a jövőben is
számít.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság részletesen megvitatta a Kht. 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A
bizottság a Kht. gazdálkodását stabilnak ítéli meg. Lakossági, illetve fürdővendégek általi visszajelzések
szerint magas színvonalú szolgáltatásokat kínál, nyújt a vendégek részére. Összességében a Móra-Vitál
Kht. működését sikertörténetnek tartja. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót.
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Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, mely alapján megállapította, hogy a Kht.
gazdálkodása stabil. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Elmondja, hogy a Kht. munkáját jól bemutatják a beszámolóban lévő grafikonok. A beszámoló
összességében lényegre törő, alapos.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Nógrádi Zoltán polgármester:
Megköszöni a Kht. vezetőjének és dolgozóinak áldozatos munkájukat. Elmondja, hogy a mérlegadatok
a valóságnak megfelelnek, könyvvizsgáló asszony az egyszerűsített éves beszámolót záradékával ellátta.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
182/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móra-Vitál Kht 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Határozat
1/A. Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a MÓRA-VITÁL Térségi
Egészségmegőrző és
Szociális Közhasznú Társaság 2005. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
1/B. A Képviselőtestület a MÓRA-VITÁL Kht. 2005. évről szóló gazdasági beszámolóját az
eredmény-kimutatással és mellékleteivel elfogadja.
A közhasznú társaság működése 2005. évben gazdasági szempontból kiegyensúlyozott volt. Az
eredménykimutatás szerint jelentős növekedést ért el a társaság az árbevétel területén és a
sajáttőkéje - is szerény mértékkel ugyan – növekedett. A könyvvizsgálói jelentés ismeretében
megállapítható, hogy a MÓRA-VITÁL KHT. 2005. december 31-i mérlegének végösszege
73.160 e Ft, a mérleg szerinti eredmény 465 e Ft nyereség.
2./ Mórahalom város Képviselőtestülete a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv.
19. §. /2/ bek. szerint a közhasznúsági jelentését elfogadja.
A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület határozatát tartalmazó képviselő-testületi ülésről
készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon, melyet az
Önkormányzat Szervezeti és Müködési Szabályzata tartalmaz.
3./ A Képviselőtestület felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy fokozottan kísérje figyelemmel a
pályázati kiírásokat, és aktívan kapcsolódjon be a pályázati tevékenységbe, ezzel is törekedve
forrásszerzésre.
4./ A Képviselőtestület felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy az alapító okiratban foglalt
céloknak megfelelően fordítson fokozott figyelmet az eredményes és hatékony gazdálkodásra.
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Felelős: 3-5. pont esetében: Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató
Határidő: 3-4. pont: folyamatos
Beszámolásra: 2006. október havi KT ülés
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató

- Beszámoló a Móra-vitál Kht. és a Felügyelő Bizottsága működéséről
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
A testület egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
183/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a Móra-vitál Kht. és a Felügyelő Bizottsága működéséről
Határozat
Mórahalom város Képviselőtestülete a Móra-Vitál Térségi Egészségmegőrző és Szociális
Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató
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- Móra-net Kht 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Móra-vitál Kht. ügyvezető igazgatója
Duka Félix Móranet Kht. ügyvezető igazgatója:
Elmondja, hogy Rendezvényház, illetve a Móranet Kht. munkája a város lakossága előtt zajlik, azonban
a számadatok sajnos negatív eredményt mutatnak. Megítélése szerint ez abból adódik, hogy a
közművelődés alapvetően nem egy nyereségorientált terület. Remélik, hogy 1-2 év elteltével
gazdaságosabb lesz, melyhez reményt nyújt a turisztika fejlődése. Elmondja, hogy az önkormányzat
közfeladataiból is sokat átvállalt a Kht. Igyekeznek minél több pályázatot benyújtani, melyhez szükséges
önerőt is a Kht-nak kell biztosítani. Az elmúlt időszakban kedvezően elbírált pályázatokból nagyrészt
eszközbeszerzések történtek. Megköszöni az Önkormányzattal és az Intézményekkel való jó
együttműködést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a beszámolót. Az ülésen jelen volt könyvvizsgáló asszony, aki a
beszámoló tartalmát alátámasztotta. A kht-nak sok közhasznú feladata van, melyek bevételeit rontják. A
bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megítélése szerint a Móranet Kht. tevékenysége igen szerteágazó.
Véleményük szerint a jövőben is kell áldozni a közművelődésre. A bizottság egyhangúan elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
A Testület megítélése szerint a beszámoló szöveges része nagyon jó. Bíznak abban, hogy a Kht. mérlege
a jövőben javulni fog.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy a negatív eredmény nagy része amortizációból ered. Továbbá elmondja, hogy a
mérlegadatok a valóságnak megfelelnek, könyvvizsgáló asszony az egyszerűsített éves beszámolót
záradékával ellátta. Előterjesztői jogon javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint:
“ 4./ Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a Móranet Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy
készítsen tájékoztatót az Ifjúsági Ház működtetésére vonatkozóan – kivéve a profitorientált,
szórakoztató – vendéglátó tevékenységeket - javaslataival együtt.
Határidő: 2006. augusztusi Kt.
Felelős: Móranet Kht. ügyvezető igazgatója „
- A képviselő-testület Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, mely szerint Mórahalom város
Képviselő-testülete utasítja a Móranet Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy készítsen tájékoztatót az Ifjúsági
Ház működtetésére vonatkozóan javaslataival együtt. „
- A Képviselő-testület az előterjesztést a kiegészítéssel együtt egyhangúan elfogadja.
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184/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móra-net Kht. 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Határozat
1/A. Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a MÓRA-NET Mórahalmi
Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
1/B. A Képviselőtestület a MÓRA-NET Kht. 2005. évi gazdálkodásáról készült beszámolót,
kiegészítő mellékleteit, és könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta. A társaság 2005. december 31-i
mérlegét – melyben az eszközök és források egyező végösszege 63.216 e Ft, a mérleg szerinti
eredmény: 5.067 e Ft veszteség - elfogadja.
2./ Mórahalom város Képviselőtestülete a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv.
19. §. /2/ bek. szerint a közhasznúsági jelentését elfogadja.
A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület határozatát tartalmazó képviselő-testületi ülésről
készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon, melyet az
Önkormányzat Szervezeti és Müködési Szabályzata tartalmaz.
3./ A Képviselőtestület felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy fokozottan kísérje figyelemmel a
pályázati kiírásokat, és aktívan kapcsolódjon be a pályázati tevékenységbe, ezzel is törekedve
forrásszerzésre. Felhívja továbbá figyelmét arra, hogy törekedjék a veszteség elkerülésére, a
nyereséges gazdálkodásra.
Felelős: 3. pont esetében: Duka Félix ügyvezető igazgató
Határidő: 3. pont: folyamatos
Beszámolásra: 2006. október havi KT ülés
4./ Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a Móranet Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy
készítsen tájékoztatót az Ifjúsági Ház működtetésére vonatkozóan – kivéve a profitorientált,
szórakoztató – vendéglátó tevékenységeket - javaslataival együtt.
Határidő: 2006. augusztusi Kt.
Felelős: Móranet Kht. ügyvezető igazgatója
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Duka Félix ügyvezető igazgató

-

Beszámoló a Móra-net Kht. Felügyelő Bizottságának 2005. évi tevékenységéről
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
A bizottság egyhangúan egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
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Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
A Testület tagjai egyetértenek az előterjesztés tartalmával.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
185/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a Móra-net Kht. Felügyelő Bizottságának 2005. évi tevékenységéről
Határozat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRANET KHT Felügyelő Bizottságának 2005. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Duka Félix ügyvezető igazgató

