Jegyzőkönyv

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. november 30-án megtartott soros
ülésén és közmeghallgatáson a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskolában
Jelen vannak:
Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller
Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc, Vass Antal, Volford Imre, Csiszár
István, Babarczi János képviselők
Igazoltan van távol: Szűcsné dr. Fehér Éva képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Üllei Kovácsné dr. Udvardy Gizella jogi előadó
- Balog László kabinetvezető
- Rozsnyainé Hódi Mária Szociális, Gyámügyi és Igazgatási osztályvezető
- Árva Béláné Költségvetési és Adó O. mb. osztályvezető
- Kosztyu Gyuláné óvodavezető
- Gyuris Péterné iskolaigazgató
- Szögi Lászlóné Gondozási Központ vezetője
- Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója
- Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója
- Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke
Nógrádi Zoltán polgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit.
Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen
van 13 fő, 1 fő van igazoltan távol.
Javaslatot tesz  a meghivó szerint  a napirendi pontokra.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.
I. NAPIREND
Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről,
a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő
fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közötti beszámolója a jegyzőkönyv l. sz. mellékletét
képezi.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Bubori Károly, Vas Antal és Oltványi Gyula
képviselő, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester úr megadja.

- A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a két ülés közötti beszámolót.
261/2000. /XI. 30./ 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
- Javaslat közmeghallgatási napirendre
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
262/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Javaslat közmeghallgatási napirendre
Hat ározat
Mórahalom város Képviselő-testülete közmeghallgatást tart az alábbi időpontban az alábbi
napirendi pontokkal:
A közmeghallgatás időpontja: 2000. november 30. 17.00 óra
A közmeghallgatás helye: Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola aulája
Napirendje:
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2000. évi térség- és településfejlesztési tevékenységéről
2./ Adórendeletek módosítása
3./ 2001. évi költségvetési koncepció
4./ Egyéb közérdekű javaslatok, bejelentések
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fórumok megszervezéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: Azonnal

Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
- Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
adott jelentést.
263/2000. /XI. 30. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatinak végrehajtásáról
Hat ározat
Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatokra
adott jelentést.
A 251/1999. /XI. 25./, 142/2000. /VII. 6./, Kt. sz. határozat 3. pontja, 274/1999. /XII. l6./,
222/2000. /X. l2./ Kt. sz. 8-9. pontja, 227/2000. /X. l2./, 228/2000. /X. l2./ Kt. sz. 2.,3.,4.
pontja, 230/2000. /X. l2./, 236/2000. /X. l2./, 238/2000. /X. l2./, 243/2000. /X. l2./, 246/2000.
/X. l2./, 273/l999. /XII. l6./ végrehajtásáról további jelentést nem kér a testület.
A 242/1999. /XI. 25./ Kt. sz. határozat 5. pontjának, a 210/2000. /IX. 7./, 221/2000. /X. l2./
Kt. sz. 2./ pontja, 228/2000. /X. l2./ Kt. sz. l. pontja, 231/2000. /X. l2./ Kt., 225/2000. /X. l2./
2.pont végrehajtásáról a 2000. decemberi kt. ülésre kér ujabb jelentést.
A 211/2000. /IX. 7./, 233/2000. /X. l2./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 200l. januári kt.
ülésre kér ujabb jelentést.
A 138/2000. /VII. 6./ Kt. sz. határozat II/4., 147/2000. /VII. 6./ 232/2000. /X. 12./, 176/2000.
/VII. 26./ Kt. sz. határozat 3.-4. pontjának Kt. sz. végrehajtásáról a 200l. februári kt. ülésre kér
ujabb jelentést.
A 134/2000. /VII. 6./ Kt. III. l-2. pontjának végrehajtásáról a 2001. márciusi kt. ülésre kér
ujabb jelentést.
Erről értesítést kap:
1. / Nógrádi Zoltán polgármester
2. / Gyuris Péterné iskolaigazgató
3. / Szücs Julianna könyvtárvezető
4. /Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
- Jelentés a 3/2000. /II. l6./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról
Előadó: Kása Gabriella intézményvezető

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Sajnálattal vették tudomásul a bizottság tagjai, hogy a Gondozási Központ előző havi
tájékoztatása szerint még kb. 1 mFt pluszt mutatott a teljesítmény kimutatás, a mostani
jelentésében már jelentős mínuszba billent át ez az összeg. Sajnálatát fejezi ki arra
vonatkozóan, hogy a Gondozási Központ vezetőjének jelentése szerint ez a teljesítmény
szerinti egyenleg hirtelen történt változása, könyvelési problémákból adódott. Ezzel együtt a
bizottság elfogadásra javasolja a jelentést.
Csiszár István Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Szűcsné dr. Fehér Éva képviselő, aki az
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a
Képviselő-testület ülésén és őt kérte meg, hogy - fentiekre tekintettel - a továbbiakban
tolmácsolja a bizottság véleményét.
Sajnálattal vették tudomásul, hogy a számszaki kimutatások pénzügyi technikailag
pontatlanok voltak, nem a tényleges valóságot mutatták ez idáig. Az adatok részletes
elemzése kapcsán azonban egyértelművé vált, hogy az előző év hasonló időszakához képest
az egyes szakrendelések teljesítménye jelentősen nőtt. Az év elejei intézkedések pozitív
hatása mutatható ki, amelyet a bizottság által utólag megkapott, tisztán ez évi adatokat
tartalmazó táblázat is mutat. Mindezek ismeretében az egészségügyi bizottság támogatja,
hogy a decemberi kt. ülésre készüljön egy olyan összefoglaló kimutatás, amely az elmúlt év
és az idei év szakrendelési bevételi-kiadási egyenlegét tartalmazza havi bontásban
szakrendelésenként, amely egyúttal az itt dolgozók teljesítményarányos jutalmazásához
szükséges döntéseket is megalapozza. Ezzel együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja a
jelentést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a jelentést.
264/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a 3/2000. /II. l6./ Kt. sz. határozat 3. pontjára
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 3/2000. /II.16./ Kt. sz. határozat 3. pontjának
végrehajtására adott jelentést megvitatta, és azt elfogadja. A határozat végrehajtásáról a 2000.
decemberi kt. ülésre kér újabb jelentést.
Határidő: 2000. decemberi kt. ülés
Felelős: Kása Gabriella Gondozási Központ vezetője
2./ A Képviselő-testület felkéri a Gondozási Központ vezetőjét, hogy készítsen a decemberi
kt. ülésre egy olyan összefoglaló kimutatást, amely az elmúlt év és az idei év szakrendelési
bevételi-kiadási egyenlegét tartalmazza havi bontásban szakrendelésenként, amely egyúttal az
itt dolgozók teljesítményarányos jutalmazásához szükséges döntéseket is megalapozza.
Határidő: 2000. decemberi kt. ülés

Felelős: Kása Gabriella Gondozási Központ vezetője
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Kása Gabriella Gondozási Központ vezetője
- Állatmérlegelések és megjelölés díjára javaslat
/Jelentés a 273/1999. /XII. l6./ Kt. sz. határozat 3. pontjára/
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést, melyet egyhangúlag
elfogadásra javasolnak.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Az állatmegjelöléssel kapcsolatos illetve az állatátvétel rendjére vonatkozó FVM rendelet
2000. november 15-e alkalmazták az állatorvosok városunkban. A rendelet bevezetése
felháborodást keltett a gazdák körében, ezért a Bizottság meghívta ülésére a hatósági
állatorvost és egy magán állatorvost is. Az állatorvosok elmondták, hogy a rendelet szerint a
gazda telephelyén rakják be a sertés fülszámát, illetve igazolást állítanak ki az állat levágásra
történő leadása előtt. Ez a megjelölési díj minden egyes sertés esetében 500,- Ft. A Bizottság
arra a megállapodásra jutott, hogy az állatmegjelölési díjak rendelet által meghatározott
mértéke jelentős plussz terhet jelent a gazdák részére.
A bizottság a fenti okok miatt megvizsgálta a állatmérlegelési díjakat és ez alapján a sertés,
juh, kecske, stb. esetében a mérlegelési díj 150 Ft-os emelése helyett 120 Ft-os díjnövelést
javasol. A bizottság felkéri a polgármester urat, hogy folytasson tárgyalásokat a PICK Rt-vel,
a bérleti díj megemelésére vonatkozóan a keletkezett különbözet kompenzálása érdekében.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Vass Antal képviselő úr, melyre a választ
Nógrádi Zoltán polgármester úr megadja.
Hozzászólás: nincs
- A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely a sertés, juh, kecske, stb.
esetében a tervezetben szereplő mérlegelési díj 150 Ft-os emelése helyett, 120 Ft-os
díjnövelésre vonatkozik, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadja.
- A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely arra vonatkozik, hogy
polgármester úr folytasson tárgyalásokat a PICK Rt-vel, a bérleti díj megemelésére
vonatkozóan a keletkezett különbözet kompenzálása érdekében, a Képviselő-testület 12 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a módosító javaslatokkal
együtt. 265/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Állatmérlegelések és megjelölés díjára javaslat /Jelentés a 273/1999. /XII. l6./ Kt. sz.
határozat 3. pontjára/

Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó állatfelvásárló
helyen, a mázsaházban az alábbi mérlegelési díjat állapítja meg:
Mérlegelések:
1. szarvasmarha, ló, szamár, bivaly, öszvér 350 Ft/db 2. sertés, juh, kecske 120 Ft/db A fenti
díjtételek tartalmazzák az előzetesen felszámított forgalmi adót. A mérlegelési díjat a
mázsaház kezelője szedi be nyugta ellenében, és fizeti be a MÓRAÉP KHT. 1173511520003122. számú bankszámlájára. A díjtételeket 2001. január hó 1. napjától kell alkalmazni.
2./ A Képviselő-testület utasítja a Polgármester urat, hogy folytasson tárgyalásokat a Pick Rtvel a 2001. évre vonatkozó bérleti díj tekintetében.
Határidő: 2001.januári Kt.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Móraép Kht. ügyvezető igazgatója
- Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült intézkedési terv 3. pontjának végrehajtása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bizottság törvényességi szempontból megvizsgálta az előterjesztést, melyet egyhangúlag
elfogadásra javasol.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést, melyet egyhangúlag
elfogadásra javasolnak.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
266/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült intézkedési terv 3. pontjának
végrehajtása
Hat ározat

1. Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a 228/2000.(10.12.) KT.sz. határozat 4.
pontjára tett intézkedést, és a mellékletben szereplő Városi Kincstár működési rendjét
meghatározó Szabályzatát elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyzőt, hogy az elfogadott Városi Kincstár működési
rendjét meghatározó Szabályzatot az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Müködési
Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ KT. sz. rendelet 5. sz. mellékleteként építse be.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Városi Kincstár Működési rendjét meghatározó
Szabályzat a Költségvetési és Adóosztály által a Számviteli politikába beépítésre került.
Határidő: 2./ pont: 2001. márciusi kt. ülés
Felelős: 2./ pont: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Pénzügyi Bizottság elnöke
4. Költségvetési és Adóosztály mb. vezetője
- 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 saját hatáskörében hozott döntéseiről összeállított
tájékoztatót.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag
tudomásul veszi.
267/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Hat ározat
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 értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
II. NAPIREND
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Ördögné Gárgyán Mária Müvelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai elismeréssel szóltak a Gyermekjóléti Szolgálat
tevékenységéről. Ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint, ha ezt törvény nem tiltja, a
nevelési-oktatási intézmények vezetői kapjanak tájékoztatást arról, hogy kik azok a gyerekek,
akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, illetve ezt igénylik. Étkezési díjaik
rendezése során szokott ezen ismeretek hiánya problémaként felmerülni.
Véleménye szerint több olyan család van, akik felveszik a támogatást, gyermekük étkeztetését
viszont nem rendezik a napközi otthonos konyhán. Szükségesnek tartja felmérni azt, hogy
adott gyermek esetében milyen típusú támogatás odaítélésére van szükség.
Csiszár István Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint áttekinthető, részletes anyagot kaptak, melyet
megtárgyaltak. Megállapították, hogy városunkban ez a munka a gyermekvédelmi törvénnyel
összhangban, komplexen és kiterjedten folyik. Mivel a város gyermekeinek közel a fele
igényli ezt a támogatást, és a költségvetésben is jelentős tétel az erre fordítandó összeg, a
határozati javaslat 2. pontját különösen fontosnak tartják: minden kérelemnél történjen
környezettanulmány! Ezzel együtt egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztést.
A napirendi ponttal kapcsolatban Nógrádi Zoltán polgármester kérdést tesz fel, melyre a
választ Rozsnyainé Hódi Mária Igazgatási, Szociális és Gyámügyi Osztály vezetője adja meg.
Hozzászólás: nincs
- A Művelődési és Közoktatási Bizottság azon javaslatát, mely szerint a nevelési-oktatási
intézmények vezetői kapjanak tájékoztatást arról, hogy kik igényeltek illetve részesültek
gyermekvédelmi támogatásban, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- A Képviselő-testület a módosító javaslatokkal együtt, egyhangúlag elfogadja a beszámolót.
268/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Hat ározat
1. Mórahalom város Képviselőtestülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról készített átfogó értékelést megtárgyalta, azt elfogadja. A Képviselő-testület
megállapítja, hogy a gyermekvédelmi rendszer a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírásainak megfelelően kiépült, működése
hatékony, s megfelelően szolgálja a törvényből fakadó célok megvalósulását.
2. A Képviselő testület felhívja a Gyámhivatal munkatársainak figyelmét, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi támogatások megállapításánál lehetőség szerint minden kérelmező esetében
törekedjenek a környezettanulmányok elvégzésére a Családsegítő Szolgálat, valamint a
Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével.
3. A Képviselő-testület utasítja a polgármester urat, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
támogatások megállapítása előtt, egyeztető megbeszélést hívjon össze a nevelési-oktatási
intézmények vezetőivel annak érdekében, hogy a gyermekek ellátása még hatékonyabban
valósuljon meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Gyuris Péterné Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatója
4. Kosztyú Gyuláné óvodavezető
5. Vastag István Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

III. NAPIREND
Beszámoló a pénzbeli ellátásokról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyetértenek a határozat 2. pontjában
megfogalmazott környezettanulmány számának növelésével, mely tovább erősíti annak
esélyét, hogy az odaítélendő támogatást valóban az arra rászorulók kapják meg.
Csiszár István Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést és megállapította, hogy
az anyag lényegretörően mutatja be az egyes régi és új ellátási formákat, és részletesen
taglalja a bizottság munkája során a kérelmek elbírálásakor jelentkező fontosabb problémákat
is. A bizottság javasolja a határozati javaslatok kiegészítését még 3 határozati ponttal:
4./ pont: A Képviselő-testület felhívja a város intézményvezetőinek figyelmét, hogy
munkaerőigényük jelentkezésekor illetve azok tervezésénél különös figyelemmel gondoljanak
a közcélú munkavégzés lehetőségére a munkanélküliek ellátásának segítése érdekében. 
5./ pont: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság köszönetét fejezi ki városunk karitatív civil
szervezeteinek /különösen az Esély Alapítvány, a Karitasz helyi csoportja/ az általuk nyújtott
közreműködésért, amellyel a lakosság szociális problémáinak megoldásában segítették az
önkormányzatot.

6./ pont: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság köszönetét fejezi ki a Kt. Tagjainak azért a
bizalomért, elvi támogatásért és segítő közreműködésért, mellyel a bizottság igen nehéz, de
elvhű, következetes munkáját folyamatosan támogatják és elismerik.
Ördögné Gárgyán Mária Müvelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai elismerik és támogatják a környezettanulmány fontosságát,
ezzel együtt egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát, mely a határozati javaslat 4. ponttal
történő kiegészítésére vonatkozik, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát, mely a határozati javaslat 5. ponttal
történő kiegészítésére vonatkozik, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát, mely a határozati javaslat 6. ponttal
történő kiegészítésére vonatkozik, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót a kiegészített határozati pontokkal
együtt.
269/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a pénzbeli ellátásokról
Hat ározat
Mórahalom város Képviselőtestülete elfogadja a pénzbeli ellátásokról szóló beszámolót.
Megállapítja, hogy a beszámolás időszakában a rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
megállapításánál a hatáskör gyakorlói mérlegelési jogkörükben, körültekintően, alaposan és
takarékosan jártak el, a pénzbeli ellátásokat a rendelkezésre álló lehetőségek kihasználásával
természetbeni és személyes gondoskodás útján nyújtott támogatásokkal egészítették ki.
1./ A Képviselőtestület a családok támogatásánál a komplex segítségnyújtást tartja kiemelt
feladatnak, amelyeknek a megvalósításánál az új programokat /szociális foglalkoztatás,
közcélú munka, szociális intézményekkel való együttműködési programok/ is maradéktalanul
ki kell használni, a segélyezett együttműködési képességére építve. Határidő: folyamatos
Felelős: szociális hatáskört gyakorlók
2./ A Képviselőtestület felhívja a szociális hatáskör gyakorlóit, hogy a rászorultság elvének
mind teljesebb érvényesítése érdekében a környezettanulmányok számát növeljék.
Határidő: folyamatos
Felelős: szociális hatáskört gyakorlók
3./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a szociális védőháló
tökéletesítése érdekében a civil szervezetekkel összefogva, a pályázati lehetőségek
kihasználásával oldja meg a felmerülő problémákat.

Határidő: folyamatos
Felelős : Nógrádi Zoltán polgármester
4./ pont: A Képviselő-testület felhívja a város intézményvezetőinek figyelmét, hogy
munkaerőigényük jelentkezésekor illetve azok tervezésénél különös figyelemmel gondoljanak
a közcélú munkavégzés lehetőségére a munkanélküliek ellátásának segítése érdekében.
5./ pont: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság köszönetét fejezi ki városunk karitatív civil
szervezeteinek /különösen az Esély Alapítvány, a Karitasz helyi csoportja/ az általuk nyújtott
közreműködésért, amellyel a lakosság szociális problémáinak megoldásában segítették az
önkormányzatot.
6./ pont: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság köszönetét fejezi ki a Kt. Tagjainak azért a
bizalomért, elvi támogatásért és segítő közreműködésért, mellyel a bizottság igen nehéz, de
elvhű, következetes munkáját folyamatosan támogatják és elismerik. Határidő: folyamatos
Felelős: Intézményvezetők
Beszámolásra: 2001. novemberi Kt.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Szűcsné Dr. Fehér Éva bizottság elnöke
3./ Dr. Szántó Mária jegyző
4./ Gyuris Péterné Móra F. Általános Iskola és Szakiskola igazgatója
5./ Kosztyú Gyuláné óvodavezető
6./ Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
IV. NAPIREND
Tájékoztató a DÉMÁSZ RT. DÉGÁZ RT és a DÉLTÁV RT. Városunk területén végzett
tevékenységéről
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester
Köszönti a DÉMÁSZ RT és a DÉGÁZ RT megjelent képviselőit.
Erdei Rezső Dégáz Rt. Regionális Ügyfélszolgálati igazgató:
Az írásos anyag kiegészítéseként elmondja, hogy a Dégáz Rt. stratégiailag fontosnak tartja a
folyamatos, biztonságos gázszolgáltatást és az ügyfélközpontú szolgáltatást, ezért 2001-ben
bevezetik a garantált szolgáltatási rendszert. Ennek lényege, hogy a hibaelhárítást és annak
határidőn belül történő teljesítését szigorú szabályokhoz kötik. Amennyiben a társaság nem
tudja az általa vállalt határidőre a hiba okát megszüntetni, abban az esetben az ügyfél
kárigénnyel fordulhat a Dégáz Rt.-hez, mely összeget indokolt esetben köteles az megtéríteni.
Megemlítette, hogy társaságuk számlázási rendszerében kétféle szolgáltatás közül lehet
választani. Az egyik a kiegyenlített számlázási rendszer. Itt 10 egyenlő részre osztják a
korábbi adatok alapján megállapított összeget, majd a két utolsó hónapban korrekciót
végeznek. Reményeik szerint ezáltal jobban tervezhetővé válik a háztartások pénzügyi

