JEGYZŐKÖNYV
Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. szeptember 21-én megtartott ünnepi
ülésén az Aranyszöm Rendezvényház nagytermében
Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester
Babarczi János, Balogh Miklós, Csiszár István, Heller Sz. Tibor, Masa
Róbert, Ördögné Gárgyán Mária, Papdi Istvánné, Vass Józsefné, Volford Imre,
Varga Ferenc, Vass Antal, Oltványi Gyula, Csányi László képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző
Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Dr. Nagy Szilvia aljegyző
- Rozsnyainé Hódi Mária Igazg. O. vez.
- Árva Béláné Költségvetési és Adóoszt. vezető
- Kosztyu Gyuláné óvodavezető
- Gyuris Péterné Móra Ferenc ÁMK
- Dr. Fábricz Károlyné Gondozási Központ vezetője
- Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója
- Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz. Ház ig.
- Duka Félix Móranet Kht. ügyv. ig.
- Csőke Melinda Mórapartner Kht. ig.
- Balogné Baranyás Ágnes Huncutka Bölcsőde és Családi Napközi képv.
Lakossági megjelentés: 45 fő
Nógrádi Zoltán polgármester:
Megállapítja a határozatképességet, a l4 tagú települési Képviselő-testület tagjaiból jelen van
minden képviselő.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra:
l./ Beszámoló a bizottságokban végzett munkáról és a bizottságok egymás közötti
kapcsolat-rendszeréről
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Tájékoztató a megyei közgyűlés tagjainak a Közgyűlésben és a bizottságokban
kifejtett tevékenységéről
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Nógrádi Zoltán polgármester cikluszáró tájékoztatója
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
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Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontra tett javaslatot.
301/2006. /IX. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Napirend jóváhagyása
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a 2006. szeptember 21-ei, ünnepi
testületi ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

Képviselő-

l./ Beszámoló a bizottságokban végzett munkáról és a bizottságok egymás közötti
kapcsolat-rendszeréről
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Tájékoztató a megyei közgyűlés tagjainak a Közgyűlésben és a bizottságokban
kifejtett tevékenységéről
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Nógrádi Zoltán polgármester cikluszáró tájékoztatója
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

I. napirend:
- Beszámoló a bizottságokban végzett munkáról és a bizottságok egymás közötti
kapcsolat-rendszeréről
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság törvényességi szempontból vizsgálta a
képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket. Fontos szerepük volt a lejárt
határidejü határozatok végrehajtásának figyelemmel kisérése terén is.
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Elmondja továbbá, hogy a bizottság munkáját 3 képviselő-testületi taggal és 2 külsős szakértővel
végezte.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az SZMSZ alapján a Pénzügyi Bizottság számára meghatározott előterjesztések
véleményezésében volt óriási szerepük.
Megköszöni a bizottság külsős tagjainak a 2002-2006-os ciklusban végzett emberi és szakmai
segítségét.
Köszöni továbbá a bizottság tevékenységét segítő köztisztviselők szakmai munkáját is.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy Mórahalom gazdasági fejlődésével kapcsolatos előterjesztések megvitatása
képezte fő feladatukat.
Ezúton köszöni meg a Polgármesteri Hivatal apparátusának, hogy jól előkészitett anyagokkal
segitették a bizottság döntéshozatalát.
Ugy érzi, hogy a bizottság tagjai minden esetben a lakosság érdekeinek, a város lendületes
fejlesztésének szem előtt tartása mellett igyekeztek meghozni racionális döntésüket. Megitélése
szerint jó munkakapcsolatot sikerült kialakitaniuk a városban müködő közhasznú társaságokkal.
Köszöni a bizottság külsős tagjainak megfontolt, a különböző alternativákat figyelembe vevő
véleményét, javaslatát.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy bizottságuk nevükhöz méltóan azokat az előterjesztéseket vitatta meg, amelyek
az oktatást, a közmüvelődést és a sportot érintették. Örömmel számol be arról, hogy jelentős
infrastrukturális fejlesztések zajlottak ezen a területen. Emellett örvendetes ténynek tartja azt is,
hogy nemcsak technikai, hanem szakmai fejlődés is jellemezte az elmult időszakot.