- Móra-Partner Kht. 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: Móra-Partner Kht. ügyvezető igazgatója
Nógrádi Zoltán polgármester:
Előterjesztésre kerül a Móra-Partner Kht. 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló, melyet az anyag
késve történő elkészülte miatt csak az Egészségügyi és Szociális Bizottság tárgyalt. Tekintettel arra
azonban, hogy a beszámolót a könyvvizsgáló asszony záradékkal látta el és a szakbizottság kifejti
véleményét, elfogadásra javaslom.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra
javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
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186/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móra-Partner Kht. 2005. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Határozat
1./A. Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a MÓRA-PARTNER
Foglalkoztatási és Szociális Közhasznú Társaság 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
1./ B. A Képviselő-testület a MÓRA-PARTNER Kht. 2005. évről szóló gazdasági beszámolóját
az eredmény-kimutatással és mellékleteivel elfogadja.
A Kht. 2005. évi mérleg főösszege 2.642 e Ft, az adózás utáni eredmény 439 e Ft veszteség.
2./ Mórahalom város Képviselő-testületet a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI
.tv. 19. §. /2/ bek. szerint a közhasznúsági jelentést elfogadja. A közhasznúsági jelentés a
Képviselő-testület határozatával együtt kerül nyilvánosságra, melyet az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmaz.
3./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy fokozottan kísérje figyelemmel a
pályázati kiírásokat, és aktívan kapcsolódjon be a pályázati tevékenységbe, ezzel is törekedve
forrásszerzésre.
4./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy az alapító okiratban foglalt
céloknak megfelelően fordítson fokozott figyelmet az eredményes és hatékony gazdálkodásra.
Felelős. 3-4. pont esetében: Csőke Melinda ügyvezető igazgató
Határidő: 3-4. pont: folyamatos
Beszámolásra: 2006. október havi Kt. ülés
Erről értesítés kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csőke Melinda ügyvezető igazgató

- Beszámoló a MÓRA-PARTNER KHT és Felügyelő Bizottsága tevékenységéről
Előadó: Móra-Partner Kht. ügyvezető igazgatója
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
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187/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a MÓRA-PARTNER KHT és Felügyelő Bizottsága tevékenységéről
Határozat
Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRA-PARTNER Foglalkoztatási és Szociális
Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottság 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Rozsnyainé Hódi Mária Felügyelő Bizottság Elnöke
3./ Csőke Melinda MÓRA-PARTNER KHT. ügyvezető igazgatója

- Beszámoló a HARÉNA Gazdaságfejlesztő és Integrációs Közhasznú Társaság 2005. évi
gazdasági tevékenységéről
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság a Kht. eredményét megfelelőnek találja. Jónak ítélik meg, hogy a Kht. telephelye átkerült a
Mórakert Szövetkezet telephelyére, mely által az infrastruktúrája javulhatott. A Mórakert Szövetkezet és
a Kht. között jó együttműködés alakult ki. A Kht. hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatását
biztosítja. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
A Testület dicséretesnek ítéli meg a Kht. munkáját, fejlődését.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy a mérlegadatok a valóságnak megfelelnek, könyvvizsgáló asszony az egyszerűsített éves
beszámolót záradékával ellátta. Előterjesztői jogon javasolja a határozati javaslat kiegészítését az
alábbiak szerint:
“ 5./ Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a HARÉNA Gazdaságfejlesztő és Integrációs
Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Kht. nyeresége terhére gondoskodjon az
Önkormányzat részére a pótbefizetés visszajuttatásáról.
Határidő: a 2005. évi beszámolót elfogadó taggyűlést követően azonnal
Felelős: Haréna Kht. ügyvezető igazgatója
Beszámolásra: 2006. augusztusi Kt „
m - G:\1worddoc\TKS2\JEGYZŐKÖNYVEK\2006\20060525teljes.doc

