Jegyzőkönyv

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. október 27-én megtartott soros ülésén
a Közösségi Ház nagytermében
Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka
Heller Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre
Vass Antal, Volford Imre, Csiszár István, Babarczi János képviselők
Igazoltan van távol:, Ördögné Gárgyán Mária, , Szűcsné dr. Fehér Éva, Oltványi Gyula,
Varga Ferenc képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:
- 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
Lakossági megjelenés: 2 fő
Nógrádi Zoltán polgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit.
Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen
van 10 fő, 4 fő van igazoltan távol.
Javaslatot tesz  a meghivó szerint  a napirendi pontokra.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangulag 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 napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Bubori Károly, Csányi László képviselők, melyre
a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja.
-

A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a két ülés közötti beszámolót.

248/2000. /X. 27./ 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
- 171/2000. /VII. 6./ Kt. sz. határozat módositása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

249/2000. /X. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: 171/2000. /VII. 6./ Kt. sz. határozat módositása
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete a 198/2000. (VIII. 20.) Kt. sz. határozattal módosított
171/2000. (VII.6.) Kt. sz. határozatát oly módon módosítja, hogy Szűcs Tibor urat, a
Csongrád Megyei Közgyűlés képviselőjét a 2000. novemberi Képviselő-testületi ülésen kéri
fel, hogy írásban adjon tájékoztatást a Közgyűlésben eddig végzett munkájáról.
Értesítést kap:
l./ Szűcs Tibor megyei képviselő,
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
- Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A 3/2000. /II. l6./ Kt.sz. határozatra adott jelentéssel kapcsolatban elmondja, hogy az
intézményvezető asszony a bizottsági ülésen felmerült kérdésekre megadta a választ. A
bizottság tagjai kifogásolták, hogy a kiadási oldalt nem szerepeltette az anyag összeállitója.
Kérésüknek megfelelően a testületi ülés kezdete előtt kiosztásra került a javitott, részletes
anyag.
Csiszár István Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja:
Tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy a 3/2000. /II. l6./ Kt. sz. határozatra adott jelentést az
Egészségügyi és Szociális Bizottság is megvitatta. A bizottság a jelentést elfogadásra
javasolja.
Némethné dr. Engi Etelka Müvelődési és Közoktatási Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a 211/1999. /X. 28./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról
adott jelentést, melyet elfogadásra javasol a testületnek.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
adott jelentést.
250/2000. /X. 27. / 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 47/2000. /III. 30./, 102/1999. /IV. 29./, 91/2000. /IV. 27./, 21/2000. /II. l6./, 95/2000. /IV.
27./, 98/2000. /IV. 27./, 100/2000. /IV. 27./ Kt., 59/2000. /III. 30./, 98/1999. /IV. 29. /,
160/2000. /VII. 6./ Kt. sz. határozat l. pontjának, 154/2000. /VII. 6./, 132/2000. /VII. 6./,
146/2000. /VII. 6./, 212/1999. /X. 28./, 216/1999. /X. 28./, 233/1999. /X. 28./, 267/1998. /XII.
22./ Kt. sz. határozat 4. pontjának végrehajtásáról további jelentést nem kér.
A 3/2000. /II. l6./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2000.novemberi kt. ülésre kér ujabb
jelentést.
A 135/2000. /VII. 6./, 168/2000. /VII. 6./, 211/1999. /X. 28./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról
a 2000. decemberi kt. ülésre kér ujabb jelentést
A 23/2000. /II. l6./, 173/2000. /VII. 26./, 185/2000. /VII. 26./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról
a 2001. januári kt. ülésre kér ujabb jelentést
A 99/2000. /IV. 27./, 101/1998. /IV. 28./, 140/1999. /VI. 23./ Kt. sz. határozat 4./ pontjának
végrehajtásáról a 2001. februári kt. ülésre kér ujabb jelentést.
A 54/2000. /III. 30./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2001. márciusi kt. ülésre kér ujabb
jelentést
A 93/2000. /IV. 27./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2001. áprilisi kt. ülésre kér ujabb
jelentést.
A 65/2000. /III. 30./, 94/2000. /IV. 27./ Kt.s z. határozat végrehajtásáról a 2001. májusi kt.
ülésre kér ujabb jelentést.
A 245/1999. /XI. 25./ Kt., 176/1997. /XI. 4./ Kt. sz. 2./ pont, sz. határozat, 85/2000. /IV. 27./
végrehajtásáról a 2001. októberi kt. ülésre kér ujabb jelentést.
Erről értesítést kap:
1.