Jelentős átalakulás figyelhető meg a közmüvelődés területén: az Aranyszöm Rendezvényház
átadásával igényes környezetben gazdag programokkal várják a város lakosságát.
Kiemeli az ifjúsági felmérés kapcsán a fiatalok által végzett társadalmi munkát.
Természetesen ő is köszönetet mond a külsős bizottsági tagoknak, illetve az intézmények
vezetőinek, akik szakmai munkájukal segitették a bizottság eredményes munkáját. Köszöni, hogy
részt vehettek mindannyian az elmult ciklusban folyó munkában és további sikeres müködést
kiván.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottsági munkát 4 fő képviselő és l fő külsős szakértő
végezte.
Tevékenységüket maximálisan támogatták a hivatal illetékes osztályának köztisztviselői és az
intézményvezetők.
Elmondja, hogy bizottságuk ülésezett a leggyakrabban, hiszen átruházott hatáskörökben
különböző segélyek odaitéléséről, illetve megvonásáról kellett dönteniük a képviselő-testület elé
kerülő előterjesztések, rendelet-tervezetek véleményezése mellett.
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Nógrádi Zoltán polgármester:
Megköszöni mindazok – képviselő-testületi tagok, külsős bizottsági tagok, hivatali és intézményi
dolgozók – munkáját, akik szakmai tudásukkal hozzájárultak a megalapozott döntések
meghozatalához.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag elfogadja.
302/2006. /IX. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a bizottságokban végzett munkáról és a bizottságok egymás közötti
kapcsolat-rendszeréről
Határozat
l./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a bizottságokban
végzett munkáról és a bizottságok egymás közötti kapcsolatrendszeréről szóló
beszámolót.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 2002-2006.
önkormányzati ciklus alatt a képviselő-testület a városfejlesztéséhez és a működéséhez
igazodó bizottsági struktúrát tartott fent. A képviselő-testület a 2002-2006.
önkormányzati ciklus tapasztalatai alapján ajánlja a 2006-2008. ciklus képviselőtestületének hasonló bizottságok fenntartását és működtetését, kapcsolatrendszerük
fenntartását.
3./ Mórahalom város Képviselő-testülete hasznosnak és szakmailag eredményesnek ítéli
meg a bizottsági munkára és döntéselőkésztésre alapozott képviselő-testületi
döntéshozatalt. A képviselő-testület fontosnak tartja továbbra is, hogy a bizottsági
szinten szülessenek meg mindazon szakmai javaslatok, melyek a város hosszú, közép és
rövid távon ható döntéseit megalapozzák.
4./ Mórahalom város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki mindazon bizottsági
tagoknak, akik külső szakértőként vettek részt a képviselő-testület munkájában
biztosítva ezzel pártatlan és szakmailag kellően alátámasztott döntések meghozatalát.
Mórahalom város elmúlt 4 esztendejének dinamikus fejlődése visszaigazolja a képviselőtestület mellett dolgozó szakértők felkészültségét.
5./ Mórahalom város Képviselő-testülete a bizottsági elnökök, képviselő-testületi
bizottsági tagok köszönetüket fejezik ki a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőknek, az
intézményvezetőknek, a költségvetési szervek és közhasznú szervezetek dolgozóinak,
civil szervezetek vezetőinek és tagjainak, akik javaslataikkal, véleményükkel támogatták a
bizottságokban folyó munkát.