19
- A képviselő-testület Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, mely szerint Mórahalom város
Képviselő-testülete utasítja a HARÉNA Gazdaságfejlesztő és Integrációs Közhasznú Társaság
ügyvezető igazgatóját, hogy a Kht. nyeresége terhére gondoskodjon az Önkormányzat részére a
pótbefizetés visszajuttatásáról.
- A Képviselő-testület az előterjesztést a kiegészítéssel együtt egyhangúan elfogadja.
188/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a HARÉNA Gazdaságfejlesztő és Integrációs Közhasznú Társaság 2005. évi
gazdasági tevékenységéről
Határozat
l./ Mórahalom Város Képviselőtestülete a HARÉNA Gazdaságfejlesztő és Integrációs
Közhasznú Társaság 2005. évi gazdálkodásáról készült beszámolót és könyvvizsgálói jelentést
megtárgyalta.
A gazdálkodó szervezet 2005. december 31-i mérlegét – melyben az eszközök és források
egyező végösszege 23.839 e Ft, a mérleg szerinti eredmény: 2.641 e Ft - nyereség - elfogadja.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megállapítja, hogy a HARÉNA Kht. a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv-ben a közhasznú társaságokra érvényes előírások szerint
végezte munkáját.
3./ A Képviselő-testület megállapítja a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés alapján, hogy a
társaság a közhasznú tevékenységet – munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,
foglalkoztatásnak elősegítése – eredményesen végezte.
4./ A Képviselő-testület elfogadva a Haréna Kht. 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
az 1./ pont szerint felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közhasznú társaság taggyűlésén a
képviselő-testület nevében a társaság gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a
közhasznúsági jelentést fogadja el.
Határidő:3. pontra: A kht. közgyűlésének időpontja
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
5./ Mórahalom város Képviselő-testülete utasítja a HARÉNA Gazdaságfejlesztő és Integrációs
Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatóját, hogy a Kht. nyeresége terhére gondoskodjon az
Önkormányzat részére a pótbefizetés visszajuttatásáról.
Határidő: a 2005. évi beszámolót elfogadó taggyűlést követően azonnal
Felelős: Haréna Kht. ügyvezető igazgatója
Beszámolásra: 2006. augusztusi Kt
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Hódi Pál elnök
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- Beszámoló a HARÉNA Kht. Felügyelő Bizottságának működéséről
Előadó: Felügyelő Bizottság elnöke
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
189/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a HARÉNA Kht. Felügyelő Bizottságának működéséről
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete a HARÉNA Kht. Felügyelő Bizottságának 2005. évi
beszámolóját elfogadja.
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csányi László FB. elnök
3./ Hódi Pál ügyvezető igazgató

- Az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány közhasznúsági jelentéseinek elfogadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést. A bizottsági ülésen jelen volt Dr. Forgács Erika
az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, aki a felmerült kérdésekre
válaszolt. Elmondja, hogy nemrégiben az Állami Számvevőszék végzett vizsgálatot a közalapítványnál,
mely hiányosságot nem tárt fel. Az Állami Számvevőszék javasolta a közalapítvány kiemelten
közhasznúvá nyilvánítását, melyet a bizottság is egyhangúan támogat.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Elmondja, hogy a Testület megítélése szerint a Közalapítvány fontos tevékenységet végez.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Nógrádi Zoltán polgármester:
Megköszöni a Közalapítvány kuratóriumának áldozatos munkáját. Elmondja, hogy a mérlegadatok a
valóságnak megfelelnek, könyvvizsgáló asszony az egyszerűsített éves beszámolót záradékával ellátta.
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Nógrádi Zoltán polgármester elfogadja az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát.
Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát a
következők szerint:
“ 4./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Kuratórium Elnökét, hogy vizsgálja meg az
Egészséges Mórahalomért Közalapítvány kiemelten közhasznúvá nyilvánításának lehetőségét, illetve az
ehhez szükséges feltételeket.
Határidő: 2006. augusztusi Kt.
Felelős: Kuratórium Elnöke „
- A képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát egyhangúan elfogadja, mely
szerint Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Kuratórium Elnökét, hogy vizsgálja meg az
Egészséges Mórahalomért Közalapítvány kiemelten közhasznúvá nyilvánításának lehetőségét, illetve az
ehhez szükséges feltételeket.
- A Képviselő-testület az előterjesztést a kiegészítéssel együtt egyhangúan elfogadja.
190/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány közhasznúsági jelentéseinek elfogadása
Határozat
1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány
által a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. sz. törvény 19. § alapján készített 2005.
évi tevékenységről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet elfogad.
2. Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a közalapítvány 2005.
december 31-i mérlegét, melyben az eszközök és források egyező végösszege: 3698 eFt, a
tárgyévi eredmény : 201 eFt.
A Képviselő-testület a továbbiakban is hasznosnak és fontosnak tartja a közalapítvány
tevékenységét és kifejezi azon elvárását, hogy a jövőben is kapcsolódjon be a település
egészségügyi ellátórendszere szakmai színvonalának emelésébe, s anyagi eszközeivel segítse a
település egészségügyi ellátásának egyes részterületeit, a prevenciós tevékenységet.
3. A közhasznúsági jelentés a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül
nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
4./ Mórahalom város Képviselő-testülete felkéri a Kuratórium Elnökét, hogy vizsgálja meg az
Egészséges Mórahalomért Közalapítvány kiemelten közhasznúvá nyilvánításának lehetőségét,
illetve az ehhez szükséges feltételeket.
Határidő: 2006. augusztusi Kt.
Felelős: Kuratórium Elnökét
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Közalapítvány kuratóriumi elnöke
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- A Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány közhasznúsági jelentésének elfogadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság köszönetét fejezi ki a
munkájukért. A bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
A Testület egyhangúan támogatja az előterjesztésben foglaltakat.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
191/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány közhasznúsági jelentésének elfogadása
Határozat
1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a Mórahalmi Önvédelmi Csoport
Közalapítvány által a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. sz. törvény 19. § alapján
készített 2005. évi tevékenységről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet elfogad.
2. A Képviselő-testület elfogadja a közalapítvány 2005. december 31-i mérlegét az alábbi,
könyvvizsgáló által hitelesített adatokkal: eszközök és források egyező végösszege: 153 eFt, a
tárgyévi eredmény : 78 eFt.
A Képviselő-testület felkéri a közalapítvány kuratóriumát, hogy fokozottan kísérje figyelemmel
az alapítói támogatások, valamint az egyéb befizetések felhasználását, melyek a közalapítvány
alaptevékenységét szolgálják.
3. A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül
nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Közalapítvány kuratóriumi elnöke

- A Közoktatásért Közalapítvány közhasznúsági jelentésének elfogadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester:
Köszönti a Közoktatásért Közalapítvány kuratóriumának elnökét Porkoláb Mihály urat.
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Porkoláb Mihály elnök:
Megköszöni a támogatásokat és a jó együttműködést, melyre 2006-ban is számít.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
A bizottság véleménye szerint nagyon fontos szerepe van a közalapítvány munkájának. A bizottság
örvendetesnek tartja, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ból befolyt összegből támogatásokat tudnak
nyújtani. A bizottság egyhangúan támogatja az előterjesztésben foglaltakat.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
A Testület egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Nógrádi Zoltán polgármester:
Megköszöni a Közalapítvány kuratóriumának áldozatos munkáját. Elmondja, hogy a mérlegadatok a
valóságnak megfelelnek, könyvvizsgáló asszony az egyszerűsített éves beszámolót záradékával ellátta.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
192/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Közoktatásért Közalapítvány közhasznúsági jelentésének elfogadása
Határozat
1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány
által a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. sz. törvény 19. § alapján készített 2005.
évi tevékenységről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, melyet elfogad.
2. A Képviselő-testület elfogadja a közalapítvány 2005. december 31-i mérlegét az alábbi,
könyvvizsgáló által hitelesített adatokkal: eszközök és források egyező végösszege: 3398 eFt, a
tárgyévi eredmény : -697 eFt.
A Képviselő-testület felkéri a közalapítvány kuratóriumát, hogy fokozottan kísérje figyelemmel
az alapítói támogatások, valamint az egyéb befizetések felhasználását, melyek a közalapítvány
alaptevékenységét szolgálják. Felkéri továbbá a testületi az alapítvány kuratóriumát, hogy
törekedjék a negatív eredmény felszámolására.
3. A közhasznúsági jelentés a Képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvvel együtt kerül
nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Közalapítvány kuratóriumi elnöke
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- Háziorvosi körzetek rendeletben történő meghatározása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
A bizottság támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
193/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Háziorvosi körzetek rendeletben történő meghatározása
Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete az orvosi körzetek megállapítása tárgyú 20/1992. (I.
29.) Kt. sz. határozatát 2006. május 25. napjával hatályon kívül helyezi azzal az indokkal, hogy a
háziorvosi körzeteket az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján
rendeletben kell meghatározni.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ dr. Szántó Mária jegyző

Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás körzeteiről
szóló rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal – az elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 16/2006. (VI. l.) Ör. rendeletét a felnőtt és
gyermek háziorvosi ellátás körzeteiről.

A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv ……. sz. melléklete tartalmazza.
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- Móraép Kht könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint egyhangúan elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
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.
194/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móraép Kht könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbítása
Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete 183/1995. (XII. 19.) Kt. sz. határozatával létrehozott
MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság Alapító
Okiratának VI. 4.3. pontját – az alapító okirat VI.2. pontjában foglalt kizárólagos hatásköre
alapján - az alábbiak szerint módosítja:
„4.3. A Társaság könyvvizsgálója 2007. június 30-ig
Horváth Ildikó
Anyja neve: Tóth Erzsébet
Lakcím: Makó, Sírkert u. 51. szám.
A könyvvizsgálóval a kijelölését követően a gazdasági társaság ügyvezetője köt szerződést a
polgári jog általános szabályai szerint”
2./ A Képviselő-testület felhívja a Móraép Kht. ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a
változást az Alapító Okiraton vezettesse át és a Csongrád megyei Bíróságnál, mint cégbíróságnál
jelentse be.
Határidő: 2006. május 31.
Beszámolásra: 2006. júniusi kt.
Felelős: Dobó József ügyvezető igazgató
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Társaság ügyvezető igazgatója
3. Horváth Ildikó könyvvizsgáló
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- 2006. június 1-től a Móra-Vitál Kht. által nyújtott gyógy-és wellness szolgáltatások térítési
díjainak megállapítása
Előadó: Móra-Vitál Kht. ügyvezető igazgatója
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
A bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
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.
195/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: 2006. június 1-től a Móra-Vitál Kht. által nyújtott gyógy-és wellness szolgáltatások térítési
díjainak megállapítása
Határozat
l./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a Móra-Vitál Kht. gyógy- és wellness
szolgáltatásainak dijszabásáról szóló előterjesztést, és a 2-es sz. melléklet szerinti szolgáltatási
dijakat elfogadja. A dijszabást 2006. június l-től kell alkalmazni.
Határidő: 2006. június l.
Felelős: Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató
A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület további jelentés nem kér.
Erről értesitést kap:
l./ Dr. Vághy Imre Richárd ügyvezető igazgató
2./ Nógrádi Zoltán polgármester

- A Móra Ferenc ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Móra Ferenc ÁMK igazgatója
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatja annak elfogadását.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
A bizottsági tagok támogatják az előterjesztésben foglaltakat.
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Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
196/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Móra Ferenc ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete a Móra Ferenc ÁMK (Általános Művelődési
Központ) Alapító Okiratának módosítását - a határozat melléklete szerint elfogadja.
2./ Utasítja a Móra Ferenc Általános Művelődési Központ igazgatóját, hogy a módosítást az
intézmény Szervezeti és Működési szabályzatán vezesse át.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Gyuris Péterné igazgató

- Kötelező felvételt biztosító óvoda és iskola körzethatárainak meghatározása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
197/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Kötelező felvételt biztosító óvoda és iskola körzethatárainak meghatározása
Határozat
1. Mórahalom város Képviselő-testülete Mórahalom városban a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 90. § (1) bekezdése alapján a kötelező felvételt biztosító óvodai és iskolai
felvételi körzethatárokat az alábbiak szerint határozza meg:
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Napközi Otthonos Óvoda (mint kötelező felvételt biztosító óvoda) felvételi körzete
Mórahalom város közigazgatási területe
Móra Ferenc ÁMK (mint kötelező felvételt biztosító általános iskola) felvételi körzete

Mórahalom város közigazgatási területe
2. A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy a közoktatási törvény végrehajtásáról
szóló 20/1997.(II.13.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a kötelező felvételt biztosító
óvoda és iskola körzethatárait tartalmazó képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvi kivonatát a
döntést követő 30 napon belül küldje meg a KIR részére.
Határidő: 2006. június 10.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér.
Felelős: dr. Szántó Mária jegyző
Értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Közoktatási Információs Rendszer

- Országos Bűnmegelőzési Bizottság pályázati felhívása bűnmegelőzési modellprojektek
megvalósítása – SZÉP-KÖR
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Támogatják az előterjesztés elfogadását.
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.
198/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Országos Bűnmegelőzési Bizottság pályázati felhívása bűnmegelőzési modellprojektek
megvalósítása – SZÉP-KÖR
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a SZÉP-KÖR Környezetvédelmi és
Városszépítészeti Közhasznú Egyesületnek az Országos Bűnmegelőzési Bizottság felhívására
– a MÓRA-ÉP KHT-val, az önkormányzattal, valamint a Polgárőrséggel együttműködésben
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- bűnmegelőzési makro modellprogram kidolgozására irányuló pályázati program benyújtását
és megvalósítását támogatja.
2./ A Képviselőtestület a 14.000.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges 3.500.000 Ft-ot önerőként biztosítja.
3./ A Képviselőtestület felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén a támogatási összegnek az
önkormányzat 2006. évi költségvetésébe történő beépítésére.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2006. május 29.
Beszámolásra:
2006. októberi Kt.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1.
SZÉP-KÖR Egyesület
2.
Nógrádi Zoltán polgármester
3.
Dr. Szántó Mária jegyző

- Országos Bűnmegelőzési Bizottság pályázati felhívása bűnmegelőzési modellprojektek
megvalósítása – Homokháti Iskolaszövetség
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
A bizottság egyetért az előterjesztésben foglaltakkal.
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.
199/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Országos Bűnmegelőzési Bizottság pályázati felhívása bűnmegelőzési modellprojektek
megvalósítása – Homokháti Iskolaszövetség
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a Homokháti Iskolaszövetségnek
az Országos
Bűnmegelőzési Bizottság felhívására – Mórahalom város Önkormányzatával, valamint a
Térségi Bűnmegelőzési Tanáccsal együttműködésben - bűnmegelőzési mikro modellprogram
kidolgozására irányuló pályázati program benyújtását és megvalósítását támogatja.
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2./ A Képviselőtestület a 5.560.000 Ft összértékű pályázati program megvalósításához
szükséges 560.000 Ft-ot önerőként biztosítja.
Határidő: a pályázat benyújtására:2006. május 29.
Beszámolásra:
2006. októberi Kt.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1./ Homokháti Iskolaszövetség
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Települési Egészségterv megvalósítására kiírt pályázat
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
A bizottság egyhangúan támogatja az előterjesztésben foglaltakat.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint egyhangúan elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
200/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Települési Egészségterv megvalósítására kiírt pályázat
Határozat
1./ Mórahalom város Önkormányzata fokozott figyelmet fordít az egészségfejlesztő
tevékenységre, az életminőség javítására. Az önkormányzati ellátó rendszer mellett a
tevékenység hatékony segítői a társadalmi szervezetek önkormányzati intézmények és a
lakosság is.
2./ Mórahalom város Önkormányzata az Egészségügyi Minisztérium által közzétett felhívására
elkészített települési egészségfejlesztő program – mozgáskultúra fejlesztése, egészséges
táplálkozás, mentálhigiéné - végrehajtásával egyetért, a 2,5 millió Ft költségvetésű pályázat
megvalósításához 500.000 Ft-ot biztosít önerőként, 2 millió Ft támogatásra pályázatot nyújt be.
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3./ A Képviselőtestület felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén a támogatás összegének a
költségvetésbe történő beépítésére.
Határidő: a pályázat benyújtására:
2006. május 31.
beszámolásra:
2006. november
Felelős: 2./ pont: Nógrádi Zoltán polgármester
3./ pont: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Beszámoló a Móra-Glob Logisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság 2005. évi
tevékenységéről
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
A bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúan elfogadásra javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
201/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a Móra-Glob Logisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság 2005. évi
tevékenységéről
Határozat
1/a. Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Móra-Glob Logisztikai és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
1/b. A Képviselő-testület jóváhagyja a társaság 2005.évi mérleg szerinti eredményét 326 eFt-tal.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Móra-Glob Kft. ügyvezető
igazgatói teendőinek ellátására Seller Péter 6784 Öttömös, Tolbuhin u. 16. szám alatti lakos
kerüljön megbízásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén a társaság 2005.
évi beszámolóját fogadja el és Seller Péter ügyvezető igazgatói kinevezését szavazatával
támogassa.
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Határidő: 2006. május 31.
beszámolásra: 2006. szeptember
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Móra-Glob Kft. ügyvezető igazgatója