mérlege. A másodikként említette meg a hagyományos számlázás rendszert. Szolgáltatásaik
körét tovább kívánják bővíteni.
Korponai István Démász Rt. képviseletében:
Elmondja, hogy a Démász Rt. a Képviselő-testülethez benyújtott írásos tájékoztatójában
átfogó képet adott tevékenységéről, melyhez szóbeli kiegészítése nincs. A vállalat mórahalmi
tevékenységét illetően konkrét ügyekben folytat tárgyalásokat a Mórahalmi Önkormányzattal.
Nógrádi Zoltán polgármester
Szeretné kiemelni a határozati javaslat néhány pontját. Ezzel összefüggésben elmondja, hogy
a város intenzíven dolgozik városfejlesztési programján. Az Ipari Park betelepítése
folyamatos, egyre több befektető szándékozik székhelyét ide helyezni, ezért szükség van
nagyobb mennyiségű energia biztosítására. Véleménye szerint mind a gáz, mind az
áramszolgáltatás városba bevezető keresztmetszetei szűkek, a város a közigazgatási határain
kívüli fejlesztéseket nem tudja megfinanszírozni, egy-egy ilyen fejlesztés elvinné a
költségvetési főösszegének kétharmadát. A gazdasági, fejlesztési elképzelések nem csak a
város munkaerőpiacához, nagyságrendjéhez igazodnak, hanem a kistérséghez, amelynek
központja Mórahalalom.
Kéri a Dégáz Rt. és a Démász Rt. képviselőit, hogy az önkormányzat fejlesztéseihez
szükséges, a város kapacitását jelenleg meghaladó energiát biztosítani szíveskedjenek.
Továbbiakban ismerteti Tóth Károly a Déltáv Rt. (V-fon) ügyfélszolgálati vezetőjének faxon
érkezett levelét, melyben arról értesíti a testület tagjait, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem
tud részt venni a Képviselő-testületi ülésen és az azt követő közmeghallgatáson.
Ezt követően felolvassa Tóth Károly ügyfélszolgálat vezető úrnak a Képviselő-testület
határozati javaslatában a Déltáv Rt.-t (V-fon) érintő kérdésekre adott válaszát.
Korponai István Démász Rt. képviseletében:
Nógrádi Zoltán polgármester úr felvetésére elmondja, hogy a felmerült problémával
kapcsolatosan már korábban elvégezték az erre vonatkozó szükséges vizsgálatokat,
elemzéseket. Megállapították, hogy az Ipari Park fogyasztását a megvalósuló beruházások
kapcsán minden probléma nélkül el tudják látni energia rendszerrel. Az Ipari Park
villamosenergiaellátására vonatkozóan jogszabály rögzíti a fejlesztésekhez kapcsolódó
teljesítés biztosítását és azt, hogy milyen részben kell a létesítés rájuk eső költségeit
megosztani. A Démász Rt. biztosítja a testületet arról, hogy Ők vállalják ezeket a költségeket.
Nógrádi Zoltán polgármester Szeretné kiemelni, hogy mindkét társaság részéről a tárgyalások
kapcsán nagyfokú érdeklődést és készséget tapasztalt. Köszönetét fejezi ki a Képviselőtestület és a város lakosságának nevében, hogy a DÉMÁSZ RT. és a DÉGÁZ RT.
Mórahalmon kirendeltséget tart fenn és ezzel biztosítja a gyors helyi ügyintézést. Reméli,
hogy ezáltal az ellátás minősége is javulhat.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint az írásos anyagból és a kiegészített
beszámolóból is egyaránt látszik az a törekvés, amely az ügyfélszolgálat viszonylatában nagy
előrelépést jelent. Úgy gondolja, hogy a lakosság körében is pozitív hatást vált ki, hogy
helyben vehetők igénybe a társaságok szolgáltatásai. Egyhangúlag elfogadásra javasolják az
előterjesztést.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Varga Ferenc képviselő, melyre a választ a
Démász Rt. képviseletében Korponai István főmérnök úr adja meg.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul veszi a tájékoztatót.
270/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató a DÉMÁSZ RT. DÉGÁZ RT és a DÉLTÁV RT. Városunk területén
végzett tevékenységéről
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi a DÉMÁSZ RT, DÉGÁZ RT,
valamint a DÉLTÁV RT városunk területén végzett tevékenységére vonatkozó tájékoztatóját.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete köszönetét fejezi ki a település és a Homokháti
Kistérség lakossága nevében, hogy a DÉMÁSZ RT. és a DÉGÁZ RT. Mórahalmon helyi
kirendeltséget tart fenn, és ezzel biztosítja a helyben történő ügyintézés lehetőségét.
3./ Mórahalom Város Képviselőtestülete elismerését fejezi ki, hogy a DÉMÁSZ RT. és a
DÉGÁZ RT. az Ipari Park infrastrukturális ellátásának I. ütemében az Önkormányzat igényei
szerint részt vett. Az Ipari Park betelepítése folyamatos, ezért szükség van nagyobb
mennyiségű teljesítmény biztosítására. Mórahalom Város Képviselőtestülete kéri a DÉMÁSZ
RT-t és a DÉGÁZ RT-t, hogy az Önkormányzat többletteljesítményére vonatkozó
fejlesztésekhez a jelenlegi levelezésekben ajánlott összegnél nagyobb (a fejlesztések 50 %ának megfelelő) támogatást biztosítsanak, a kölcsönös előnyöket figyelembe véve.
4./ Mórahalom Város Képviselőtestülete aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a település
villamos energia és gázenergia ellátásának lehetősége feszített és ezért szükségesnek tartja a
települést ellátó, újabb nyomvonalas létesítmények kiépítését. A Képviselőtestület felkéri a
Szolgáltatókat, hogy ezen fejlesztések előkészítését kezdjék meg. Mórahalom város
Önkormányzata a Helyi Építési Szabályzatában területet jelölt ki és értékesített 2000. évben a
DÉMÁSZ RT. részére 120/20 kV-os alállomás létesítése céljából. Az Önkormányzat
szükségesnek tartja, hogy a tervezési feladatok 2001. évben megkezdődjenek.
Mórahalom Város Képviselőtestülete szükségesnek tartja az üllési gázátadótól egy nagyobb
nagyközépnyomású gázelosztó vezeték kiépítését Mórahalomra.
5./ Mórahalom város területén, az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához
szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételeiről szóló 241/1997.
(XII. 19.) Korm. rendelet szerint egyesített közműtérkép vezetése kötelező a Polgármesteri
Hivatalban. A Szolgáltatók által végzett munkák geodéziai bemérési tervei nem teljes körűen
jutnak el a Polgármesteri Hivatalba és ezáltal akadályozzák a nyilvántartás vezetését. Kérjük a
Szolgáltatókat, hogy a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokból, a Polgármesteri
Hivatal kérésére szolgáltassanak pontos adatot, illetve azon objektumaikról, amelyikről nem
rendelkeznek adattal, szíveskedjenek a felmérést pótlólag elkészíteni.
6./ Mórahalom Város Képviselőtestülete hasznosnak tartja, hogy a DÉMÁSZ RT.
finanszírozza a közvilágítás korszerűsítésének tervezését és ajánlatot dolgoz ki a települések
közvilágítási hálózatának hosszú távú üzemeltetésére. Mórahalom Város Képviselőtestülete

javasolja, hogy a még mindig megoldatlan külterületi ingatlanok villamos ellátása érdekében
is a DÉMÁSZ RT. vállalja fel a tervezési feladatot, hogy az Önkormányzat konkrét ajánlat és
terv birtokában pályázati forrást tudjon biztosítani.
7./ Mórahalom Város Képviselőtestülete kéri, hogy a DÉLTÁV RT. a IV. kerületben
nyilvános telefonfülke elhelyezéséről gondoskodjon, tekintettel a környék idős lakosaira és
ezen fülke kihelyezésének évek óta húzódó ügyére.
8./ Mórahalom Város Képviselőtestülete szükségesnek tartja a külterületi tanyai ingatlanok
Dect-es telefonrendszerrel történő ellátásának megvizsgálását.
9./ A Képviselőtestület felhívja a figyelmet, hogy a település közigazgatási területén, a
közterületeken végzett munkák engedélykötelesek. A Képviselőtestület, a közterület-használat
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 15/1994. (VI. 3.) KT. sz. rendelet betartását és
betartatását kéri a Szolgáltatók és a vállalkozóik részéről.
10./ A Képviselő-testület rosszallását fejezi ki amiatt, hogy a DÉLTÁV RT. tulajdonában lévő
SADE Magyarország Kft. dolgozói és alvállalkozói a településen végzett munkái során sértő
megjegyzéseket tettek a településfejlesztéssel kapcsolatos intézkedések kapcsán.
Határidő: folyamatos
Beszámolásra 2001. novemberi kt.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. DÉMÁSZ RT. 6720 Szeged, Klauzál tér 9.
3. DÉMÁSZ RT. Mórahalmi Kirendeltsége Mórahalom, Kölcsey u. 1/a.
4. DÉGÁZ RT. 6724 Szeged, Pulcz u. 44.
5. DÉLTÁV RT. 6724 Szeged, Rókusi krt. 2-10.
6. SADE Magyarország Kft. 6728 Szeged, Budapesti út 8.
7. Irattár

V. NAPIREND
Előterjesztések
- Szücs Tibor megyei közgyülés tag tájékoztatója
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadásra javasol.
Nógrádi Zoltán polgármester
Véleménye szerint Szűcs Tibor úr kiosztott levelének stílusa felháborító, nem megengedett,
nem a Képviselő-testület elé való. Mondatai értelmezhetetlenek és érthetetlenek. Javasolja,
hogy a Képviselő-testület a határozati javaslat 1. pontját törölje. Továbbá juttassa kifejezésre

sajnálatát, hogy a Képviselő-testület nem tudta elérni azon igényét, hogy Szűcs Tibor úr a
Képviselő-testület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében írásos
tájékoztatót adjon a Megyei Közgyűlésben végzett tevékenységéről. Ezek után a Képviselőtestület a továbbiakban nem tart igényt Szűcs úr tájékoztatására. Véleménye szerint azzal,
hogy Szűcs úr nem teljesíti a Képviselő-testület és ez által a város lakosságának jogos igényét,
nagy mértékben megsérti a demokrácia intézményét.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- Nógrádi Zoltán polgármester módosító javaslatát a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a módosító javaslattal együtt.
271/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Szücs Tibor megyei közgyülési tag tájékoztatója
Hat ározat
1./ A Képviselő-testület ezúton fejezi ki sajnálatát, mely szerint Szűcs Tibor úr a Megyei
Közgyűlés tagja nem tett eleget a Mórahalom város Képviselő-testületének azon jogos
igényének, mely szerint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében
írásbeli tájékoztatót adjon a Megyei Közgyűlésben végzett munkájáról. A Képviselő-testület a
közeljövőben nem tart igényt Szűcs Tibor úr tájékoztatójára.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a Polgármestert arra, hogy vegye fel a
kapcsolatot Dr. Botka Lászlóval az MSZP Csongrád megyei Szövetsége elnökével, arra
vonatkozóan, hogy a Szövetség és Mórahalom város Önkormányzata között létrejött
helyiségbérleti szerződés aláírása  amennyiben az elfogadásra kerül  minél hamarabb
megtörténjen.
Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Szűcs Tibor megyei képviselő
3./ Dr. Botka László Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke

- Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról és elidegenitéséről szóló 29/1993. /XII. 3l./ KT. sz. rendelet
módositása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták a rendelet-tervezetet, melyet törvényességi
szempontból elfogadásra javasolnak.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyetértenek az emelés mértékével és
egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelet-módosítást a határozati javaslattal együtt.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a
rendelet-tervezettel együtt.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a rendelet-tervezetet a határozati javaslattal
együtt.
272/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról és elidegenitéséről szóló 29/1993. /XII. 3l./ KT. sz. rendelet
módositása
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993.
(XII.31.) KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felhívja az Egészségügyi és Szociális Bizottság figyelmét, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló lakások szociális helyzet, piaci alapon, illetve közérdekű cél
alapján történő rendszerezését végezze el a jelenlegi bérlők személyi, anyagi körülményeihez,
valamint a lakás komfortfokozatához igazodóan.
Határidő: 2. pont esetében: 2001. január
Felelős: 2. pontra: Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról és elidegenitéséről szóló 29/1993. /XII. 3l./ KT. sz. rendelet
módositására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 28/2000. (XI. 30.) KT.
sz. rendeletét az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról és elidegenitéséről szóló 29/1993. /XII. 3l./ KT. sz. rendelet
módositásáról.

A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- Javaslat a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló
19/1999. /XII. 3./ KT. sz. rendelet módositására
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság tagjai részletesen megtárgyalták az előterjesztést, megállapították, hogy jelentős
veszteség halmozódott fel a hulladékkezelési tevékenység során. Egyetértenek az emelés
mértékével, mivel a környező települések közül van ahol már most is 8-10 eFt körül mozog a
hulladékszállítási díj mértéke. Mórahalmon az emelést követően is max. 4000 Ft/család/év
lenne a befizetendő díj mértéke. Elfogadásra javasolják a rendelt-módosítást és a rendelet
szabálysértésre vonatkozó rendelkezéseit is.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elemezte az előterjesztés adatait, részletesen tárgyalta a lakosságot
érintő költségeket is. Megállapították, hogy nem célszerű veszteséget felhalmozni a
hulladékszállítási díjon. Véleménye szerint a lakosság még nem tudja felmérni a
szelektívhulladék gyűjtésének jelentőségét, de úgy gondolja, hogy a testületnek előrelátónak
kell lennie és meg kell felelnie az uniós elvárásoknak. A bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet-módosítást.
Dobó József Móraép Kht. Felügyelő Bizottságának elnöke:
Elmondja, a Felügyelő Bizottság ülésén megvitatták, hogyan lehetne még gazdaságosabbá
tenni a hulladékszállítást valamint a veszteségeket milyen módon lehetne csökkenteni. A
Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a rendelet-tervezet 12.§. (2) bekezdés az alábbiakkal
egészüljön ki:  sújtható, emellett az okozott kár megtérítésére kötelezhető, illetve az
elkövető terhére és veszélyére a helyreállítási feladat elvégeztethető, ha azt személyesen nem
tudja teljesíteni. Az elhárítással felmerült költség az ingatlanra ráterhelhető legyen.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről
szóló 19/1999. /XII. 3./ KT. sz. rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület 1 ellenszavazattal  mely megfelel a minősített szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 29/2000. (XI. 30.) KT. sz. rendeletét a
települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. /XII. 3./
KT. sz. rendelet módositásáról. A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete
tartalmazza.
Nógrádi Zoltán polgármester:

Javasolja, hogy a Képviselő-testület határozatba rögzítse a Felügyelő Bizottság véleményét. A
jegyző vizsgálja meg a javaslat rendeletbe történő beépíthetőségének lehetőségét és az
előterjesztést a decemberi Képviselő-testületi ülésre készítse el.
273/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Javaslat a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló
19/1999. /XII. 3./ KT. sz. rendelet módositására
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testület a település és folyékony hulladékkal összefüggő
tevékenységéről szóló 19/1999. (XII. 03.) Kt. sz. rendelet előterjesztését megtárgyalta, azt
elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Móraép Kht. Felügyelő Bizottságának
véleményét illetve javaslatának beépíthetőségét a rendeletbe vizsgálja meg és a rendelettervezetet a Képviselő-testület decemberi ülésére készítse el.
Határidő: 2000. decemberi kt.
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán
2. Dr. Szántó Mária
3. Dobó József Móraép Kth. Felügyelő Bizottságának elnöke
- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai alkalmazottainak
illetményéről, munka és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló 18/1992. /X. 9./ Kt.
sz. rendelet módositása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
: Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet törvényességi
szempontból elfogadásra javasol.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az
rendelet-módosítást.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai
alkalmazottainak illetményéről, munka és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló 18/1992.
/X. 9./ Kt. sz. rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 30/2000. (XI. 30.) KT.
sz. rendeletét a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai
alkalmazottainak illetményéről, munka és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló 18/1992.
/X. 9./ Kt. sz. rendelet módositásáról.

A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.
- A vásárokról és piacokról szóló 16/1995. /VI. 7./ KT.sz. rendelet módositása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai törvényességi szempontból elfogadásra javasolják a
rendelet-tervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-módosítást.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint összességében a vásározó továbbra sem
fog többet fizetni a helydíjakért, mert a kisvásárok megszűnésével a díj 140Ft/m2 lett. Az
éves bérleti díjat 12 egyenlő részre osztották el, amely eddig 16 alkalomra szólt és 110 Ft/m2
volt. Így a város nem fog pénzbeni hátrányt szenvedni. Továbbá egyetértenek azzal a
szigorítással, hogy aki eltitkolt áruval foglalkozik annak a szabad területeken elfoglalt helyek
után 100%-os pótdíjat kell fizetnie.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a rendelet-tervezetet a határozati javaslattal
együtt.
274/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A vásárokról és piacokról szóló 16/1995. /VI. 7./ KT. sz. rendelet módosítása
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a vásárokról és piacokról szóló 16/1995. (VI. 05.)
KT. sz. rendelet előterjesztését megtárgyalta, azt elfogadja.
2./ A Képviselő-testület a 136/2000. (VII. 6.) Kt. sz. határozat 2.3. pontját - a határozat többi
részének változatlanul hagyása mellett  hatályon kívül helyezi, ezzel egyidejűleg felhívja a
vásár főrendezőjének figyelmét, hogy a 2001. októberi kt. ülésre készítsen előterjesztést a
helydíjak módosítására vonatkozóan.
Határidő: 2001. október
Felelős: Vásár főrendezője
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Dobó József ügyvezető igazgató

Nógrádi Zoltán polgármester: Szavazásra bocsátja a vásárokról és piacokról szóló 16/1995.
/VI. 7./ KT. sz. rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 31/2000. (XI. 30.) KT.
sz. rendeletét a vásárokról és piacokról szóló 16/1995. /VI. 7./ KT. sz. rendelet módositásáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. l2./ KT. sz. rendelet
módositására
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok álláspontját, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Csiszár István Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelt-módosítást.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. l2./ KT. sz. rendelet
módositására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 32/2000. (XI. 30.) KT.
sz. rendeletét a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI. l2./ KT. sz. rendelet
módositásáról
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- Helyi adók 2001. évi módositási javaslat
( közmeghallgatási napirend)
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint az építményadót a Szegedi úton, az István
király úton és a Felszabadulás utcában a jelenlegi 160 Ft/m2-ról 210 Ft/m2-re javasolja
emelni, a tervezetben szereplő 250 Ft/m2 helyett. Az egyéb helyen fekvő építmények
esetében a javasolt 200 Ft/m2 helyett 180 Ft/m2-os díjemelést tartana elfogadhatónak.

Továbbá az iparűzési adó mértékét a kereskedők esetében a tervezett 15 ezrelék helyett, 14
ezrelékre javasolják módosítani a jelenlegi 12 ezrelékről.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták a rendelet-tervezetet, több kérdésben
véleménykülönbség alakult ki, javaslattétel is történt, melyet külön-külön megtárgyaltak,
azonban a bizottság az eredeti előterjesztést javasolja elfogadásra.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint a helyi adók emeléséről szóló tervezet
leginkább a vállalkozókat érinti a legjobban. A Miniszterelnök javaslata alapján elfogadott
jövőre megvalósuló minimálbér felemelése is több terhet és költséget ró a vállalkozókra.
Elmondja, az adó rendeleteknél is figyelembe kell venni, hogy az önkormányzat érdekei
érvényesüljenek, de a vállalkozók elé is olyan adótervezet kerüljön, amit el tudnak fogadni és
ami a vállalkozásokat mélyrehatóan nem érinti.
A bizottság a fentiek okok miatt javasol módosításokat az alábbiak szerint:
Az építményadó emelésének két részletben történő végrehajtását javasolja. Az István király
út, Szegedi utca és a Felszabadulás utca esetében a jelenlegi 160 Ft/m2-ről 2001-ben 210
Ft/m2-re történő emelést, 2002-ben pedig 210 Ft/m2ről 260 Ft/m2-re való emelést
javasolnak a bizottság tagjai. Az egyéb helyen fekvő építmények esetében a jelenlegi 130
Ft/m2-ről 2001. évben a tervezett 200 Ft/m2 helyett 180 Ft/m2 díjmódosítást tart
elfogadhatónak, melyet 2002-ben 210 Ft/m2-re javasol a bizottság emelni.
A bizottság támogatja továbbá, hogy az iparűzési adó változatlan maradjon, mivel a helyi
vállalkozások 50%-os adókedvezményben részesülnek.
A mezőgazdasági tevékenység után adózók esetében nem látja célszerűnek az 1 ezrelékes
adómérték emelést, mivel ez nem jelent nagyobb bevételt az Önkormányzatnak. Elmondja,
hogy a mezőgazdaság nehéz helyzetben van és a 2000. év gazdasági szempontból nem
mondható jónak. Az 5 millió Ft feletti bevétellel rendelkező mezőgazdasági vállalkozóknak is
éppolyan nehézséget okozott ez az év, mint a kevesebb bevétellel rendelkezőknek, ezért a
bizottság nem javasolja az 1 ezrelékes emelést.
A kereskedők esetében két ezrelékes emelést tart megfelelőnek, amely kamarai vélemény is,
tehát 12 ezrelékről 14 ezrelékre történő díjmódosítást javasol a Bizottság. Továbbá javasolja,
hogy az önkormányzat építse be rendeletébe a kereskedők esetében nettó jövedelmüknek a
jövedéki és fogyasztási adóval való mérséklését.
Ezekkel a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a bizottság a rendelet-tervezetet.
Csiszár István Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai részletesen megtárgyalták az előterjesztést. Örömmel vették
tudomásul, hogy az iparűzési adó nem emelkedik nagyobb mértékben. A kereskedők esetében
a 3%-os emelést magasnak tartja, így 15 ezrelék helyett 14 ezrelékes emelést javasol a
bizottság ebben a kategóriában.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság szeretné a többi bizottsággal közösen, együttes ülésen
megtárgyalni az ehhez hasonló nagy volumenű előterjesztéseket. Ezáltal az
együttgondolkodás során többféle hasznos vélemény alakulhatna ki a bizottság tagjaiban. A
bizottság a helyi iparűzési adóval kapcsolatban a mezőgazdasági tevékenység esetében a
változás mértékével egyetért, kereskedő esetében azonban az emelés mértékét túlzottnak ítéli
meg, javasolja, hogy az emelés ne differenciált legyen, hanem egységesen 2 ezrelék.

Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Nógrádi Zoltán polgármester Ördögné Gárgyán Mária a Művelődési és Közoktatási Bizottság
elnökének felvetésére válaszul elmondja, hogy mindegyik bizottságnak megvan a személyi
összetételében a koncepciózusa, ez azt jelenti, hogy adott területhez, ágazathoz tartozó
szakemberek vagy az abban élők, dolgozók kifejezik a bizottság személyi összetételét. A
döntés kapcsán fontos lehet a külső szakember véleménye.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Módosítja a korábbi kijelentését, oly módon, hogy a Bizottság az önkormányzat részéről
szeretne kérni olyan gazdasági szakembert, aki az ilyen jellegű előterjesztések tárgyalásánál
jelen van.
Csányi László alpolgármester
Véleménye szerint az adócsökkentésekre vonatkozó javaslatok az önkormányzat bevételeit
nagymértékben meg fogják nyirbálni. Figyelmezteti a képviselő társait, hogy gondolják át az
általa elmondottakat, mielőtt döntenek a rendelet-tervezetről.
Bubori Károly képviselő:
Úgy gondolja, hogy a bizottsági vélemények a módosításoknál összecsengenek, mindenki
hasonló módon gondolkodik. Ő továbbra is az elhangzott módosítások támogatását javasolja.
- Az Ügyrendi Bizottság azon javaslatát, amely az építmény adó esetében az István király
úton és a Felszabadulás utcán elhelyezkedő gazdasági célú építményekre vonatkozóan a
jelenlegi 160Ft/m2 díj 2001. évben 210 Ft/m2- re, az egyéb helyen elhelyezkedő
építményekre vonatkozóan a jelenlegi 130 Ft/m2 díj 2001. évben 180 Ft/m2-re módosuljon, a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal elfogadja.
- A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság az építményadó emelésének mértékére
vonatkozó javaslatát a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1
ellenvéleménnyel elfogadja.
- Az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, az Egészségügyi és
Szociális Bizottság valamint a Művelődési és Közoktatási Bizottság azonos javaslatát, mely a
kereskedelem II. kategóriájú adózási sávját 15 ezrelék helyett 14 ezrelékkel javasolja
módosítani, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja.
- A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, amely arra irányul, hogy a
Kereskedelmi és Iparkamara véleménye épüljön be a rendeletbe, mely tartalmazza, hogy a
jövedéki és fogyasztási adó mértékével adóalapot lehessen csökkenteni, a Képviselő-testület
11 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja.
- A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint a mezőgazdaság
2001. év adótételei a 2000. évihez képest ne változzanak, ugyanakkor 2001-ben 2002-re
vonatkozóan kötelező emelést kell végrehajtani valamennyi gazdaságot érintő adósávban, a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 1 ellenvéleménnyel elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a módosító javaslatokkal
együtt.

275/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Helyi adók 2001. évi módosítási javaslat
Hat ározat
1. A Mórahalom Város Képviselő-testülete a helyi adók módosítására vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta és az alábbiakat határozta meg:
2. Egyetért azzal, hogy a magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi adó
mértéke ne változzon 2001. évtől kezdődően.
3. Egyetért azzal, hogy az építményadó mértékét a Szegedi és István király úton, valamint a
Felszabadulás utcában 2001.-től kezdődően 210,- Ft/m2-ben, 2002. évben 210 Ft/m2 -ről 260
Ft/m2-ben határozza meg, az egyéb helyen fekvő építmények esetében 2001. ében 180,Ft/m2-ben, valamint 2002-ben 180 Ft/m2 ről 240 Ft/m2-ben határozza meg.
4. A Képviselő-testület javasolja, hogy a telek adó esetében az alábbiak szerint változzon az
adó mértéke:
4000 m2 alatti - teljes közművesített telek 60,- Ft/m2
- részleges közművesített telek 25,- Ft/m2
- közművesítetlen telek 12,- Ft/m2
4000 m2 feletti - teljes közművesített telek 90,- Ft/m2
- részleges közművesített telek 80,- Ft/m2
- közművesítetlen telek 30,- Ft/m2
5. A Képviselő-testület az iparűzési adónál a mezőgazdasági termelők esetében nem javasol
emelést, a kereskedők esetén valamint az egyéb tevékenység esetében a 2 ezrelékes
módosítással egyetért.
6. Felhívja a jegyzőt, hogy a decemberi Képviselő-testületi ülésre 3. 4. 5. pontokra vonatkozó
rendelet tervezetet készítse elő és terjessze be.
Határidő a 3. 4. 5. pontra: 2000. decemberi Képviselő-testületi ülés
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
- A gépjármüadó tételek megállapitásáról szóló 33/1995. /XII. 28./ KT. sz. rendelet
módositása
(közmeghallgatási napirend)
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint az előterjesztésben javasolt 900 Ft-os
gépjárműadó díjtétel 800,- Ft-ra történő csökkentését javasolják.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a gépjárműadó tervezett emelését
magasnak tartják, de mivel 1998-óta nem volt ebben az adónemben emelés, ezért elfogadásra
javasolják a rendelet-módosítást.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság is egyetért az Ügyrendi Bizottság véleményével, mely szerint a
gépjárműadó mértékét a jelenlegi 700 Ft-ról 800 Ft-ra javasolják emelni, valamint javasolják
továbbá, hogy 2002-ben valósuljon meg az adó 900 Ft-ra történő emelése. Véleményük
szerint az ilyen módon történő emelés a lakosság számára sem lenne megterhelő.
Csiszár István Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint a gépjárműadó esetében tudomásul veszi az
emelés szükségességét, de annak mértékét magasnak találja, ezért a bizottság 800 Ft összegű
gépjárműadót javasol elfogadásra.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint a gépjárműadó mértékét 700 Ft-ról ne 900 Ftra, hanem 800 Ft-ra emeljék. Ezzel együtt elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- Az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, az Egészségügyi és
Szociális Bizottság, Művelődési és Közoktatási Bizottság azonos javaslatát, mely a 2001. évi
gépjárműadó esetében 800 Ft-ra történő emelésre vonatkozik, a Képviselő-testület 10 igen
szavazattal, 2 tartózkodással és 1 ellenjavaslattal elfogadja.
- A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely a gépjárműadó 2002ben 900 Ft-ra történő emelésére vonatkozik, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2
tartózkodással és 1 ellenjavaslattal elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a rendelet-tervezetet a módosító javaslatokkal
együtt.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja a gépjármüadó tételek megállapitásáról szóló 33/1995. /XII. 28./ KT. sz.
rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 33/2000. (XI. 30.) KT.
sz. rendeletét a gépjármüadó tételek megállapitásáról szóló 33/1995. /XII. 28./ KT. sz.
rendelet módositásáról
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.
- Mórahalom város Önkormányzatának 2001. évi költségvetési koncepciója

A 2000. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egy jól kidolgozott és összeállított anyagot
kaptak a képviselők. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint a
2000. évi költségvetési gazdálkodás helyzetéről adott tájékoztató részletesen kidolgozott
anyag. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést Csiszár István
Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta az I-III. negyedéves
költségvetési tájékoztatót és a jövő évi koncepciót. A tájékoztatót egyhangúlag tudomásul
veszi, a koncepciót egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke: A bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és a kiadott anyag 4. oldalának tetején megfogalmazottak
fontosságát hangsúlyozza:  Az önkormányzat intézményeinél teljes létszám stop fenntartása
indokolt. Ugyanakkor azon álláshelyek betöltését amelyek tartósságát az elmúlt évek
bizonyították és már közhasznú foglalkoztatottal nem lehet betölteni, biztosítani kell rá az
anyagi fedezetet. Elmondja, hogy a költségvetési koncepció illetve. rendelet megalkotása
során ki kell arra térni, hogy a közművelődési előadó részére státusz helyre van szükség,
ekkor lehetséges csak stabil ember alkalmazása ezen a helyen.
A Bizottság kéri a Képviselő-testületet, hogy a végleges költségvetés kialakításakor vegye
figyelembe a közművelődési státusz kialakítását.
További észrevételük, hogy közalkalmazotti körben nagy eltérések mutatkoznak a szociális
juttatások körében , ezért kérik ennek átvizsgálását és valamilyen módon történő
kompenzálását. Elmondja, hogy a bizottságnak módjában állt két sport jellegű szervezet, a
Tömegsport Egyesület és a Kistérségi Focisuli tevékenységéről szóló tájékoztatóját
meghallgatni. Úgy ítéli meg a bizottság, hogy mindkét egyesület megérdemelné, ha a város
valamilyen módon támogatná tevékenységüket. A Tömegsport Egyesület és városunk új
büszkesége, a Focisuli SE tervezhetőbbnek és nagyobb biztonságot nyújtónak tekintené, ha
szervezeteik minden évben rendszeresen kapnának önkormányzati támogatást, - ahogy a
Városi Sportegyesület is - nem pedig a civil alapból pályázat útján jutnának anyagi
támogatáshoz.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Művelődési és Közoktatási Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Költségvetési
koncepció elfogadása mellett kéri a Képviselő-testület, hogy a végleges költségvetés
kialakításakor vegye figyelembe a közművelődési státusz kialakítását a Tóth Menyhért Városi
Könyvtár és Közösségi Házban, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- A Művelődési és Közoktatási Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Költségvetési
koncepció elfogadása mellett kéri a Képviselő-testület, hogy a végleges költségvetés
kialakításakor vegye figyelembe az intézmények közötti egységes szociális juttatások

rendszere kialakításának lehetőségét közalkalmazotti körben, a Képviselő-testület 11 igen
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja.
- A Művelődési és Közoktatási Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Költségvetési
koncepció elfogadása mellett kéri a Képviselő-testület, hogy a végleges költségvetés
kialakításakor vegye figyelembe a Kistérségi Focisuli normatív költségvetési támogatásának
lehetőségét, a Képviselő-testület 12 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a módosító javaslatokkal
együtt.
276/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom város Önkormányzatának 2001. évi költségvetési koncepciója
A 2000. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás helyzetéről szóló tájékoztatás
Hat ározat
1. Mórahalom város Képviselőtestülete Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII
törvény 70 §-a alapján az 2001. évi költségvetési terv-koncepciót megtárgyalta, és azt
elfogadta.
A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy ezen költségvetési tervkoncepcióban
megfogalmazott iránymutatás és a közmeghallgatáson, vagy egyébként felmerülő pénzügyileg
megvalósítható és jogos igények alapján készítse el az önkormányzat 2001. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet.
2. A Képviselőtestület a Mórahalom város Önkormányzatának költségvetési gazdálkodásának
2000. I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
3. Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2001. évi költségvetés kialakításakor vegye
figyelembe a közművelődési státusz kialakítását a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és
Közösségi Házban.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a végleges költségvetés kialakításakor vegye
figyelembe az intézmények közötti egységes szociális juttatások rendszere kialakításának
lehetőségét közalkalmazotti körben.
5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a végleges költségvetés kialakításakor vegye
figyelembe a Kistérségi Focisuli normatív költségvetési támogatásának lehetőségét.
Felelős :
1., 3-5., pont Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő :
1., 3-5., pont 2001. februári Kt. ülés
Erről értesítést kap :
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
- Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési szabályzatának elfogadása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a
Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 277/2000. /XI. 30./ Képviselőtestületi határozat:
Tárgy: Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési szabályzatának elfogadása
Hat ározat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megvitatta és elfogadja a határozat mellékletét
képező, az önkormányzatra és intézményeire vonatkozó belső ellenőrzési szabályzatot.
2./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a szabályzat rendelkezéseinek
érvényesítésére az egyes ellenőrzések során.
Erről értesül:
1.Nógrádi Zoltán polgármester, általa az érintett intézményvezetők
2. Dr. Szántó Mária jegyző
- Középfokú határőrképzés Mórahalmon
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint a város évek óta törekedett arra, hogy
megfelelő képzést honosítson meg Mórahalmon. Nehéz volt ennek a profilját megtalálni
Szeged közelsége miatt. A Bizottság bízik abban, hogy a határőrképzés beindítását követően
vonzza majd a tanulókat városunkba.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
278/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Középfokú határőrképzés Mórahalmon
Hat ározat