6./ Mórahalom város Képviselő-testülete a fenti, a bizottságokban végzett munkáról és
a bizottságok egymás közötti kapcsolatrendszeréről szóló beszámolóját ajánlja a
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következő képviselő-testületnek annak érdekében, hogy a 2002-2006. önkormányzati
ciklusban a testületek működési tapasztalatai hatékonyan hasznosuljanak.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Bizottságok elnökei

II. napirend:
- Tájékoztató a megyei közgyűlés tagjainak a Közgyűlésben és a bizottságokban kifejtett
tevékenységéről
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Dr. Szántó Mária jegyző:
Ismerteti a tájékoztatót a kiadott írásos anyag alapján.
Nógrádi Zoltán közgyűlés tagja:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Csongrád megyei Közgyűlés alakuló ülésén kistérségi
tanácsnokká választották. A tanácsnoki munkája során feladatát képezte a kistérséggel
kapcsolatos feladatok áttekintése, az érdekképviselet s valamennyi a közgyülés átal létrehozott
bizottság munkájában ennek érvényesitése.
Elmondja, hogy a Csongrád megyei Közgyűlés az elmult időszakban számos olyan döntést
hozott, amely kapcsán a kistérségek közötti érdekegyeztetésnek, illetve párbeszédnek biztositott
lehetőséget. Hatáskörébe tartozott a megye területfejlesztési helyzetével, területfejlesztési
koncepciójával, közlekedésével és intézményfejlesztésével, valamint
az Európai Unióval
kapcsolatos
kérdéskörök. Több esetben fogadták el javaslatát.
Több stratégiai terv
előkészitésében, véleményezésében igyekezett a kistérségek érdekeit érvényesiteni.
Heller Sz. Tibor Ügyrendi Bizottság elnöke.
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a tájékoztatót, melyet elfogadásra javasol a képviselőtestületnek.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Egyben megköszönik Nógrádi Zoltán úr Csongrád megyei Közgyűlésben végzett munkáját.
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Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok megitélése szerint a város fejlődése szempontjából igen
lényeges volt Nógrádi Zoltán úr munkája a Csongrád Megyei Közgyűlésben is. Remélik, hogy a
következő választási ciklusban is lehetősége lesz ezen pozíció betöltésére, ezzel is segitve a
Homokháti Kistérség további fejlesztését.
Sajnálatosnak tartják, hogy Szűcs Tibor úr nem juttatott el tájékoztatót az általa végzett szakmai
munkáról.
Összességben a tájékoztatót elfogadásra javasolják.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Tolmácsolja a bizottsági tagok elismerését és köszönetét Poglármester úr számára azért a
munkájáért, amelyet a megyei közgyűlésben Mórahalomért végzett.
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Papdi Istvánné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a tájékoztatót, melyet elfogadásra javasol a képviselőtestületnek.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadja.
303/2006. /IX. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató a megyei közgyülés tagjainak a Közgyűlésben és a bizottságokban kifejtett
tevékenységéről
Határozat
l./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és tudomásul veszi Nógrádi Zoltán
megyei közgyűlési tagnak, kistérségi tanácsnoknak a Közgyűlésben
kifejtett
tevékenységéről szóló tájékoztatót.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Szűcs Tibor és Nógrádi
Zoltán uraknak a megyei döntéshozatalban végzett munkájukért, mellyel igyekeztek
mind a megye, mind városunk ügyeit előmozdítani az itt élő lakosság élet- és
munkakörülményeit javítani.
Erről értesítést kap:
l./ Szűcs Tibor Mórahalom, Munkás u. 5.
2./ Nógrádi Zoltán Mórahalom, Bástya sor 2/E
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Filmvetités
Polgármesteri Program és képviselői bemutatkozások - 2002-2006

Nógrádi Zoltán polgármester:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Megjelentek! Kedves Vendégeink!
Nehéz megszólalni ezen filmkockák után. Nem azért, mert az ember szembesül a 4 évvel
ezelőtti gondolataival, szavaival, hanem azért mert 4 évvel ezelőtt egy olyan értékrendet és egy
olyan programot állítottunk fel, amelyet úgy hittük, hogy nagyon kemény munkával tudunk csak
megvalósítani, de legfőképpen, amire szükségünk lesz, az a város lakosságának bizalma és az
egymás közötti emberség, amellyel egy képviselő-testület valóban testületként tud működni,
megértve az értékrendben, gondolkodásban, viselkedésben megfogalmazott különbségeket is.