- Kojnok Tibor és Kojnok Hajnalka jelölése a Mórahalom, Szegedi út 1/a. sz. alatt létesülő
Buszváró büféjének bérbeadás keretében történő üzemeltetésre
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Oltványi Gyula Pénzügyi Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint egyhangúan elfogadásra javasolják az
előterjesztésben foglaltakat.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúan támogat.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
202/2006. /V. 25./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Kojnok Tibor és Kojnok Hajnalka jelölése a Mórahalom, Szegedi út 1/a. sz. alatt létesülő
Buszváró büféjének bérbeadás keretében történő üzemeltetésre
Határozat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta a „Kojnok Tibor és Kojnok Hajnalka
jelölése a Mórahalom, Szegedi út 1/a. sz. alatt létesülő Buszváró büféjének bérbeadás keretében történő
üzemeltetésre” tárgyú előterjesztését.
2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a létesítmény üzemeltetésére jelöljük Kojnok
Tibort és feleségét, Kojnok Hajnalkát, azzal a kikötéssel, hogy a 2006. június 15-től kezdődően 5
év határozott időtartamra szóló bérleti szerződés aláírására csak akkor kerülhet sor, ha
legkésőbb 2006. június 10-ig bemutatják a tevékenység folytatásához szükséges hatósági
engedélyeket.
3./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, hogy értesítse Kojnok Tibort és Kojnok
Hajnalkát a döntésről, illetve a bérleti szerződés megkötésének további feltételeiről.
A Képviselőtestület felhívja a Jegyzőt, hogy amennyiben a házaspár a 2./ pontban
meghatározott határidőn belül bemutatja a kért dokumentumokat a bérleti szerződés
megkötéséről intézkedjen.
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Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: azonnal
Beszámolásra: 2006.szeptember Kt.
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
Közérdekü bejelentések:
Szűcsné Dr. Fehér Éva Konzultatív Tanácsadó Testület elnöke:
Elmondja, hogy igény mutatkozott a reggeli úszás lehetőségre legalább hetente 2 alkalommal (7-8 óráig).
Megítélése szerint meg kellene vizsgálni ennek lehetőségét.
Csányi László alpolgármester:
Elmondja, hogy Vass Antal képviselő úr – igazolt- távol léte miatt ő tolmácsolja a képviselő úr
közérdekű bejelentését. Képviselő úr információi szerint a mórahalmi sakkozók nem részesülnek
támogatásban a Sportegyesülettől. Mi ennek az oka?
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szűcsné Dr. Fehér Éva elnök asszony felvetésére válaszként elmondja, hogy megvizsgálják a reggeli
úszás lehetőségét és írásban megküldi a választ. Csányi úr kérdésére elmondja, hogy tájékoztatást kér a
Sportegyesület elnökétől a támogatások elosztását illetően és a választ írásban megküldi Vass Antal
képviselő úrnak. Egyéb bejelentés nem lévén az ülést berekeszti.
K.m.f.
Nógrádi Zoltán
polgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző
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