/ Nógrádi Zoltán polgármester

2.

/ Gyuris Péterné iskolaigazgató

3.

/ Kosztyu Gyuláné óvodavezető

4.

/Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

5.

Szögi Lászlóné Gond. Központ 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.
251/2000. /X. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a
Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. § /3/
bekezdése alapján tudomásul veszi.
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
II. NAPIREND
Beszámoló az Önkormányzat tulajdonosi jogai gyakorlásáról, az önkormányzat vagyonáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok hiányolták az anyagból az ingatlannyilvántartásra
vonatkozó adatokat. Javasolják, hogy a 2000. decemberi kt. ülésre készüljön kimutatás erre
vonatkozóan.

Megállapitásuk szerint jól gazdálkodnak azon gazdasági társaságok, melyekben az
Önkormányzatnak részesedése van. Ugy vélik, hogy továbbra is szükséges ezen társaságok
önkormányzati támogatása.
A bizottság tagjai elismeréssel szóltak az önkormányzat vagyonnövekedésről.
Heller Szabó Tibor Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Kiemeli két bizottsági tag Murányi György és Balogi Sándor hozzászólását, melyek szerint
az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása, vagyongyarapodása jónak mondható.
Elmondja, hogy a bizottság tagjai elismeréssel szóltak az eddig elért eredményekről.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a javaslatokat:
- A Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a 2000. decemberi kt. ülésre készüljön
kimutatás az ingatlannyilvántartásról, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a kiegészitett határozati
javaslattal együtt.
252/2000. /X. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat tulajdonosi jogai gyakorlásáról, az önkormányzat
vagyonáról

Hat ározat
1./ Mórahalom Város Képviselő testülete elfogadja az Önkormányzat tulajdonosi jogai
gyakorlásáról, az önkormányzat vagyonáról szóló Beszámolót.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete utasítja a Polgármestert, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő részvények után járó osztalék kiutalása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket és szorgalmazza képviseleti lehetőségein keresztül az önkormányzati
tulajdonnal is működő gazdasági társaságoknál a biztonságos működést és a
vagyongyarapodást.
3./ A Képviselőtestület felhívja a Jegyzőt, hogy az önkormányzati vagyon gazdálkodásáról
szóló 9/1992. (VI. 5.) KT. sz. rendelet mellékleteinek aktualizálása érdekében a rendeletmódosítást terjessze a Képviselőtestület elé.
4./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő
földterületek tekintetében 2001. február l5-ig felül kell vizsgálni, hogy az azokat használók
rendelkeznek-e minden esetben bérleti, haszonbérleti szerződéssel. A szerződéssel nem
rendelkezők esetében legkésőbb 2001. március 3l-ig pótolni kell.

5./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy az Önkormányzati tulajdonú
földterületek bérleti díjának növelésére készítsen előterjesztést és vizsgálja felül a 2001. évre
kötendő bérleti szerződések során a tényleges birtoknagyságot és terület-elhelyezkedést.
6./ A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a középtávú városfejlesztési program
elkészítése során térjen ki az önkormányzati vagyon gyarapítását elősegítő közmű-fejlesztési,
ingatlangazdálkodási kérdésekre, valamint a meglévő vagyonállomány értékmegőrzésére
vonatkozó javaslatokra.
7./ A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az önkormányzati építési és ipari
telekgazdálkodás folyamatossága érdekében koncepciót készítsen, mely tartalmazza a
szükséges ingatlanvásárlási, rendezési és szabályozási kérdéseket, valamint az ehhez
kapcsolódó közműfejlesztéseket és ezek területigényét.
8./ A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert annak megvizsgálására, hogy a
Homokkultúra Mezőgazdasági Szakszövetkezet részére földhasználati jog bejegyzésével
nyilvántartott gazdátlan földterületek aranykorona vásárlás utján történő önkormányzati
tulajdon megszerzésére milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak.
9./ Mórahalom város Képviselő-testülete utasitja a Polgármestert, hogy a 2000. decemberi kt.
ülésre készitsen kimutatást az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról.
Határidõ:

2., 9. pont esetében 2000. decemberi Kt, folyamatos
3. és 4. pont esetében 2001. februári Kt.

5. pont: novemberi kt. ülés
6. pont: 2001. januári kt. ülés
7. pont: 2001. márciusi kt. ülés
8. pont: 2001. januári kt. ülés
Felelõs:

2., 4.,5.,6.,7.,8., 9. pont esetében Nógrádi Zoltán polgármester
3. pont esetében Dr. Szántó Mária jegyző

Errõl értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
III. NAPIREND
Előterjesztések
- 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 megvitatta a rendelet-tervezetet, melyet törvényességi
szempontból elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.
Heller Szabó Tibor Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
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 27/2000. (X. 27.) 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.
- Halászka és környéke védetté nyilvánitásának kezdeményezése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Heller Szabó Tibor Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A napirnddel kapcsolatban kérdést tesz fel Bubori Károly, Babarczi János képviselők, Csányi
László alpolgármester, melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja.
Hozzászólás:
Bubori Károly képviselő:
Véleménye szerint a Képviselő-testület hozzájárulását meg kell előznie egy teljesebb körü
vizsgálatnak, amelynek ki kell terjednie a védetté nyilvánitandó területek földtulajdonosainak
gazdálkodási lehetőségeire.
Babarczi János képviselő:
Megitélése szerint a földterületek tulajdonosai nem fogják örömmel fogadni a védetté
nyilvánitást, hiszen az, az azokon való gazdálkodást /pl: semlyékeken állataik legeltetésének
időszakát/ korlátozni fogja.
Nógrádi Zoltán polgármester:
A képviselői felvetésekkel kapcsolatban javasolja, hogy kerüljön megvizsgálásra az, hogy
mennyiben változnak a védetté nyilvánitott földterületek tulajdonosainak jogai a védetté
nyilvánitást követően.

Csányi László alpolgármester:
Javasolja, hogy a Vagner erdő és a Nagy Istváni erdő védetté nyilvánitásának lehetőségével
kapcsolatosan is készüljön felmérés.
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a javaslatokat:
- Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, mely a védetté nyilvánitott földterületek
tulajdonosai jogainak változásának megvizsgálására vonatkozik, a Képviselő-testület
egyhangulag elfogadja.
- Csányi László alpolgármester javaslatát, mely a Vagner és a Nagy Istváni erdő védetté
nyilvánitása lehetőségének megvizsgálására vonatkozik, a Képviselő-testület 9 igen
szavazattal és l tartózkodással elfogadja.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadja az előterjesztést a
kiegészitett határozati javaslattal együtt.
253/2000. /X. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Halászka és környéke védetté nyilvánitásának kezdeményezése

Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete - összhangban a helyi építészeti és természeti
örökség védelmére vonatkozó koncepciójával, valamint az építészeti és természeti értékek
helyi védelmének általános szabályairól szóló 11/2000. (III. 30.) Kt. sz. rendeletével. 
szükségesnek tartja Halászka (hrsz: 0245/16, 0245/17, 0245/21, 0245/22, 0245/25, 0245/27,
0245/26, 0245/30, 0245/32, 0245/33, 0245/35, 0247/1, 0247/9, 0247/10, 0247/11, 0247/13,
0247/17, 0247/20, 0248/25, 0248/38, 0248/42, 0248/48, 0248/49, 0248/55, 0248/56, 0248/59,
0248/54, 0248/65, 0248/67, 0248/70, 0248/71, 0248/72, 0248/73, 0248/74, 0248/75, 0248/76,
0248/77, 0248/79, 0248/82, 0248/83, 0248/84, 0248/85, 0248/86, 0248/92, 0248/97, 0248/98,
0248/99, 0248/100, 0248/102, 0248/105, 0248/107, 0248/1108, 0248/109, 0248/110,
0248/111, 0248/112, 0248/113, 0248/114, 0248/116, 0248/117) helyi védelem alá helyezését.
2./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a védetté nyilvánítási eljárást kezdje
meg a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
3./ A Képviselő-testület felhivja a Jegyzőt, hogy a védetté nyilvánitási eljárás során fokozott
figyelmet forditson a védetté nyilvánitandó földterületek tulajdonosi jogainak esetleges
változásának megvizsgálására.
4./ A Képviselő-testület utasitja a Jegyzőt, hogy kezdeményezze a Vagner és a Nagy Istváni
erdők botanikai vizsgálatát, annak érdekében, hogy itt felelhető-e olyan értékeket képviselő
terület, mely érdemessé teszi azt a helyi védelemre.
5./ Mórahalom város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Szegedi Tudományegyetem
TTK Ökológiai Tanszékének hallgatójának, Papp Bettinának Halászka és környékének

területén végzett botanikai feltárásért, illetve azért, hogy munkájával felhívta a figyelmet e
rendkívüli természeti értékre.
Határidő: 2., 3., 4.: azonnal
Beszámolásra: 2001. március
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1./ Dr. Szántó Mária jegyző
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Papp Bettina (Szeged, Bécsi krt. 4/B)
- Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola étkezési téritési dij emelésének elhalasztása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjestést.
Némethné dr. Engi Etelka Művelődési és Közoktatási Bizottság tagja:
Tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést és azt
elfogadásra javasolja.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

254/2000. /X. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola étkezési téritési dij emelésének
elhalasztása
Határozat
l./ Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakiskola igazgatója által adott az intézményi térítési díjak alakulására vonatkozó
tájékoztatót és hozzájárul ahhoz, hogy az intézményi térítési díjak emelésére 2001. I.
negyedévében kerüljön sor.
2./ A Képviselő-testület felhívja az intézmény vezetőjének figyelmét, hogy az intézményi
térítési díjak emelésére vonatkozó javaslatát 2001. januárjában terjessze a képviselő-testület
elé.

Határidő: 2001. januári kt. ülés
Felelős: Gyuris Péterné igazgató
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Gyuris Péterné igazgató
- MÓRAÉP Kht. alapitó okiratának módositása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az anyagot. A bizottsági tagok többsége ugy itélte
meg, hogy a MÓRAÉP Kht. eddigi müködése megfelelő, a Kht. gazdálkodását továbbra is
figyelemmel kell kisérnie a képviselő-testületnek. Fentiekre tekintettel nem javasolják az
alapitó okirat módositását.
Heller Szabó Tibor Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottság javaslatát az alábbiak szerint:
A bizottsági tagok elismeréssel szóltak a Kht. eddigi müködéséről.
A Kht. minél zökkenőmentesebb müködésének biztositása érdekében elfogadásra javasolják
az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a javaslatokat:
- Az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely az előterjesztés elutasitására vonatkozik, a
Képviselő-testület l igen szavazattal, 8 nemleges szavazattal és l tartózkodással nem fogadja
el.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, l nemleges szavazattal és l tartózkodással
elfogadja az előterjesztést.
255/2000. /X. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: MÓRAÉP Kht. alapitó okiratának módositása

Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 183/1995. (XII. 19.) Kt. sz. határozatával
létrehozott MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság
alapító okiratának VI.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntést
- az éves közhasznúsági jelentés jóváhagyása
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése
- törzstőke felemelése és leszállítása
- üzletrész felosztáshoz való hozzájárulás
- az ügyvezető megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása, valamint az ügyvezető
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása
- a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása,
- a könyvvizsgáló megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság ügyvezetőjével, vagy annak
közeli hozzátartozójával /Ptk. 685. § b pont/ köt.
- az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság tagjai ellen a kártérítési igények érvényesítése,
továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perben a társaság képviseletéről
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának,
szétválásának elhatározása, valamint gazdasági társaság alapításáról, illetve működő
társaságba tagként való belépésről való döntés
- alapító okirat módosítása,
- mindazon ügyek, melyeket törvény, vagy az alapító okirat a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 183/1995. (XII. 19.) Kt. sz. határozatával
létrehozott MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság
alapító okiratának VI.10.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
10.1. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében az
ügyvezetőtől és a társaság alkalmazottaitól jelentést, felvilágosítást kérhet, megtekintheti és
megvizsgálhatja a társaság könyveit és iratait.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálja az alapító elé kerülő fontosabb jelentést és a mérleget. A
vizsgálat eredményét a Felügyelő Bizottság Elnöke írásban ismerteti, e nélkül a kérdésekben
és a mérleg elfogadásáról döntés nem hozható.
A Felügyelő Bizottság hagyja jóvá az olyan szerződés megkötését, amelynek értéke a
törzstőke legalább 1/4-ét meghaladja. A Felügyelő Bizottság ezen átruházott hatáskörében
hozott döntéséről a taggyűlés legközelebbi ülésén beszámol.
Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatására vonatkozó szabályok
megszegését észleli, köteles haladéktalanul értesíteni az alapítót.
3./ A Képviselő-testület felhívja a Móraép Kht. ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a
módosítást az Alapító Okiraton vezettesse át és a Csongrád megyei Bíróságnál, mint
cégbíróságnál jelentse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobó József ügyvezető igazgató
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dobó József ügyvezető igazgató
3. Csongrád Megyei Bíróság
- MÓRAÉP Kht. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módositása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Heller Szabó Tibor Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, l nemleges szavazattal és l tartózkodással
elfogadja az előterjesztést.
256/2000. /X. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: MÓRAÉP Kht. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módositása
Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a MÓRAÉP KHT. Felügyelő Bizottságának
238/1996. (XI. 26.) Kt. sz. határozatával elfogadott ügyrendjének 2. pontját az alábbi 2.5.
ponttal egészíti ki:

2.5. A Felügyelő Bizottság hagyja jóvá az olyan szerződés megkötését, amelynek értéke a
törzstőke legalább 1/4-ét meghaladja. Döntéséhez kikéri az alapító Képviselő-testület
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságának véleményét.
A Felügyelő Bizottság ezen átruházott hatáskörében hozott döntéséről a taggyűlés
legközelebbi ülésén beszámol. 
2./ A Képviselő-testület felhívja a Felügyelő Bizottság elnökének figyelmét, hogy a
módosítást az ügyrenden vezesse át.
Határidő: 2. pontra azonnal
Felelős: MÓRAÉP KHT. Felügyelő Bizottságának elnöke
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai
- Pályázati önrész biztositása a Gazdasági Minisztérium turisztikai célelőirányzatból kiirt
pályázathoz
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megitélése szerint az önerő biztositott, igy elfogadásra javasolják
az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

257/2000. /X. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész biztositása a Gazdasági Minisztérium turisztikai célelőirányzatból
kiirt pályázathoz
Határozat
1. Mórahalom város Képviselőtestülete a Gazdasági Minisztérium által - a hazai
befektetések előkészítésére és az európai támogatási források megszerzésére irányuló, a
turisztikai terület és termékfejlesztéshez kapcsolódó beruházások megvalósíthatósági
tanulmányainak fejlesztési, engedélyeztetési és kiviteli tervei elkészítésének vissza nem
térítendő támogatására kiírt - pályázat benyújtásával egyetért, és a 9 000 eFt összköltségű
tervezési munka elvégzését indokoltnak tartja.

2. A pályázat elnyerése esetén a kiírásnak megfelelően a 9 000 eFt összköltségű tervezési
munka elvégzéséhez 60 % önerőt, azaz 5 400 eFt-ot a költségvetésében biztosít.
3. A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén, a
pályázaton elnyert támogatást az önkormányzat költségvetésébe építse be.
Felelős: 1. pont: Nógrádi Zoltán polgármester
3. pont: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: 1. pont: 2000. november 15.
3. pont 2001. január 31.
Erről értesitést kap:
1. l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
- Pályázati önrész biztositása az életvitelt megkönnyitő segédeszközök beszerzésére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

258/2000. /X. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész biztositása az életvitelt megkönnyitő segédeszközök beszerzésére
Határozat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által életvitelt
megkönnyítő segédeszközök beszerzésére, fejlesztésére, kölcsönzése kiírt felhívásra a
Gondozási Központ által készített pályázat benyújtásával egyetért és az 1.300.275,-Ft összegű
pályázati program megvalósítását indokoltnak tartja.
2./ A pályázat elnyerése esetén a pályázati kiírásnak megfelelően a 10% önerőt 131.000,-Ft
összegben biztosítja.
3./ A képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén, a pályázaton
elnyert támogatást az önkormányzat költségvetésébe építse be.
Felelős: 1.pont: Nógrádi Zoltán polgármester
3. pont Dr. Szántó Mária jegyző

Határidő: A pályázat benyújtására 2000. október 31.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Szögi Lászlóné Gondozási Központ vezető
4./ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány Budapest
Közérdekü bejelentések:
Fazekas Kádár Imre képviselő:
Lakossági jelzések alapján elmondja, hogy külterületen /Tüsök soron/ a kukoricaföldek
szélében szétszórtan elhulott állatok tetemei találhatók.
Kéri, hogy a mezőőr többet tartózkodjon a külterületen, ugyanakkor meghatározott
időszakokban a Hivatalban is elérhető legyen.
Bejelenti továbbá, hogy az éjszakai vadászatoknak majdnem áldozatul esett egy külterületi
lakos.
Vass Antal képviselő:
Elmondja, hogy a lőtér mögötti területre is szállitottak elhullott állati tetemet.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Tájékoztatásként elmondja, hogy az illegális szemétlerakóhelyek megszüntetésével
kapcsolatban a MÓRAÉP Kht. ügyvezető igazgatóját keresi meg.
Elmondja továbbá, hogy november l-jétől a  képviselő-testület döntésének megfelelően 
egy uj mezőőr kezdi meg tevékenységét. Igy már lehetőség lesz arra, hogy a két mezőőr
közül az egyik állandó jelleggel kint, területen teljesitsen szolgálatot, míg a másik a
hivatalban elérhető lesz.
Heller Szabó Tibor képviselő, az Árpád Vezér Vadásztársaság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy az FVM két éve adott ki engedélyt éjszakai vadászatra a
hivatásos vadászok számára. Jelenleg az éjszakai vadászatot a lakossági bejelentések teszik
indokolttá, mely szerint a rókák száma az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt. Ezidáig
160-170 róka került kilövésre. Hangsúlyozza, hogy ez csak a hivatásos vadászok számára
engedélyezett.
Babarczi János képviselő:
A Remény utcai lakók nevében megköszöni a volt Diákotthon előtti terület rendbetételét.

Kéri Megállni tilos tábla kihelyezését az ÁBC előtti terület jobb oldalára, ezt azzal
indokolja, hogy sokszor gépjármüveikkel a járdán állnak a boltba érkezők.
Bubori Károly képviselő:
A Helyi önkormányzati rendszer létrejöttének 10. évfordulója tárgyu, 2000. október l2-én
a képviselő-testület által megvitatott anyaggal kapcsolatban kéri, hogy az 1990-ben és l994ben megválasztott képviselő-testületi tagok névsorát szalagon örökitsék meg, amely majd
Mórahalom város zászlaján kerüljön elhelyezésre. Ugy véli, hogy az elmult két
önkormányzati ciklus képviselőinek eredményes munkája ezt mindenképpen indokolttá teszi.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Bubori Károly képviselő felvetésével kapcsolatosan elmondja, hogy emléktáblán szeretné
megörökittetni az elmult két önkormányzati ciklus képviselő-testületi tagjainak nevét.
Megitélése szerint ez időtállóbb, mint a selyemszalag. Ezen tábla olyan helyen nyerne
elhelyezést, ahol kellő nyilvánosságot kaphatna.
Elmondja, hogy személyiségi jogokat érintő ügyek megvitatására kerül sor, zárt ülést rendel
el.
K.m.f.
Dr.Szántó Mária jegyző távollétében és megbizásából:
Nógrádi Zoltán

Nagy Szilvia

polgármester

Jogi és Szerv. O. vez.