4 éve történt mindez. 4 évvel idősebbek lettünk, 4 évvel bölcsebbek és tapasztaltabbak. 4 év
kemény munkája van mögöttünk, de az a büszkeség is egyben, hogy amit vállaltunk egymásnak,
azt megtartottuk, amit vállaltunk a programunkban azt teljesítettük, amit vállaltunk a városért azt
végrehajtottuk. Volt ennek a munkának sok-sok keserves pillanata, konfliktusa, nehéz időszaka,
amikor úgy érezhettük, együtt, mindannyian, 4 esztendőn át képviselőként, hogy talán nem tudjuk
megtalálni a megfelelő megoldást, mert meghaladja képességeinket, vagy erőnket. Ennek ellenére
voltak nagyszerű pillanatok is, amikor szalagot vágtunk át, amikor örültünk együtt a munkának, a
munka eredményének és amikor megtapasztalhattuk a város köszönetét is, háláját is. Higgyék el,
hogy ezek a pillanatok voltak azok, amelyek megfogalmazták a következő nehéz időszaknak is az
eltökéltségét, elkötelezettségét és erejét.
Szeretném most a város nyilvánossága előtt, a jelenlévők előtt, a televízió nézők előtt
megköszönni valamennyi képviselő-társamnak, jegyző asszonynak az elmúlt 4 évben tanusitott
türelmet, józanságot, következetességet, amellyel a programot, amelyet meghirdettünk végre
tudtuk hajtani. De amit igazán nagyra értékelünk és amely a számomra a legfontosabb: szeretném
megköszönni azt a jó érzést, azt a barátságot, azt a szép hangulatot, amely a város életének
legjelentősebb döntéseihez kötődött és amely személy szerint engem a képviselő-testület
valamennyi tagjához is köt. Szeretném megköszönni mindenkinek a sok áldozatot, a sok-sok
együtt töltött órát, a sok vitát, érvet, az aggódást, a kritikát. Szeretném megköszönni a képviselőtestület valamennyi tagján keresztül a családoknak, akik ez idő alatt mi míg a városért dolgoztunk
végezték a képviselők helyett is mindazt a munkát, amelyet el kellett végezni. Köszönöm nekik a
kitartást, a bátorítást és azt, hogy megalapozták a képviselő-testület munkáját a családi háttérrel, a
békés családi otthonnal.
Szeretném megköszönni még egyszer valamennyi bizottsági tagunknak, külsős szakértőnknek,
barátunknak, támogatónknak a segítséget, hogy adták a legértékesebbet a tudásukból,
tapasztalataikból, hogy jó döntéseket hozhassunk.
Köszönöm a város két konzultatív tanácsadó testületének az önkéntes munkát, a felvállalt
feladatokat. Köszönöm a fiataloknak, az Ifjúsági Konzultatív Tanácsadó Testületnek az éveken
keresztül tanúsított folyamatos munkát, a véleményeket, mindazt a másfajta megközelítést, amely
nélkül nem lettek voltak döntéseink ilyen megalapozottak. Köszönöm a tanyai képviselő-testület
minden tagjának, hogy igyekeztek tanyavilágunk nehéz problémáira választ adni, az információkat
eljuttatni, a tanyaiak nehéz sorsán segíteni.
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Köszönöm az intézményvezetőinknek, hogy partnerei voltak a képviselő-testületnek. A nehéz
költségvetési vitákon túl szakmai programok megfogalmazásával, legjobb tudásukkal ,
hivatástudatukkal mellettünk álltak, segítséget adtak.