1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a középfokú határőrképzés
koncepciójáról szóló előterjesztést. A mórahalmi, valamint a térségi körülményeket és
igényeket figyelembe véve középfokú határőrképzés beindítását a városban indokoltnak tartja
a Képviselő-testület.
2. A Belügyminisztérium koordinálásával megvalósuló fejlesztéshez Mórahalom város
önkormányzata felajánlja a Felszabadulás u. 51. szám (helyrajzi száma: 677) alatti volt
konyha épületének használatát a képzés helyének biztosítására, valamint kollégium
kialakítására.
3. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a képzés beindítása érdekében kezdjen
tárgyalásokat a Belügyminisztériummal.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal:
a tárgyalások megkezdése
2001. március: Képviselő-testületi beszámoló az eredményekről
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Belügyminisztérium

- Mórahalom, 5432. j. út /Felszabadulás utca/, valamint a 5512. j. Röszke-Mórahalmi
összekötő út /ök. Út/ melletti kerékpárut épités költségeinek kötelezettség-vállalása a KÖVIM
által kiirt pályázathoz
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság tagjainak véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
279/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, 5432. j. út /Felszabadulás utca/, valamint a 5512. j. Röszke-Mórahalmi
összekötő út /ök. Út/ melletti kerékpárut épités költségeinek kötelezettség-vállalása a KÖVIM
által kiirt pályázathoz
Hat ározat

1. Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium
(KöVíM) - a Belügyminisztériummal (BM), valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériummal (FVM) egyetértésben az önkormányzati törzsvagyonba tartozó közúthálózat
országos közúthoz csatlakozó, azt tehermentesítő része, továbbá a járdák és a kerékpárutak
építésének támogatására kiírt Mórahalom, 5432. j Bordány  Zákányszék  mórahalmi ök. út
szelvény szerinti jobb oldalán a 13+786  14+190 km szelvények között (a Felszabadulás
utca Petőfi utca és a Szegedi út közötti szakasza), valamint a 5512.j. Röszke-mórahalmi ök.út
mellett, a 9+490 és 9+030 km szelvények között gyalog- és kerékpárút kiépítésére
benyújtandó pályázat elkészítésével.
2. A Képviselőtestület a beruházás összköltségét 24.400,- eFt-ban jóváhagyja, egyetért azzal,
hogy az 1./ pontban meghatározott fejlesztésre a KöVíM-BM-FVM részéről 19.520,- eFt
támogatásra a Polgármester nyújtson be pályázatot. A tárgyi célra a Képviselőtestület saját
forrásként 4.880,- eFt-ot 2001. évi költségvetési rendeletében biztosít.
3. A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a pályázat elkészítésére és a szükséges
nyilatkozatok megtételére, beleértve az azonnali beszedési megbízásokra vonatkozó
nyilatkozatokat is. 4. A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat
esetén az Önkormányzat 2001. évi költségvetési rendeletébe a fenti pályázaton nyert összeget
építse be. Felelős: 1-3. pontokra Nógrádi Zoltán polgármester
4. pontra Dr. Szántó Mária jegyző Határidő: 2.pont pályázat benyújtására 2000. december 11.
Beszámolásra 2001. márciusi kt.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző - Önkormányzati intézmények pénzügyi

 gazdasági ellenőrzésének 2001. évi ütemterve
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
280/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Önkormányzati intézmények pénzügyi gazdasági ellenőrzésének 2001. évi ütemterve
Hat ározat

Mórahalom város Képviselő-testülete az Ötv. 92. § /2/ bekezdése alapján az általa
működtetett intézményei ellenőrzésére a következő ütemtervet fogadja el:
1./ 2001. Január:
A normatív állami támogatás alapjául szolgáló mutatók ellenőrzése az önkormányzat
intézményeinél.
Ellenőrző szerv: Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás Ruzsa
Az ellenőrzésre fordítható idő: 5 nap
A jegyzőkönyv leadásának határideje 2001. február 28.
Beszámoló: 2001. március
2./ 2001. február:
Az önkormányzat által igénybe vett központosított előirányzatok, normatív, kötött
felhasználási támogatás továbbá kiegészítő támogatások igénybevétele és felhasználásaik
ellenőrzése a következők szerint:
- lakossági közműfejlesztés támogatása
- gyermekvédelmi támogatás
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
- gyermek és ifjúságvédelmi feladatok
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- pedagógus továbbképzés támogatása - pedagógusok szakkönyv vásárlásának támogatása
- tankönyv vásárlás támogatása,
- rendszeres szociális segély keretében közcélú foglalkoztatottak elszámolása
- munkanélküliek jövedelempótló támogatása, stb.
Ellenőrző szerv: Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás Ruzsa
Az ellenőrzésre fordítható idő: 6 nap
A jegyzőkönyv leadásának határideje 2001. február 28.
Beszámoló: 2001. március
3./ 2001. április Az önkormányzatnál és intézményeinél a a bizonylati rend és a bizonylati
fegyelem megtartásának ellenőrzése
Ellenőrző szerv: Mórahalom város Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága
Az ellenőrzésre fordítható idő: 2 nap
Beszámoló: 2001. május
4./ 2001. április:
Napköziotthonos Óvoda 1999-2001.március 31. közötti időszak pénzügyi és gazdasági
ellenőrzése és az 1998. évben megtartott átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés utóellenőrzése
Ellenőrző szerv: Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás Ruzsa
Az ellenőrzésre fordítható idő: 10 nap
Beszámoló: 2001. június
5./ 2001. szeptember: -Polgármesteri Hivatal 1999. évre vonatkozóan megtartott átfogó
pénzügyi és gazdasági ellenőrzésének utóellenőrzése.
Az utóellenőrzés keretében vizsgálandó azon részben önálló intézmények gazdálkodása is,
amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Hivatal végzi.

- Az Állami Számvevőszék által elvégzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzés megállapításainak
végrehajtására tett intézkedések ellenőrzése, valamint a
- További ellenőrzésre jogosult intézmények (Magyar Állam Kincstár, Munkaügyi Központ
stb) megállapításaira tett intézkedések ellenőrzése.
Ellenőrző szerv: Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás Ruzsa
Az ellenőrzésre fordítható idő: 4 nap
Beszámoló: 2001. november
A Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás által ellenőrzésre fordítható idő 25 nap, melyhez 3
nap tartalék adódhat, melyet igény szerinti felhasználásra tartalékolnak.
Erről értesítést kap:
l./ Mórahalom város Jegyzője
2./ Ellenőrzési Igazgatási Társulás Ruzsa
3./ Pénzügyi Bizottság elnöke
4./ intézményvezetők
5./ Mórahalom város Polgármestere

- Móragazda Termeltető Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet fejlesztési célú
beruházásainak megvalósítására benyújtott pályázatának támogatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
281/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móragazda Termeltető Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet fejlesztési célú
beruházásainak megvalósítására benyújtott pályázatának támogatása
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete hosszú távú gazdaságfejlesztési terveinek
megvalósítása, illetve a kis- és középvállalkozások beszállítói képességének valamint a
vállalatközi kooperáció javítása érdekében szükségesnek tartja a Móragazda Termeltető
Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet fejlesztési célú beruházásának megvalósítását, a
feldolgozó gépsor záró elemének, egy csomagoló-zacskózó berendezésnek megvásárlását.
2./ A fejlesztés kiemelt fontosságú a térség gazdasági szerkezetének átalakításában, hiszen az
egyoldalú mezőgazdasági termelésre alapozott gazdasági struktúra diverzifikált fejlesztése
ipari fejlesztés nélkül elképzelhetetlen. A megnövekedő feldolgozó-kapacitás révén a
termelők legnagyobb része bevonható a feldolgozási folyamatokba, integrálásukkal kedvező

piaci környezet teremthető, amely versenyképességükét és megerősödésüket is szolgálja. A
minőségfejlesztés és a feldolgozottságai szint növekedése folytán a termékértékesítés
lehetőségei kiszélesednek, ami a piacképesség és az eladhatóság növekedésében jelenik meg.
A Képviselő-testület a fentiek alapján egyetért a Móragazda Termeltető Értékesítő és
Szolgáltató Szövetkezet tervezett beruházásának céljaival, és támogatja a Gazdasági
Minisztériumhoz a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból 10.000 eFt összegű
támogatásra benyújtott pályázatát.
3./ Mórahalom Város Képviselőtestülete nyilatkozza, hogy a Móragazda Termeltető,
Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet tervezett beruházása illeszkedik a település hatályos
Rendezési Tervében foglaltakhoz.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Móragazda Termeltető Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet elnöke
- Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet fejlesztési célú
beruházásainak megvalósítására benyújtott pályázatának támogatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
282/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet fejlesztési célú beruházásainak
megvalósítására benyújtott pályázatának támogatása
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete hosszú távú gazdaságfejlesztési terveinek
megvalósítása, illetve a kis- és középvállalkozások beszállítói képességének valamint a
vállalatközi kooperáció javítása érdekében szükségesnek tartja a Mórakert Beszerző és
Szolgáltató Szövetkezet fejlesztési célú beruházásának megvalósítását, az új logisztikaiintegrációs megépítését.
2./ A megvalósuló fejlesztés számos térségi vállalkozó számára nyújt kedvező beszállítói
környezetet, ezáltal segíti megerősödésüket és együttműködésüket, növeli
versenyképességüket. E célok megvalósulásában elengedhetetlen tényező az olyan jellegű
beruházások támogatása, melyek a térségi vállalkozások termékeinek megfelelő szintű és
minőségű felvásárlását, értékesítését és tárolását végzik. A beruházás az integráció
elősegítésén túl a szállítási és logisztikai szerepkör erősítését is támogatja; mindemellett a
megnövekedő tárolókapacitás révén a vállalkozások legnagyobb részének számára a

korábbinál kedvezőbb piaci környezet teremthető, amely versenyképességükét és
megerősödésüket is szolgálja. E célok megvalósulásában a Mórakert Szövetkezet tervezett
beruházásának központi szerepe lehet, amennyiben a jelenlegi szűk logisztikai kapacitást
jelentősen kiszélesítené, és a hozzá beszállított termékek tárolásának, elosztásának feltételei
nagymértékben javulnának. A Képviselő-testület a fentiek alapján egyetért a Mórakert
Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet tervezett beruházásának céljaival, és támogatja a
Gazdasági Minisztériumhoz a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból 26.000 eFt összegű
támogatásra benyújtott pályázatát.
3./ Mórahalom Város Képviselőtestülete nyilatkozza, hogy a Mórakert Beszerző és
Szolgáltató Szövetkezet tervezett beruházása illeszkedik a település hatályos Rendezési
Tervében foglaltakhoz.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet elnöke

- Szakrendelések igénybevétele
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadja a szakrendelések igénybevételéről szóló
előterjesztést.
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

283/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Szakrendelések igénybevétele
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a szakrendelések
igénybevételére vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy
Mórahalom város Önkormányzata - Ásotthalom, Domaszék és Zákányszék községek
Önkormányzatai határozatban foglalt igényei alapján - biztosítja a fül-orr-gégészet,
szemészet, bőrgyógyászat, urológia, nőgyógyászat, pszichiátriai szakrendelések
Mórahalomról történő igénybevételét.

2./ A Képviselőtestület a szakrendelők kialakítása érdekében benyújtott 15 millió Ft
összértékű pályázott pénzeszközhöz 4 millió Ft önrészt biztosít.
3./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, hogy a benyújtott pályázatot az ellátást
igénylő önkormányzatok képviselőtestületi határozatait, Mórahalom város Önkormányzata
önrész vállalását, valamint az ÁNTSZ-nek az óraszám átcsoportosításról szóló nyilatkozatával
egészítse ki, valamint a társadalombiztosítási finanszírozás érdekében járjon el.
4./ A Képviselőtestület felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén az önrészt az önkormányzat
költségvetésébe építse be.
Határidő: folyamatos,
Beszámolásra: 2001. februári KT. ülés
Felelős : Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1./ Ásotthalom község Polgármestere
2./ Domaszék község Polgármestere
3./ Zákányszék község Polgármestere
4./ OEP Egészségbiztosítási Pénztár Szeged
5./ Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai Főosztálya Budapest

- Mórahalom, Felszabadulás u. 40. sz. alatti 2. sz. lakás közérdekü jogcimen történő
bérbeadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
284/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Felszabadulás u. 40. sz. alatti 2. sz. lakás közérdekü jogcimen történő
bérbeadása
Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete a Mórahalom, Felszabadulás u. 40. sz. alatti 2. számú,
50 m2 alapterületű lakás bérlőjéül az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) KT. sz.
rendelet 2. §. (1) bek. f) pontja, valamint a rendelet 10. §. 1) pontja alapján közérdekű
jogcímen, pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül a rendelet 10. § (2). bek.-re hivatkozva,

2000. december 1-től kezdődően, a mórahalmi Rendőrőrsnél fennálló munkaviszonya
időtartamára, de maximum 2005. november 30-ig, a rendeletben meghatározott feltételekkel
Kohán Péter rendőr őrmester járőrt jelöli ki.
2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a bérbeadáshoz szükséges intézkedést
alábbi határidőre tegye meg.
Határidő: 2000. november 30.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Mórahalom Rendőrőrs Mórahalom, Felszabadulás u. 36. útján Kohán Péter r. őrmester

- Kothencz Jenőné lakásbérleti szerződés meghosszabbitása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság tagjainak véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
285/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Kothencz Jenőné lakásbérleti szerződés meghosszabbitása
Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselő testülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.)
KT. sz. rendelet 1. §. /5/ bek. b) pontja és a 2. §. /5/ bek. alapján, Kothencz Jenőné részére a
Mórahalom, István király út 2/a. I. em. 9. sz. alatti lakás bérleti jogviszonyát 2003. december
31-ig tartó határozott időre meghosszabbítja.
2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításához
szükséges intézkedést tegye meg.
Határido: 2000. december 31.
Felelos: Nógrádi Zoltán polgármester
Errol értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Kothencz Jenőné bérlő Mórahalom, István király út 2/a. I. em. 9.

- Mórahalom, István király u. 2. I. em. 3. sz. lakás közérdekű jogcímen történő bérbeadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

286/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, István király u. 2. I. em. 3. sz. lakás közérdekü jogcimen történő
bérbeadása
Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete a Mórahalom, István király út 2. I. em. 3. sz, 57 m2
alapterületű lakás bérlőjéül az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.) KT. sz.
rendelet 2. §. (1) bek. f) pontja, valamint a rendelet 10. §. 1) pontja alapján közérdekű
jogcímen, pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül a rendelet 10. § (2). bekezdésre hivatkozva,
2000. december 1-től 2001. november 30-ig tartó határozott időre, a rendeletben
meghatározott feltételekkel Szekeres Mária Gondozási Központ vezető helyettest jelöli ki.
2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a bérbeadáshoz szükséges intézkedést
alábbi határidőre tegye meg.
Határidő: 2000. november 30.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Szekeres Mária 6782 Mórahalom, Béke u. 21.

- Földhaszonbérleti díjak megállapítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyetért a földhaszonbérleti díjak emelésének mértékével és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták a földhaszonbérleti díjak megállapodásáról
szóló előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
287/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Földhaszonbérleti díjak megállapítása
Hat ározat
l. Mórahalom Város Képviselőtestülete az Önkormányzati tulajdonban lévő, mezőgazdasági
rendeltetésű földterületek bérleti díját a 2000/2001 gazdasági évtől az alábbiakban állapítja
meg: - szántó és mg-i hasznosításban lévő beépítetlen terület művelési ág esetén az
Aranykorona értéktől függetlenül: 4000 Ft/6000 m2/év - gyep (rét) művelési ág esetén:
2000 Ft/6000 m2/év De minimum 1000 Ft/év.
2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az önkormányzati tulajdonú bérelt területek
nagyságára, helyrajzi számára, művelési ágára vonatkozó pontosítások, egyeztetések
elvégzésére, valamint a területekre vonatkozó szabályos bérleti szerződések megkötésére
Felelős: 2. pont Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2.pont szerződések megkötésére 2000. december 31.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról külön jelentést nem kér
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
- Csányi László alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke
Csányi László alpolgármester
Bejelenti személyes érintettségét és kéri a döntéshozatalból való kizárását.
Nógrádi Zoltán polgármester
Megszavaztatja Csányi László alpolgármester döntéshozatalból történő kizárására vonatkozó
javaslatot:
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Csányi László alpolgármester döntéshozatalból
történő kizárását.
288/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Csányi László alpolgármester szavazásból történő kizárása

Hat ározat
Mórahalom város Képviselő-testülete Csányi László alpolgármester az Ötv. 14.§. /2/
bekezdése alapján a tiszteletdíjának megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.
Erről értesítést kap:
1./ Csányi László alpolgármester
2./ Ügyrendi Bizottság elnöke
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság tagjainak véleményét, mely szerint az Alpolgármester úr feladatai az
elmúlt időszakban nagymértékben megnövekedtek. Munkáját nagy intenzitással végzi, ezért
indokoltnak tartják tiszteletdíjának az előterjesztésben megállapított mértékben történő
emelését.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
289/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Csányi László alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Hat ározat
Mórahalom város Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. tv. 4. § /1/ bekezdésére
figyelemmel Csányi László alpolgármester tiszteletdíját 2000. december 1. napjától 50.000,Ft-ban állapítja meg.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csányi László alpolgármester
3./ PM Csongrád Megyei TÁKISZ
- Kezességvállalás a Móragazda Szövetkezet bankgarancia ügyében
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság tagjainak véleményét, mely szerint az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolják.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
290/2000. /XI. 30./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Kezességvállalás a Móragazda Szövetkezet bankgarancia ügyében
Hat ározat
1./ A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat biztosítsa a tulajdonában
levő 10.000.000 Ft összegű az OTP Bank Rt.-nél elhelyezett készpénzt a Móragazda
Szövetkezetnek bankgarancia alapítás céljára.
2./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges bankgarancia összegét az Önkormányzat 2000. évi költségvetésében biztosítsa.
Felelős:
1./pont: Nógrádi Zoltán polgármester
2./ pont: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő:
1./pont: 2000. november 30.
2./ pont: költségvetési rendeletet módosító kt. ülés
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
Közérdekű bejelentések:
Nógrádi Zoltán polgármester:
Bemutatja az új mezőőrt, Csehó Tamás urat, aki ezt követően valamennyi testületi ülésen
jelen lesz közérdekű bejelentések miatt, addig ameddig a külterületek rendezettsége, állapota
nem normalizálódik
Csányi László alpolgármester:
Aggodalmát fejezi ki, azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi időben nagy mértékben
elszaporodtak a fakivágások területünkön. Lecsupaszítják a fákat, illetve egész fasorok tűnnek
el, ez legfőképpen a VII. és III. kerületben jellemző. Szóbeli felelősségre vonásuk alkalmával
a Polgármesteri hivatal engedélyére hivatkoznak. Fontosnak tartja ezeknek az embereknek a
felelősségre vonását és az ügy kivizsgálását.
Csehó Tamás mezőőr:
Csányi alpolgármester úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy ő felé ez idáig egyetlen
egy személy jelezte fakivágási szándékát. Biztosítja arról Csányi alpolgármester urat, hogy a
jövőben odafigyelnek az említett kerületekben folyó fakivágási munkálatok törvényességére
és kivizsgálják az ez ügyben az önkormányzathoz beérkezett panaszokat.
Babarczi János képviselő:

Elmondja, hogy személyes tapasztalata alapján vásár idején a Munkácsy utcában nagyon nagy
a forgalom. Véleménye szerint fontos lenne ebben az utcában a gyalogjárda kiépítése, mivel a
gyalogosok és más járművek egyszerre közlekednek a keskeny úttesten, illetve a parkoló
járművek is nagy helyet elfoglalnak. Az utcában való közlekedés mind gyalogosan, mind
pedig járművel nagyon leterhelt.
Fazekas Kádár Imre képviselő:
Elmondja, hogy többen is jelezték számára, hogy Mórahalom külterületén az úgynevezett
Tüsök sori ér részen, - amely kimegy egészen a Kissori útig  továbbra is rendszeres jelleggel
hordják és rakják le a szemetet. Szeretné, ha a mezőőr kivizsgálná az ügyet.
Csehó Tamás mezőőr:
Ígéretet tesz Fazekas képviselő úr felvetésének kivizsgálására.
Vass Antal képviselő:
Elmondja, hogy a Ruzsai Ellenőrzési Társulás jelentését a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta.
Olyan mértékű hibát, amely az intézmények működtetését befolyásolná, nem talált, de vannak
kisebb észrevételek melynek kijavítására javaslatot tesz. A Bizottság kérése, hogy ezen
összegzések alapján az önkormányzat készítsen el egy intézkedési tervet, mely megszünteti
ezen hibákat.
VI. NAPIREND
Tájékoztató az önkormányzat 2000. évi térség- és településfejlesztési tevékenységéről
(közmeghallgatási napirend)
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester tájékoztatója a jegyzőkönyv .. sz. mellékletét képezi.
Kérdés: nincs
H o z z á s z ó l á s o k:
Szabó Józsefné Móra Ferenc u. l8/B.
Kifogásolja, hogy portájuk előtt még nem ásták ki a szennyvízelvezető csatornát. A
munkálatok elvégzését az gátolta, hogy szomszédja a közterületen homokot tárol. Mindezt
azért is sérelmezi, mert a díjat befizette.
Bálint István II. körzet l44.
Sajnálatosnak tartja, hogy a polgármester úr beszámolójában nem adott tájékoztatást a tanyai
gázosítás folytatásáról. Kéri, hogy az önkormányzat által kiküldött csekkekre a befizetendő
díjat minden esetben írják rá a hivatal munkatársai. Ezt azért tartaná fontosnak, hogy a
lakosság fizetési kötelezettségeit jobban figyelemmel tudja kísérni.
Bálin Ferenc Szövetkezeti u. l8.

Érdeklődik arról, hogy a Finomöntöde Kft. munkája megkezdése után mennyire szennyezi
majd a környezetet.
Dohány Lászlóné dr. Felszabadulás u. 26.
Úgy véli, hogy polgármester úr beszámolója igen részletes, gazdag, sokrétű információt
közvetített a lakosság felé. Megítélése szerint a városba látogatók is elismeréssel szólnak a
fejlesztésekről. A mozgáskorlátozottak mórahalmi csoportja nevében megköszöni azon
fejlesztéseket, melyeket a mozgáskorlátozottak mindennapi közlekedésének megkönnyítése
érdekében tettek. Örül annak, hogy a Művelődési Ház régi része a fejlesztések után is
megmaradhat. A benyújtott pályázatokról szóló ismertetőből kiderül, hogy a hivatal
munkatársai milyen sokat dolgoznak, elismeréssel szól ezen munkáról.
Majláth Sándor Dobó u. 27.
Kifogásolja, hogy az értelmileg sérült gyermekeknek Ásotthalomra kell kisegitő iskolába
járniuk. Ahhoz, hogy a tanitási órákra időben megérkezzenek a diákok már 5 órakor fel kell
kelniük.
Herédi István Kertész u. 2l.
A polgármester úr beszámolójában felvázolt terveket jónak tartja és támogatja azok
megvalósítását. Sajnálatosnak tartja, hogy az illegális szemétlerakóhelyek száma az elmúlt
időszakban megszaporodott. Az utak mentén elég sok helyen lehet látni szemeteszsákokat.
Kéri ezen fegyelmezetlen lakossági magatartás szankcionálását.
Bodor Ferenc Szántó u. 36.
Elmondja, hogy ő és családja már régóta szelektíven gyűjtik a hulladékot. A konyhai
maradékot az állatokkal etetik meg, a papírt a diákoknak szokták átadni papírgyűjtés
alkalmával, míg a salakot és a konzerv dobozokat a szeméttelepre szállítják ki. Elmondja,
hogy ő kifizette a szemétszállítási díjat, de még soha nem vette igénybe a szolgáltatást.
Megítélése szerint /pl. kéthavonta/ lomtalanítási akciókat kellene szerveznie az
Önkormányzatnak. Örömmel fedezte fel, hogy a Petőfi utca folytatásakénti földes útra
kihordott homok eligazításra került. Úgy véli, hogy ez az út most már tehermentesíti a
főútvonalat a vásárok idején. Részletesnek tartotta a polgármester úr beszámolóját. Jónak
tartja, hogy évente a lakosság tájékoztatást nyer a város ügyeiről.
Gubicz Antal Rigó u. 6.
Kéri a Rigó utcában közvilágítási lámpatest kihelyezését. Kifogásolja, hogy a Dankó utca
szilárd burkolattal történő ellátása után elmaradt a Rigó utca szilárdburkolatú utjának és
járdájának megépítése.
Csala Károly Dobó u. 9.
Elismeréssel szól az iskolaberuházásról. Megítélése szerint a MÓRAÉP Kht. munkatársai
kiváló munkát végeztek. Örül annak, hogy újabb, megvalósításra váró tervei vannak az
Önkormányzatnak. Büszke arra, hogy Mórahalmon élhet. Érdeklődik a város lélekszámának
alakulásáról. Úgy véli fejlődik a város, de nincs fogyasztó, vásárló erő a településen. A város

hátrányát két tényezőben látja: egyrészt a csekély lélekszámban, másrészt a határmentiségben.
Úgy érzi, hogy nem a lakosság akarata érvényesül a fejlesztések megvalósítása kapcsán.
Megítélése szerint a képviselő-testület /csupán csak 14 fő/ dönt a város lakosságát érintő
ügyekben. Pl. Kinek az ötlete volt, hogy az Ipari Park megépüljön? Ismerteti a 3 M ötletgyár
alapgondolatát. Megítélése szerint a város lakosságának véleményét figyelembe kellene
venni. Nem látja a városban a demokrácia érvényesülését. Meglátása szerint a hatalmas
iskolai aula fenntartása jelentősen megnöveli az iskola költségvetési kiadásait és ez úgymond
felesleges kiadás.
Nógrádi Zoltán polgármester:
A szennyvízelvezető csatornával kapcsolatos felvetésre válaszul elmondja, hogy igyekeznek
mindkét ingatlan előtt rendezni az árok kiásását.
Válaszában elmondja, hogy a külterületi gázfejlesztésre az idén sem tudtak fejlesztési forrást
találni. Önerőből a beruházást az önkormányzat nem tudja megvalósítani, pályázati kiírás
pedig nem jelent meg e tárgykörben. Jelenleg csak az igényeket tudják összegyűjteni.
Az adócsekkek kiküldésével kapcsolatban tájékoztatásként elmondja, hogy jelenleg nem
rendelkeznek olyan számítógépes programmal, amely a csekkeket kitölti. A kézzel történő
kitöltés viszont megkövetelné / a jelenlegi 3 fő mellé/ plusz létszám felvételét, alkalmazását.
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Finomöntőde Kft. működését megkezdve nem szennyezné
a környezetet, hiszen a terveket, a technológiát a Környezetvédelmi Hatósággal
megvizsgáltatták. A Finomöntőde Kft. Munkatársai apró öntvényeket formáznának, tehát nem
környezetszennyező technológiáról van szó. Jelenleg a Finomöntőde Kft. Telephelye
Szegeden a Rigó utcában /lakóövezetben/ található. Mórahalmon a telephely a lakóövezettől
elhatároltan, az uralkodó széliránnyal szemben, körbe fásitott területen épülne meg.
Elmondja, hogy az elmúlt évek közmeghallgatásain is mindig szóba került a fogyatékos
gyerekek iskoláztatása. Már akkor is elmondta, hogy egy ilyen osztály beindításához azonos
képességű, egy osztálynyi létszámú diákra van szükség. Jelenleg sem tesz ki a mórahalmi
fogyatékos gyerekek létszáma egy osztálynyit. Az osztály beindításához szükség lenne: külön
osztályteremre, pedagógusra és megfelelő létszámú gyermekre. Ásotthalom községben van
egyedül ilyen osztály, ahová az ásotthalmi gyerekeken kívül Mórahalomról, Ruzsáról,
Öttömösről és Pusztamérgesről járnak diákok.
Tájékoztatásul elmondja, hogy november 1-től Mórahalom város közigazgatási területén két
mezőőr teljesít szolgálatot. Kéri, hogy ha bármely szemétkezeléssel kapcsolatos észrevételük,
bejelentésük van a mezőőröknek jelentsék azt be. Az önkormányzat új jogszabályt alkotott,
mely szerint 30.000 Ft-ra büntethető az, aki illegálisan rakja le szemétjét. Elmondja, még,
hogy november hónapban egyeztető megbeszélést tartott a mezőőri szolgálat, a határőrség, a
vadászok, a rendőrség és a polgárőrség a gyakoribb ellenőrzések megszervezése érdekében.
Kéri, hogy ezen ellenőrzéseket senki ne vegye személyes sértésnek, de a kollegák csak a
munkájukat fogják teljesíteni. Megítélése szerint érdemes szólni a riadóztatási lánc
kialakításáról, amely lehetővé teszi, hogy a másik szerv hatáskörébe tartozó ügyekről, a tett
intézkedésekről értesítik az együttműködésben részvevőket.
A Petőfi utca folytatásában az említett szakasz útjavításával kapcsolatban elmondja, hogy az
említett időszakban a homokot kevés nedvességtartama miatt nem lehetett megfelelően

összetömöríteni. Az őszi időszakban munkaerő és gépkapacitás szabadult fel, ez lehetővé tette
az út javítását. Kéri a mórahalmi lakosokat, hogy amennyiben kifizették a szemétszállítási
díjat vegyék igénybe a szolgáltatást is. Tájékoztatásként elmondja, hogy szervezik a
lomtalanítási akciót.
Az utcában szervezett gyűlésen a Rigó utcai lakók már jelezték a közvilágítási lámpatest
kihelyezésének szükségességét. A felvetéssel kapcsolatban ezen igényt az Önkormányzat már
jelezte a Démász fele. A Rigó utca szilárd burkolatú útjának kiépítésére vonatkozóan
rendelkeznek építés engedélyes tervekkel. Igyekeznek az utca pormentesítését mihamarabb
megoldani.
A polgármester úr az észrevételre reagálva elmondja, hogy az utóbbi két évben a város
lélekszáma 50-60 fővel nőtt. A demokrácia érvényesülésével kapcsolatban elmondja, hogy a
demokráciának két vállfaja van a képviseleti és a részvételi. A részvételi demokrácia lényege,
hogy minden ember minden döntésben részt vesz, a képviseleti demokráciában a választások
alkalmával választják meg a képviselőket, tehát a lakosság rájuk bízza a döntést. Nevükben és
helyettük döntenek. 4 év után szavazattal minősítik a korábbi ciklust. A döntéshozatal a
képviselő kezében van de ezt a jogát a testület átruházhatja, különböző bizottságaira pl: az
Egészségügyi Bizottságra. Az Ipari parkkal kapcsolatban elmondja, hogy egy
kormányprogramhoz csatlakozott az Önkormányzat, az előző Képviselő-testület döntött ennek
az elkezdéséről a mostani testület folytatja az ipari park betelepítését. A Képviselő-testület
átgondolta azt, hogy az Ipari Park létesítésével képes a lakosság számára munkahelyet
teremteni. A Képviselő-testület intézkedéseket tett arra vonatkozóan, hogy a város lakossága a
településen maradjon illetve gyarapodjon. Ennek érdekében készült el az iskola bővítése is,
ily módon nem kell a szülőknek Szegedre járatni gyerekeiket. A Képviselő-testület elfogadta
a lakáskoncepciót, és a lakásépítéshez anyagi támogatást nyújt a fiataloknak. Elmondja, hogy
természetesen az iskola nagyobb területéhez arányosan nagyobb fenntartási költség is járul, az
önkormányzat törekszik arra, hogy előteremtse ezen költségek fedezetét. Ugyanakkor
mindenkit megnyugtat, hogy a várost nem fogják tönkretenni az ilyen méretű fejlesztések
költségei. Ezek a fejlesztések mind Mórahalom lakosságának érdekeit szolgálják. Felhívja a
figyelmet, hogy ötletelni lehet, azonban vannak keretek, melyekhez alkalmazkodni kell és
ügyelni kell a költségvetési keretre is. A Képviselő-testület ülései nyilvánosak bárki ötletelhet,
és mindenki elmondhatja az igényeit és elképzeléseit.
- A 2001. évi költségvetési koncepció
(közmeghallgatási napirend)
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester tájékoztatója a jegyzőkönyv .. sz. mellékletét képezi.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester:
Megköszöni Mórahalom város lakosságának részvétlét. Köszöni, hogy kritikai
észrevételeikkel, javaslataikkal segítik az Önkormányzat munkáját.
Más bejelentés nem lévén a közmeghallgatást bezárta.
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