Köszönöm mindazoknak a cégvezetőknek, gazdasági szervezetek vezetőinek, akik az elmult
időszakban mellettünk álltak, hogy gazdasági teljesítményükkel, saját szervezetük kiváló
munkájával támogatták a várost, annak jó hírnevét, s adóikkal segítették céljaink megvalósítását.
Köszönöm a civil szervezetek valamennyi képviselőjének, vezetőjének, elnökeinek, elnökségi
tagjainak, hogy felvállalták azokat a feladatokat, amelyekre nekünk olykor erőnk, vagy időnk nem
volt, vagy talán nem jutott elég figyelmünk rá, de ők segítettek abban, hogy sűrűre szőjük a
gondoskodás hálóját ebben a városban.
Tisztelt Jelenlévők!
Azok, akik ma itt vannak voltak azok, akik az elmúlt 4 esztendőben a munka dandárját végezték .
Önök voltak azok, akik a vállukon viselték szervezeteik gondját-baját, működését, annak rendjét,
annak emberségét és szakmaiságát. Önök voltak azok, akik az elmúlt 4 esztendőben vállalták a
felelősséget ennek a városközösségnek a döntéseiért és mindennapi életéért, de egyben jövőbeli
stratégiáját is.
Szeretném Önöknek megköszönni a munkát, szeretnék jelképes ajándékkal kedveskedni
mindannyiuknak. Az ajándékot úgy állítottuk össze, hogy méltó emléke legyen ennek a 4 éves
munkának. Az ajándékot úgy állítottuk össze, hogy arra ne csak Önök tudjanak visszaemlékezni az elmúlt időszak terheire, kihívásaira - , hanem ha megőrzi őket a családi emlékhely, akkor az
utókor is talán büszke lehet arra, hogy valamikor ebben a városban 2002-2006. között olyan
események zajlottak, amelynek haszonélvezői a kései utókor generációi.
Az előbbi film azzal fejeződött be, hogy soha meg nem pihenni, soha meg nem állni, mindig várni
a váratlant, mindig igyekezzünk, igyekezni kell felkészülnünk a lehetetlen helyzetekre és mindig
fel kell készülnünk a legnehezebb erőfeszítésekre is, amikor a közösségért tenni kell. Tűz vész
nem volt, vihar nem volt hál Istennek, így ezekkel a feladatokkal megbirkóznunk ebben a
ciklusban nem kellett, de volt merész terv, nagyra törő álom, amely hosszú-hosszú munka és soksok erőfeszítés révén valóra válhatott. S mindez mindannyiunk büszkesége lehet.
Mindannyiunkké, akik e teremben vannak, s azoké is, akik most a televízió képernyője elől
szemlélik ezeket az eseményeket, akik egy-egy szeletét látják ennek a munkának. Remélem, hogy
az elmúlt 4 évben azt tudtuk minden mórahalmiban erősíteni, hogy a város minden területéhez,
minden szegletéhez, minden pillanatához közük van, hiszen minden értük van, őket szolgáltuk az
elmúlt 4 esztendőben. Ezt a munkát, ezt a kitartást, ezt az emberséget, s ezt a segítséget
szeretnénk most megköszönni.”
Ajándéktárgyak átadása:
Csányi László alpolgármester:
A Képviselő-testület nevében megköszöni Polgármester úr elmult 4 éves munkáját.
Kéri, hogy szakmai munkájában mindig abból táplálkozzon, hogy a város lakossága támogatja,
mellette áll és mindig hazavárja
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III. napirend:
Nógrádi Zoltán polgármester ciklus-záró tájékoztatója
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester:
Ciklus-záró tájékoztatója a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadja.
304/2006. /IX. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Nógrádi Zoltán polgármester ciklus-záró tájékoztatója
Határozat:
Mórahalom város Képviselő-testülete Nógrádi Zoltán polgármester 2002-2006. cikluszáró tájékoztatóját tudomásul veszi.
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester:
Más bejelentés nem lévén az ünnepi képviselő-testületi ülést bezárja.

K.m.f.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző

