Jegyzőkönyv

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. április 27- én megtartott soros ülésén
a Közösségi Ház nagytermében

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly, Babarczi János, Csányi László, Csiszár István,
Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária,
Fazekas K. Imre, Szűcsné dr. Fehér Éva, Vass Antal, Heller Sz. Tibor, Volford Imre
képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző
Igazoltan van távol: Varga Ferenc képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Balogh Zoltán Szeged Rendőrkapitányság Vezetője
- Simon Marianna OMSZ Csongrád Megyei Szervezete Vezetője
- Balog László kabinetvezető
- Rozsnyainé Hódi Mária Szociális, Gyámügyi és Igazgatási osztályvezető
- Árva Béláné Költségvetési és Adó O. mb. osztályvezető
- Nagy Szilvia Jogi és Szervezési osztályvezető
- Kosztyu Gyuláné óvodavezető
- Gyuris Péterné iskolaigazgató
- Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója
- Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója
- Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke
- Zemankó Gyöngyi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház képviseletében
- Vass István könyvvizsgáló
- Papdi András Mórahalmi Rendőrőrs parancsnoka
- Szűcs István Önvédelmi Csoport Közalapítvány Kuratoriumának elnöke
- Kószó Dezső Polgárőrség elnöke
- Ivánkovics László OMSZ Mórahalmi Kirendeltségének vezetője
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 igazoltan van távol.
Javaslatot tesz  meghívó 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 1. sz. mellékletét
képezi.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Bubori Károly képviselő, melyre a választ
Nógrádi Zoltán polgármester megadja.

Hozzászólás:
Bubori Károly képviselő:
Véleménye szerint az új futballpályát a jelenlegi idényben még nem célszerű használni. Kéri a
MÓRAÉP KHT. ügyvezető igazgatóját, hogy gondoskodjék a sportpálya folyamatos
karbantartásáról.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Egyetért a képviselő úr új sportpályára vonatkozó felvetésével. Kéri a MÓRAÉP KHT
ügyvezető igazgatóját, hogy tájékoztassa a városi Sport Egyesületet vezetőit arról, hogy
jelenlegi futballidényben a mérkőzések lebonyolításához az edzőpályát vegyék igénybe.
- A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

68/2000. /IV. 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

Jelentés a 272/1999. (XII.16.) Kt. határozat 2. pontjáról
Előadó: Gondozási Központ Vezetője

Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok megítélése szerint a tanyagondnok nagyon sokrétű és sok
területet érintő munkát végzett. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a jelentést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:

nincs

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a jelentést.

69/2000. /IV. 27. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a 272/1999. (XII.16) Kt. sz. határozat 2. pontjára

H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testületes megvitatta és elfogadja a 272/1999. (XII.16.) Kt. sz.
határozat 2. pontjára adott jelentést.
A határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Gyuris Péterné iskoligazgató
3./ Szögi Lászlóné Gondozási Központ vezetője

- Jelentés a 3/2000. (II.16.) Képviselőtestületi határozat 2., 3. pontjának végrehajtásáról
Előadó: Gondozási Központ vezetője

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a bizottság tagjai örömmel vették tudomásul azt, hogy az intézmény vezetője
a határozatnak megfelelően törekszik a stabil gazdálkodásra. A jelentést egyhangúlag
elfogadásra javasolják.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az jelentést.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Nógrádi Zoltán polgármester, melyre a választ
Szögi Lászlóné a Gondozási Központ vezetője megadja.
Hozzászólás:

nincs

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a jeletnést.

70/2000. /IV. 27. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a 3/2000. (II.16) Kt. sz. határozat 2., 3. pontjának végrehajtsáról
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a 3/2000. (II. 16.) Kt. sz. határozat 2. és 3. pontjára
adott jelentést megtárgyalta és azt elfogadja.
Határidő: 2. pont esetében 2001. februári kt.
3. pont esetében: tárgyhót követő hó 10.
Felelős: Szögi Lászlóné intézményvezető
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Szögi Lászlóné intézményvezető

- Jelentés a 268/1999. (XII.16.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról
Előadó: Dr. Simon Marianna főorvos, az OMSZ Csongrád Megyei Szervezetének Vezetője
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet tagjait arról, hogy a kiküldött anyaghoz képest a
statisztikai adatok nem változtak, az ásotthalmi esetszámok emelkedő tendenciát mutatnak. A
Központi Orvosi Ügyelet bevezetésével kapcsolatosan felmerült apróbb problémákat
folyamatosan kiküszöbölték. A rendszerrel kapcsolatos lakossági visszajelzések pozitívak.
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a jelentést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:

Bubori Károly képviselő:
Nagyrabecsülését fejezi ki a OMSZ Mórahalmi Kirendeltség dolgozóinak az általuk végzett
lelkiismeretes munkájukért.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
71/2000. /IV. 27. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a 268/2000. (II.16.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom város Képviselőtestülete tudomásul veszi és elfogadja a 268/1999./XII.16./ KT
sz. határozat végrehajtásáról szóló jelentést. A képviselőtestület megállapítja, hogy a központi
orvosi ügyelet bevezetése indokolt volt, sikeresen megoldotta a Képviselőtestületnek a
rendszerhez fűzött elvárásait. Mórahalom és a központi orvosi ügyeletben résztvevő
települések lakosai részére gyors, szakszerű és biztonságos ellátást biztosít a központi orvosi
ügyelet.
2. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a
központi orvosi ügyelet kiterjesztésére vonatkozóan, valamint tegyen folyamatosan
intézkedéseket annak érdekében, hogy a TB finanszírozás a rendszer teljes kiadásait fedezze.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2000. szeptemberi KT ülés

Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ OMSZ Csm-i Szervezete Szeged

- Jelentés a 265/1998. (XII.22.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a vásártartás körülményeinek
javítása tárgyában
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula képviselő, a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Varga Ferenc képviselő úr, aki a Gazdasági
Bizottság elnöke, betegsége miatt nem tudott részt venni az bizottság ülésén, ezért őt kérte
meg a bizottsági elnöki teendők ellátására.
Fentiekre tekintettel a továbbiakban ő fogja tolmácsolni a bizottság véleményét.
A Bizottság örömmel vette tudomásul, hogy a Képviselő-testület által kitűzött célok
megvalósítása folyamatban van.
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az jelentést.

A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Nógrádi Zoltán polgármester, melyre választ
Dobó József a MÓRAÉP KHT ügyvezető igazgatója megadja.
Hozzászólás:

nincs

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
72/2000. /IV. 27. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a 265/1998. (XII.22.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a vásártartás
körülményeinek javítása tárgyában

H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselő testülete a 265/1998. (XII. 22.) Kt. sz. határozatra adott
jelentést elfogadja.
2. Mórahalom Város Képviselőtestülete a vásártér belső infrastruktúrájának
fejlesztésére
hozott, 1./ pontban szereplő határozatát érvényben tartja és felhívja a polgármester
figyelmét annak további megvalósítására.
3. Mórahalom Város Képviselőtestülete a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás
közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM. sz. rendeletben, a
vásártartás
körülményeire vonatkozó, 2000. december 31-ig biztosítandó előírásait teljesítettnek
tekinti.
4. Mórahalom Város Képviselőtestülete a vásártér belvízzel kapcsolatos problémáinak
megoldására tett polgármesteri intézkedéseket jónak tartja és felhívja a Polgármester
figyelmét, hogy tegyen további intézkedéseket a végleges megoldás érdekében.
Határid?: 2000. szeptember 30.
Felel?s: Nógrádi Zoltán polgármester
Err?l értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Móraép Kht. ügyvezető igazgatója

- 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.

73/2000. /IV. 27. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatinak végrehajtásáról

Határozat

Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a lejárt határidejű határozatokra adott
jelentést.
A 20/1999. (II. 25.) Kt. sz. határozat 3., 5. pontja, a 88/1999. (IV. 29.) Kt. sz., a 262/1999.
(XII. 16.) Kt. sz. határozat 4-5. pont, a 268/1999. (XII. 16.) Kt. sz., a 272/1999. (XII. 16.) Kt.
sz.. határozat 2. pontja, a 3/2000. (II. 16.) Kt. sz. határozat II/2-3. pontja, a 11/2000. (II. 16.)
Kt. sz., az 50/2000. (III. 30.) Kt. sz., az 53/2000. (III. 30.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról
további jelentést nem kér.
A 45/1999. (III. 25.) Kt. sz. határozat 2. pontja, a 4/2000. (III. 30.) Kt. sz., a 41/2000. (III. 30.)
Kt. sz. határozat végrehajtásáról a májusi kt. ülésre kér újabb jelentést.
A 101/1998. (IV. 28.) Kt. sz. határozat, a 161/1999. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat 6. pontja, a
273/1999. (XII.16.) Kt. sz., a 274/1999. (XII. 16.) Kt. sz., a 140/1999. (VI. 23.) Kt. sz.
határozat 3. pontja, a 242/1999, (XI. 25.) Kt. sz. határozat 2-4. pontja, a 17/2000,. (II. 16.) Kt.
sz., a 23/2000. (II. 16.) Kt. sz., valamint az 59/2000. (III. 30.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról
a júniusi kt. ülésre kér újabb jelentést.
A 42/2000. (III. 30.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról az augusztusi kt. ülésre kér újabb
jelentést.
A 176/1997. (XI. 4.) Kt. sz. határozat 2. pontja, a 102/1999. (IV. 29.) Kt. sz. határozat,
valamint a 47/2000. (III. 30.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról az októberi kt. ülésre kér újabb
jelentést.
A 206/1998. (Ix. 29.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a decemberi kt. ülésre kér újabb
jelentést.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Szögi Lászlóné Gondozási Központ vezető
3./ Gyuris Péterné iskolaigazgató
4./ Vastagh István Alapfokú Művészeti iskola igazgatója
5./ Kosztyu Gyuláné óvodavezető
6./ Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója

- 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.

74/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés 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 Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Dr. Balogh Zoltán r.alezredes Szegedi Rendőrkapitányság vezetője
Papdi András r.szds. a Mórahalmi Rendőrőrs Parancsnoka
Szűcs István az Önvédelmi Csoport Közalapítvány Elnöke
Ivánkovics László OMSZ Mórahalmi Kirendeltség Állomásvezetője

Ivánkovics László OMSZ Mórahalmi Kirendeltség Állomásvezetője:
Az általa összeállított írásos anyag kiegészítéseként az alábbiakról tájékoztatja a képviselőtestület tagjait:
A Mórahalmi Mentőállomás 2000. májusától a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési
Bizottsággal közösen szervez a mórahalmi általános iskolások részére balesetmegelőzési
programot.
A Mentőállomás fennállásának két éves évfordulója alkalmából vezetéstechnikai bemutatót
rendeznek, ahol "vizsga" keretein belül számolhatnak be a tanulók eddigi ismereteikről.
Ugyancsak májusban a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizottsággal közösen szerveznek
programot kerékpárosok részére. Ezt az indokolja, hogy a leggyakoribb baleseti forrást az
éjszaka kivilágítatlanul közlekedő kerékpárosok jelentik. A program során a kerékpárra
felragasztható matricákat osztogatnak ingyen, melyhez ezúton is szeretné a Mórahalmi
Rendőrőrs segítségét kérni.

Oltványi Gyula képviselő Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta a beszámolót és a határozati javaslatot, melyet az
alábbiak szerint javasol kiegészíteni:
"IV.
A Képviselő- testület aggodalmát fejezi ki, amiatt, hogy a rendőrség állományból
beszervezésre kerültek egyes személyek a szervezett bűnözésbe. A Képviselőtestület felhívja
a rendészeti szervek vezetőinek figyelmét, hogy fokozottabban ellenőrizzék az állomány
tagjainak megbízhatóságát."

Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a beszámolót.

A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Nógrádi Zoltán polgármester, melyre a választ
Dr. Balogh Zoltán rendőr alezredes megadja.
H o z z á s z ó l á s o k:
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy Mórahalom Város Önkormányzatának régi terve a Riasztási Központ
kialakítása.
A Mentőállomás megépülése már lehetővé tette, a Tűzoltó Egyesület, Központi Orvosi
Ügyelet, és Polgárvédelem egy épületben történő elhelyezését. Mindenképpen fontosnak
tartja, a vagyonvédelem, balesetmegelőzés, bűnmegelőzés közrend, közbiztonsági feladatokat
ellátó szervek egy épületen belüli, ill. új épületszárnyban történő elhelyezését is.

Megköszöni a Kapitány úrnak és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitánynak azt a segítséget,
amellyel támogatják Mórahalmon a Rendőrkapitányság kialakulását.
Dr. Balogh Zoltán rendőr alezredes Kapitányságvezető:
Elmondja, hogy kollegáival megtekintették a Riasztási Központot és annak területét. Személy
szerint ő is szorgalmazza azt, hogy ott nyerjen elhelyezést egy új modern, a mai igényeket
jobban kielégítő épületben az új rendőrőrs. A terület elhelyezkedését kedvezőnek tartja,
hiszen az 55-ös főút mellett található. Felhívja a figyelmet azonban arra, hogy az új épület
megépítésének szigorú és speciális feltételei vannak. (Ügyeleti helyiség kialakítása, az
ügyeleti rendszer antenna rendszerének az áttelepítése, stb.)
A rendőrőrs átköltöztetése a Riasztási Központba számos tulajdonjogi kérdést von maga után.
Az Önkormányzat távlati elképzelésével kapcsolatban - amely a Rendőrkapitányság
lérehozását célozza Mórahalmon, - elmondja, hogy jogszabály alapján ez csak 60 fővel
lehetséges. Tájékoztatja a megjelenteket arról, hogy jelenleg a rendőrőrs létszáma 22 fő, ebből
adódóan a szükséges létszámfejlesztés jelentősen megnövelné a működés költségeit.
A Gazdasági Bizottság által tett módosító javaslattal kapcsolatban elmondja, hogy megérti a
bizottság tagjaiban megfogalmazódott felvetést. Elmondja továbbá, hogy a korrupció
megelőzése érdekében létre hozták a szükséges szervezetet. Ő maga és a kapitányság
osztályvezetői is mindent megtesznek annak megszüntetése érdekében.

Bubori Károly: Köszönetét fejezi ki a Mórahalmi Rendőrőrs parancsnokának és személyi
állományának Mórahalom közbiztonságért nyújtott munkájukért. Külön elismerését fejezi ki
a egyre magasabb számban felderített bűncselekményekért.
Javasolja, hogy a Határőrizeti Kirendeltség vezetőjétől is kérjen tájékoztatást a Képviselőtestület a Kirendeltség határőrizeti munkájáról.
Papdi Istvánné OTP Mórahalmi Fiókjának vezetője.
Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló rendelete 10.§-a
rendelkezik arról, hogy az adózó az általa befizetett adóelőleg ill. az elszámolt adó hány %-a
és milyen közérdekű célra kerüljön felhasználásra.
A rendelkezési jog az éves adó legfeljebb 20%-áig illeti meg az adózót.

Nógrádi Zoltán polgármester
Megköszöni a jelenlévő mórahalmi körzeti megbízottak áldozatos munkáját.
- A Gazdasági Bizottsági javaslatát, mely a határozati javaslat IV.-es ponttal történő
kiegészítésére irányult, a képviselő-testület egyhangulag elfogadja.
- Bubori Károly képviselő javaslatát, mely szerint a Mórahalmi Határőrizeti Kirendeltség
szakmai munkájáról kérjen tájékoztatót a képviselő-testület a 2000. májusi ülésére a
képviselő- testület egyhangúlag elfogadja.
- A Képviselő-testület a tájékoztatót a kiegészített határozati javaslattal együtt egyhangúlag
elogadja.
75/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Beszámoló Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Határozat
I.
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a Szegedi
Rendőrkapitányság beszámolóját Mórahalom város közrendjének, közbiztonságának
helyzetéről. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a mórahalmi rendőrőrs jelentős
erőfeszítéseket tesz a város és térsége közrendjének és közbiztonságának megvédése és a
lakosság személyi és vagyonbiztonságának megóvása érdekében.
2./ A Képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a bűnügyi-, közbiztonsági helyzet
alakulását alapvetően meghatározza a település speciális földrajzi elhelyezkedése, valamint a
mórahalmi rendőrőrs elhelyezési, infrastrukturális helyzete és személyi állománya. A
Képviselő-testület az utóbbi helyzet javítása érdekében következetes városfejlesztési céljai
megvalósításával összhangban - figyelemmel a 195/1999. (IX.16.) Kt. számú határozatára továbbra is fontosnak tartja az országos szinten referencia értékű Riasztási Központ kiépítését,
s benne a mórahalmi rendőrőrs elhelyezését. A Képviselőtestület utasítja a polgármestert,
hogy a rendőrörs rendőrkapitánysággá történő fejlesztése érdekében a
Belügyminisztériummal a kapcsolatot vegye fel, s kérje a Mórahalmi Rendőrkapitányság
kialakítását a középtávú fejlesztési tervben szerepeltetni.
Mórahalom város Képviselőtestülete utasítja a polgármestert, hogy 1999. évi személyes
találkozóhoz hasonlóan ismét vegye fel a kapcsolatot Dr. Pintér Sándor belügyminiszterrel a
195/1999.(IX.16.) Kt. számú határozat végrehajtása érdekében. A Képviselőtestület utasítja a
polgármestert továbbá, egyeztessen a belügyminiszter úrral a város eddigi költségvetését a
rendőrőrs megvalósításából következően terhelő költségek további sorsát illetően.
3./ Mórahalom város Képviselő-testülete örömmel állapítja meg, hogy az utóbbi időben
csökkent az ismeretlen tetteses felderítetlen bűncselekmények száma. Köszönetét fejezi ki a
mórahalmi rendőrőrs parancsnokának és személyi állományának a lakosság érdekében végzett
odaadó, áldozatos munkájáért.
II.
1./ A Képviselő-testület fontosnak és továbbra is szükségesnek tartja a Mórahalmi
Polgárőrség és Önvédelmi Csoport tevékenységét, a szervezetek tagjainak köszönetet mond
önkéntes munkájukért. Mórahalom város Képviselőtestülete fontosnak tartja, hogy a 2000.
évben a mentőszolgálat a központi orvosi ügyelet, a polgári védelem és a tűzoltó egyesület
riasztási központba való betelepítését követően a polgárőrség letelepítése is megtörténjen.
Ennek érdekében utasítja a polgármestert a finanszírozás lehetőségeire tegyen javaslatot.
2./ A Képviselő-testület a közbiztonság színvonalának javítása érdekében felkéri az Országos
Mentőszolgálat Mórahalmi Mentőállomása vezetőjét, hogy a mentéstechnikai felvilágosító
munka fokozásával segítsék elő a kerékpáros balesetek számának és súlyosságának
csökkenését. A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki az Országos Mentőszolgálat Csongrád
megyei Mentőszervezet vezetőjének, valamint a Mórahalmi Mentőállomás munkatársainak a
lakosság érdekében végzett áldozatos munkájukért.
III.

1./ A Képviselő-testület felkéri Mórahalom közrendje, közbiztonsága érdekében
tevékenykedő belügyminisztériumi, önkormányzati, egészségügyi és civil szervezeteket, hogy
fokozott együttműködésükkel törekedjenek Mórahalom és környéke lakossága minél
színvonalasabb védelme és kiszolgálása érdekében.
IV.
1./ A Képviselő- testület aggodalmát fejezi ki,
V.
Képviselő-testület felkéri a a Mórahalmi Határőrizeti Kirendeltség Vezetőjét.
Felelős: Nógrádi Zoltnán polgármester
Határidő: folyamatos illetve 2000. szeptemberi Kt. ülés
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
3./ Dr. Simon Marianna OMSZ Csm-i Szervezetének vezetője
4./ Ivánkovics László OMSZ Mórahalmi Mentőállomás Vezetője
5./ Balogh Zoltán Szegedi Rendőrkapitányság Vezetője
6./ Kószó Dezső Polgárőrség Vezetője Mórahalom
7./ Szűcs István Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány Kuratóriuma

III. NAPIREND
- Nevelési-oktatási intézmények feltételi preferencia rendszerének felülvizsgálata
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság Elnöke
Elmondja, hogy a napirend megvitatását a közoktatási törvény módosulása teszi szükségessé.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat, két oktatási intézménynél többel rendelkezik,
intézkedési tervet kell készíteni azoknak az alapoknak az ellátására, amely az intézmény
működtetését, a fejlesztési terveket, döntés-előkészítő feladatok megvalósítását biztosítja. Az
intézkedési terv elkészítésekor fontos áttekinteni a korábban meghatározott preferenciákat, a
testület vizsgálja meg mennyire állják meg helyüket, mi az amiben esetleg módosításra van
szükség. Annál is inkább fontos, mert az említett törvény a közoktatási intézmények számára
előírja, hogy a megváltozott törvény szellemében dolgozza át a már elfogadott tervet és
igazítsa a mai elképzeléseihez.
A preferenciarendszerben dőlt betűvel szerepelnek a változtatások
Kiemeli a III. bek. 2. pontját, melyben az idegen nyelvi képzés a negyedik évfolyamtól
kiegészül azzal, hogy az ötödik évfolyamtól lehetőség szerint csoportbontásban történik.
Új elemként említi a minőségbiztosítás bekerülését, mert mostanában jelent meg az oktatási
intézményekben, fontosnak tartja a minőségbiztosítási rendszer kiépítését.
A bizottság az alábbi módosító javasatokat teszi:

Az előterjesztés oldalának tetején az utolsó bekezdését javasolják kiegészíteni a
következőképpen:
"Erre vonatkozó intézkedések már eddig is történtek, de a törvényi előírás szerinti határidők
betartása érdekében indokolt, hogy a nevelési-oktatási intézmények vezetői legkésőbb 2001.
évi költségvetési koncepcióig készítsék el eszköz és felszerelési jegyzéküket."
A határozati javaslat 8. pontjának első mondatát a következők szerint javasolják módosítani:
"Mórahalom Város Képviselőtestülete utasítja a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola
igazgatóját, hogy a pedagógus továbbképzési terv összeállítása során fokozottan tartsa szem
előtt a középfokú oktatás feltételeinek megteremtését."
Az intézkedési terv. 6. pontját a bizottság javasolja törölni.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Művelődési és Közoktatási Bizottság arra vonatkozó kiegészítő javaslatát, hogy a nevelési
- oktatási intézmények vezetői legkésőbb 2001. évi költségvetési koncepcióig készítsék el
eszköz és felszerelési jegyzéküket, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadásra javasolja.
- A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a Művelődési és Közoktatási Bizottság a
határozati javaslat 8. pontjára vonatkozó módosító javaslatát.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a Művelődési és Közoktatási Bizottság
javaslatát a határozati javaslat 6. pont törlésére vonatkozóan.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módosított határozati javaslatot.
76/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Nevelési-oktatási intézmények feltételi preferencia rendszerének felülvizsgálata
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. alapján
megtárgyalta a Mórahalom Város nevelési-oktatási intézményei feltételi preferencia
rendszerének felülvizsgálatáról szóló beszámolót, melyet elfogad.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megállapítja, hogy a feltételi preferencia rendszer
végrehajtása ütemesen halad és azt következetesen tovább kell folytatni.
A Képviselőtestület módosítja a 61/1997. (IV. 25.) Kt. sz. határozatát és a jelen határozat 1.
számú mellékletében szereplő preferencia rendszert elfogadja.
3./ Mórahalom Város Képviselőtestülete a jelen határozat 2. számú melléklete szerint
elfogadja Mórahalom Város Önkormányzatának közoktatási feladatai megszervezéséhez
szükséges önkormányzati döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervét (önkormányzati intézkedési terv).
Ezt a helyi intézkedési tervet a Képviselőtestület az ütemtervnek megfelelően, de legkésőbb
2001. július 31-ig felülvizsgálja, illetve végrehajtását értékeli.
4./ Mórahalom Város Képviselőtestülete utasítja a nevelési-oktatási intézmények vezetőit,
hogy a közoktatásról szóló tv. 124. §-ának (20) bekezdésében meghatározott kötelező
eszköz és felszerelés jegyzék határidőre történő biztosítása érdekében, eszköz- és
felszerelési beszerzési ütemtervének elkészítésére.

5./ Mórahalom Város Képviselőtestülete utasítja a nevelési-oktatási intézmények vezetőit,
hogy alapító okirataikat és egyéb szabályzataikat vizsgálják felül és azt módosításra és
jóváhagyásra terjesszék a Képviselőtestület elé.
6./ Mórahalom Város Képviselőtestülete fokozatosan biztosítja a minőségi munkavégzés és
a minőségbiztosítási rendszer működtetésének feltételeit és felhívja az intézmények
vezetőit és dolgozóit, e rendszer szellemében végezzék munkájukat.
7./ Mórahalom Város Képviselőtestülete középtávon törekszik a középfokú oktatás
feltételeinek megteremtésére Mórahalmon.
8./ "Mórahalom Város Képviselőtestülete utasítja a Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakiskola igazgatóját, hogy a pedagógus továbbképzési terv összeállítása során
fokozottan tartsa szem előtt a középfokú oktatás feltételeinek megteremtését."
A pedagógus továbbképzés támogatásával a fenntartó a középfokú oktatás feltételeinek
megteremtését kívánja megalapozni.
Felelős: 3. pont: Nógrádi Zoltán polgármester
4-6. pont: nevelési-oktatási intézmények vezetői (Mórahalom)
8. pont: Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatója
Határidő: 3. pont: kétévenként, első alkalommal 2001. július 31-ig
4. pont: 2001. évi költségvetési koncepció elkészítése
5. pont: Alapfokú Művészeti Iskola esetében 2000. júniusi Kt. ülés, a többi nevelési-oktatási
intézmény esetében 2000. augusztusi Kt. ülés
8. pont: 2000. szeptemberi Kt. ülés
Erről értesítést kap: 1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Intézményvezetők (Mórahalom)

IV. NAPIREND
AKTUÁLIS KÉRDÉSEK
- Az Önkormányzat 2000. évi költségvetésről szóló 1/2000. (III.1.) rendelet módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, az abban foglaltakkal egyetért,
és egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Oltványi Gyula képviselő Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság Elnöke
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelte-tervezetet és azt egyhangúlag elfogadásra
javasolja.

Szűcsné Dr. Fehér Éva: Szociális és Egészségügyi Bizottság Elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester:
- Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2000. évi Költségvetésről szóló 1/2000. rendelet
módosítását.
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 12/2000. /IV. 27./ KT.
sz. rendeletét Az Önkormányzat 2000. évi költségvetésről szóló 1/2000. (III.1.) rendelet
módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- Közutak igazgatásáról szóló 13/1999. (VII. 1.) Kt. sz. rendelet módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, az abban foglaltakkal egyetért,
és egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Oltványi Gyula képviselő Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester:
- Szavazásra bocsátja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/1993./V.7./ KT.
sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:

- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 13/2000. /IV. 27./ KT.
sz. rendeletét a közutak igazgatásáról szóló 13/1999. /VII.1./ KT. sz. rendelet módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- A helyi népszavazásról szóló 10/1995. (IV.5.) Kt. sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester:
- Szavazásra bocsátja a helyi népszavazásról szóló 10/1995. (IV.5.) KT. sz. rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 14/2000. /IV.27./ KT.
sz. rendeletét a helyi népszavazásról szóló 10/1995. (IV. 5.) KT. sz. rendelet módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1999. (VII.01./ Kt. sz. rendelet
módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Oltványi Gyula Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester:

Szavazásra bocsátja a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1999. (VII.01.) Kt. sz. rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:

- A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal - az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 15/2000. /IV.27./ KT.
sz. rendeletét az Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/1999. (VII.01./ Kt.
sz. rendelet módosításáról.

A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- Beszámoló a Móraép Kht. 1999. évi gazdasági tevékenységéről
Előadó: Móraép Kht. Ügyvezető igazgatója
Dobó József

Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai megelégedéssel fogadták a MÓRAÉP Kht. múlt évi
gazdasági tevékenységéről szóló beszámolóját.

Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Dóbó József ügyvezető igazgató:
Ismerteti a Felügyelő Bizottság által kért számszaki módosításokat.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy 1999. évben a Móraép Kht. kimagasló eredménnyel és hatékonysággal
működött.
Megköszöni a Kht. igazgatójának és dolgozóinak a beruházások területén létrehozott
áldozatos és eredményes munkáját.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
77/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a Móraép Kht. 1999. évi gazdasági tevékenységéről
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a MÓRAÉP Kht. 1999. évi gazdálkodásáról

készült beszámolót és könyvvizsgálói jelentést megtárgyalta és elfogadta. A MÓRAÉP
Kht.1999. gazdasági évéről szóló beszámolóját megtárgyalta és a Kht. Alapító Okiratának
VI. fejezet 1/a. pontja alapján 47.124 eFt mérlegfőösszeggel és 29.934 eFt saját összeggel,
+3.501 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta.

2./ Mórahalom Város Képviselő-testülete a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évben
CLVI. .tv. 19.§. (2) bek. szerinti tartalommal elkészített közhasznú jelentést elfogadja. A
közhasznú jelentést elfogadja. A közhasznúsági jelentést a Képviselő-testület üléséről
készült jegyzőkönyvvel együtt kerül nyilvánosságra a helyben szokásos módon.

3./ Mórahalom Város Képviselő-testülete a MÓRAÉP Kht. ügyvezető igazgatója által
elkészített beszámoló alapján a 81/1999. (IV.29.) Kt. sz. határozatban foglalt feladatokat
végrehajtottnak fogadja el.
4./ A Képviselő-testület szükségesnek tartja és támogatja, hogy a Móraép Kht. telephelye
kibővüljön a Mórakert Szövetkezet által elfoglalt területtel. A nagyarányú technikai
fejlődés következményeként előállt irodai, raktározási, TMK és javítási,
vagyonmegőrzési feladatok megoldására működjön közre a Móraép Kht. abban, hogy a
Mórakert Szövetkezet által elfoglalt terület visszakerülhessen a Közhasznú Társaság
használatába.
5./ A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét, hogy a városüzemeltetési
és vállalkozási tevékenység tovább fejlődése érdekében külön gondot kell fordítani a
technikai eszközök karbantartására, a műszaki állapot megőrzésére, a munkavédelmi
feladatok végzésére. A személyi állomány kialakításánál pedig szükség szerint a vezetői
szintek megszervezésére. A szakemberek szakma szerinti összetétele, képzettsége egyre
inkább a szükséges igényeknek feleljen meg.

Határidő: - 1.-2.-3./ pontokra jelentést nem kér
- 4-5./ pontra 2001. áprilisi Kt. ülés
Felelős: Móraép Kht. ügyvezető igazgató
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ MÓRAÉP Kht. ügyvezető igazgatója

- A Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal és a Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakiskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy bizottsági tagok megtárgyalták és elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

78/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Gondozási Központ, a Polgármesteri Hivatal és a Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakiskola alapító okiratának módosítása
Hat ározat
1. Mórahalom város Képviselőtestülete a
- Polgármesteri Hivatal,
- A Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola, valamint a
- Gondozási Központ Alapító Okiratát a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt , hogy gondoskodjon a módosításoknak a
költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásán történő átvezetéséről .
3. A Képviselő-testület felhívja az érintett intézmények vezetőit , hogy az Alapító
Okirat módosításával kapcsolatban a szervezeti és működési szabályzatukat módosítani
szíveskedjenek.
Felelős:
1. Polgármesteri Hivatal jegyzője
2. Gondozási Központ vezetője
3. Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatója
Határidő: azonnal
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Gondozási Központ vezetője
4. Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatója

- Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről, javaslat az 1995. (II.23.) Kt.
sz. határozat módosításáról

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol.
A napirendi ponttal kapcsolatban Ördögné Gárgyán Mária kérdést tesz fel, melyre a választ
Nógrádi Zoltán polgármester adja meg.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
79/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjéről, javaslat a 21/1995.
(II.23.) Kt. sz. határozat módosítására
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármesteri Hivatal munka- és
ügyfélfogadási rendjéről szóló tájékoztatót.
A képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal 1. sz. mellékletben szereplő munka- és
ügyfélfogadási rendjét, egyben felhívja a jegyző figyelmét, hogy gondoskodjék a változások
átvezetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. függelékében.
2./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy - szem előtt tartva a hivatal
szolgáltató jellegét, illetve a munkavégzés hatékonyságát - a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendjének betartásáról gondoskodjon.
3./ A Képviselő-testület felhívja továbbá a Polgármester figyelmét a lakosság tájékoztatására
az ügyfélfogadási rend változására és szigorú betartására vonatkozóan.
Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Alapítványi támogatás átvétele és átadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a határozati
javaslatot.

A napirendi ponttal kapcsolatban Ördögné Gárgyán Mária kérdést tesz fel, melyre Nógrádi
Zoltán adja meg a választ.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
80/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Alapítványi támogatás átvétele és átadása
Hat ározat
Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.
§. d./ pontja alapján:
A Progressz Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által adományozott 62/280-124 kapcsolási
főszámú üzleti főállomást ellenérték nélkül elfogadja és az eszközei között nyilvántartásba
veszi.
Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Soros Alapítvány pályázatán nyert 190.000,-Ft
támogatást útiköltségtérítésre elfogadja és a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola
költségvetésébe beépíti.
Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány részére Robinson együttes támogatására 12.000,-Ft
összegű átadásával egyetért.
Mentés a Jövőért Alapítvány részére mentési és humanitárius segítségnyújtásához 10.000,-Ft
átadásával egyetért.
Határidő: 2000. május 30.
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1.) Nógrádi Zoltán polgármester
2.) Dr. Szántó Mária jegyző

- HARÉNA Gazdaságfejlesztési és Integrációs Kht. létrehozása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.

Ördögné Gárgyán Mária a napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel, melyre a választ
Nógrádi Zoltán polgármester adja meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban Szűcsné Dr. Fehér Éva kérdést tesz fel, melyre Nógrádi
Zoltán polgármester adja meg a választ.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
81/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: HARÉNA Gazdaságfejlesztési és Integrációs Kht. létrehozása
Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselő testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 80. §-a alapján a mellékletben szereplő Alapító okiratot elfogadja és megalakítja a
HARÉNA Gazdaságfejlesztő és Integrációs Közhasznú Társaságot. A társaság rövidített neve.
HARÉNA Kft.
A Társaság tagjai:
1. Mórahalmi MÓRAKERT Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet
Székhely: 6782 Mórahalom, Felszabadulás u. 1/a.
2. Mórahalmi MÓRAGAZDA Mezőgazdasági, Termeltető, Beszerző és Értékesítő
Szövetkezet
Székhely: 6782 Mórahalom, Kissori út hrsz: 920/1
3. Móraprizma Termeltető, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet
Székhely: 6782 Mórahalom, Táncsics M. u. 22.
4. Mórahalom Város Önkormányzata
Székhely: 6782 Mórahalom, Felszabadulás u. 34.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Alapszabályt aláírja.
3. A Képviselő-testület a közhasznú társaság alapításához 1.000.000,- Ft-al járul hozzá,
egyben felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor ezen összeget a költségvetésben a fenti célra elkülönítetten szerepeltesse.
Határidő: 2. pontra azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő 3. pontra 2000. májusi kt. ülés
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző

3. Hódi Pál ügyvezető igazgató

- MÓRANET KHT könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula képviselő Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
82/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: MÓRANET Kht. könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás
Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselő testülete hozzájárul, hogy a MÓRANET KHT ügyvezető
igazgatója a MÓRANET KHT és Horváth Ildikó között megbízási szerződést kössön az 1999.
július 1-je és 1999. december 31. közötti időszak könyvvizsgálatára vonatkozóan. Az 1999.
évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a
könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy
Horváth Ildikó könyvvizsgálói 10.000,- Ft /hó (ÁFA-val) összegben kerüljön megállapításra.
2. Mórahalom Város Képviselő testülete, a MÓRANET Közhasznú Társaság Alapító
Okiratának VI. fejezet 2. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (KJ3389/95/XII.) bízza meg a 2000. gazdasági évre a MÓRANET KHT könyvvizsgálói
feladatainak ellátására.
3. A Képviselőtestület felhívja a MÓRANET KHT ügyvezető igazgatóját, hogy a MÓRANET
KHT és Horváth Ildikó között, a Közhasznú Társaság könyvelése kapcsán felmerült
könyvvizsgálói feladatok elvégzésére megbízási szerződést kössön 2000. évre vonatkozóan. A
2000. évre szóló megbízatást úgy kell megkötni, hogy az a gazdasági évre szóljon és annak a
könyvvizsgálói jelentéssel való lezárásáig tartson. A Képviselőtestület hozzájárul, hogy
Horváth Ildikó könyvvizsgálói bére 10.000,- Ft/hó (ÁFA-val) összegben kerüljön
megállapításra.
Határidő: azonnal
beszámolásra: 2000. júniusi kt. ülés.
Felelős: Szécsi Gábor ügyvezető igazgató
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2.Szécsi Gábor ügyvezető igazgató és általa Horváth Ildikó könyvvizsgáló

- MÓRANET KHT Felügyelő Bizottsága személyi összetételének módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

83/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: MÓRANET KHT Felügyelő Bizottsága személyi összetételének módosítása

Hat ározat

1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 18/1999. (II. 25.) Kt. sz. határozatával
létrehozott
MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató Közhasznú Társaság Felügyelő
Bizottsága összetételét az alábbiak szerint módosítja:
2./ Mucsi György Mórahalom, Felszabadulás u. 49. sz. alatti lakost  tudomásul véve
Németh János Felügyelő Bizottsági tag lemondását - tagnak megválasztja.
3./ A Képviselő-testület felhívja a Móranet Kht. ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a
Felügyelő Bizottság összetételében történt változást az Alapító Okiraton vezettesse át és a
Csongrád megyei Bíróságnál, mint cégbíróságnál jelentse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Szécsi Gábor ügyvezető igazgató
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Szécsi Gábor ügyvezető igazgató
3. Mucsi György Mórahalom, Felszabadulás u. 49.
4. Németh János Mórahalom, Petőfi u. 30.

- Szécsi Gábor ügyvezető igazgató díjazása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

84/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Szécsi Gábor ügyvezető igazgató díjazása

Hat ározat
Mórahalom Város Képviselőtestülete a Móranet Kht. ügyvezető igazgatója Szécsi Gábor
(szül. Szeged, 1968. március 27., an. Engi Jolán) Mórahalom, István király u. 2/a. sz. alatti
lakos személyi alapbérét 2000. május 1-jétől bruttó 30.000,- Ft-ban állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti feltételek figyelembe vételével a szükséges
munkáltatói intézkedést tegye meg.
Erről értesítést kap:
1., Szécsi Gábor Mórahalom, István király u. 2/a
2., Nógrádi Zoltán polgármester

- Mórahalom város területén telkek elidegenítésére kijelölés, ármegállapításra
- Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Oltványi Gyula képvislő Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint megtárgyalták az előterjesztést, melyet egy
ellenjavaslattal elfogadásra javasolnak..
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

85/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Mórahalom város területén telkek elidegenítésére kijelölése, ármegállapítása

Hat ározat

1. Mórahalom Város Képviselő testülete megtárgyalta Mórahalom, Bajcsy-Zs. utcai, Kissori
úti, Bartók B. utca és Munkácsy M. utcai telkek elidegenítésre kijelöléséről, valamint
ármegállapításáról szóló előterjesztést. Egyetért azzal, hogy a kialakított telkek a jelenlegi,
kialakult szinttel kerüljenek értékesítésre.
2. Mórahalom város Képviselőtestülete, lakóépületek építése céljából az alábbi táblázatban
megjelölt ingatlanokat jelöli ki elidegenítésre.
utca név hrsz. területm2 eladási árm2/Ft eladási árösszesen
Balogh páter u. 5. 573/11 946 550 520300
Munkácsy M. 48. 1719 1144 300 343200
Kissori út 35. 925/4 969 420 406980
Kissori út 37. 925/3 949 420 398580
Kissori út 39. 925/2 886 420 372120
Szegfű u. 9. 1712 1200 350 420000
A telkek eladási ára a telkek elhelyezkedésére, mély fekvésére, a helyben kialakult forgalmi
értékre, valamint a fentiekben részletezett közműellátottságra tekintettel kerültek kialakításra.
3. Az Önkormányzat utasítja a Polgármestert, hogy a Bástya sor északi része fölötti terület
építési telekké történő kialakítása érdekében kezdje meg a tárgyalásokat a Részletes
Szabályozási Terv készítésére vonatkozóan.
4. Az ingatlanok értékesítésével (vevő kijelöléssel) és a szerződések aláírásával a
Képviselőtestület a Polgármestert bízza meg.

Határidő: 2000. októberi kt.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester

- Kulturális szakemberek 7 éves képzési terve

Előadó: Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője

Ördögné Gárgyán Mária:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a mellékletét képező
továbbképzési
tervben foglaltakkal egyetért.
A bizottsági tagok elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

86/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Kulturális szakemberek 7 éves képzési terve
Hat ározat

1. A Képviselő testület tudomásul veszi és elfogadja a határozat mellékletét képező az 1997.évi CLX. törvény 94.§.-nak(4), valamint az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet a kulturális
szakemberek szervezett képzéséről és finanszírozásáról szóló rendelet alapján elkészült
továbbképzési tervet.
2. A Képviselő-testület utasítja a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetőjét,
hogy a 1/2000. (I.14.) NKÖM sz. rendelete értelmében május 10-ig készítse el a 7 éves
képzési terv alapján az éves beiskolázási tervet, s azt terjessze a Művelődési Bizottság, majd a
Képviselő-testület elé:
Felelős: Szűcs Julianna intézményvezető
Határidő: 2000. május 11.
3. A Képviselő-testület felhívja továbbá az intézmény vezetőjét, hogy a rendeletnek
megfelelően a normatív állami támogatáshoz szükséges igénylőlapokat szerezze be, s azt
juttassa el az Önkormányzathoz.
Felelős: Szűcs Julianna az intézmény vezetője
Határidő: 2000. május 11.
4. Az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal a kitöltött igénylő lapokat a normativ
állami támogatáshoz küldje meg a megyei szakmai szervezetnek, a Somogyi - könyvtárnak,
mely továbbítja azt az OSZK felé.
Felelős: Szűcs Julianna, az intézmény vezetője,
Dr. Szántó Mária jegyző

5. Az Önkormányzat, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendelet 66.§. (9) bekezdés alapján számol el a támogatással.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2000. december 31.

- Művelődési Ház címzett támogatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet
egyhangúlag elfogadásra javasol.
Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

87/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Művelődési Ház címzett támogatási igény
Hat ározat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a Mórahalom, Felszabadulás u. 30. szám
alatti Művelődési Otthon rekonstrukciójával és bővítésével - Közösségi és Rendezvényházzá
történő átalakításával. -, a címzett támogatással megvalósuló 369.000 eFt összköltségű
önkormányzati beruházással.
2./ A Képviselő-testület saját forrásként 30.000 eFt-ot a - Beruházási adatlap szerinti
ütemezésben - az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.

3./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1. pontban tervezett fejlesztés illeszkedik
Mórahalom város településfejlesztési koncepciójába, a Művelődési Ház rekonstrukciója és
bővítése azt a célt szolgálja, hogy a közművelődési feladatok település és térségi ellátását
hosszú távon biztosítsa.

4./ A Képviselő-testület a 3. pontban foglalt célok megvalósítását a beruházási koncepció A/
változatában foglaltak szerint támogatja.
5./ Mórahalom város Képviselő-testülete garanciát vállal arra, hogy a Művelődési Házat
funkciójának megfelelően üzemelteti, vállalja annak fenntartási költségeit, amelyet normatív
állami támogatásból és saját forrásból finanszíroz.
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges nyilatkozatokat tegye meg. Utasítja továbbá a Polgármestert, hogy a pályázat
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjék.
Határidő: a pályázat benyújtására 2000. május 05.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester

- Dobó, Zrinyi, Dankó és Rigó utca szilárd burkolattal történő ellátásához területi kiegyenlítő
támogatás igénylése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

88/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Dobó, Zrinyi, Dankó és Rigó utca szilárd burkolattal történő ellátásához területi
kiegyenlítő
támogatás igénylése
H a t á r o z a t:

1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete a szükségesnek tartja a Dobó utca, Zrínyi utca,
Dankó utca és Rigó utca szilárd burkolattal történő ellátása érdekében területi kiegyenlítést
szolgáló támogatás igénylését. A 2000, 2001, 2002-ben megvalósuló beruházás összköltsége
39.900,- eFt, amelynek ütemezése:
2000. évre 24.900,- eFt,
2001. évre 9.000,- eFt,
2002. évre 6.000,- eFt.
Az igényelt támogatás 2000. évre 17.430,- eFt, 2001. évre 6.300,- eFt, 2002. évre 4.200,- eFt.
2./ A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy az 1./ pontban foglalt fejlesztésre 27.930,- eFt
összegű megyei területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra a Polgármester
pályázatot nyújtson be a Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A tárgyi célra a
Képviselőtestület saját forrásként 11.970,- eFt összeget a 2000. évi költségvetéséről szóló
1/2000. (III. 1.) Kt. számú rendeletében biztosít. A Képviselőtestület saját forrásként 2000.
évre 7.470,- eFt-ot, 2001. évre 2.700,- eFt-ot, 2002. évre 1.800,- eFt-ot biztosít a költségvetési
rendeletében.
3./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a pályázat elkészítésére és a szükséges
nyilatkozatok megtételére, beleértve az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó
nyilatkozatot is.
4./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az
önkormányzat 2000. évi költségvetési rendeletébe a fenti pályázaton nyert összeget építse be,
és készítse elő a rendelet módosítását.
Határidő: 2000. májusi kt.
Beszámolásra 2000. szeptemberi kt.
Felelős: 1-3./ pontokra Nógrádi Zoltán polgármester
4./ pontra Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
- Helyi önkormányzatok gyermek- és ifjúsági feladatai hatékonyabb ellátásának
támogatására
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
89/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A helyi önkormányzatok gyermek- és ifjúsági feladatai hatékonyabb ellátásának
támogatására

H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete kiemelt figyelmet fordít az ifjúsági korosztály
életkörülményeinek javítására, az ifjúság érdekképviseletét biztosító fórumok működtetésére.
A képviselőtestület az ifjúsági referens eddigi munkáját hasznosnak és további
foglalkoztatását szükségesnek tartja. A korábbi pályázati célok végrehajtását megfelelőnek
tartja.
E tevékenység színvonalának emelése érdekében fontosnak tartja az Ifjúsági és
Sportminisztérium által önkormányzati ifjúsági referens feladatkör feltételeinek
megteremtése, illetve fenntartása tárgyú felhívására pályázat készítését, és benyújtását.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására.
2./ A Képviselőtestület a 903.536 Ft összköltségű pályázati program megvalósításához a
tevékenység ellátása során felmerülő költségek /iroda működtetési költsége, telefon, papír,
továbbképzési költségek, szakirodalom stb. / fedezetét biztosítja 440.000 Ft értékben,
pályázati úton igényelt támogatás 463.536 Ft.
Az ifjúsági referens foglalkoztatását további 12 hónapra vállalja.
3./ A Képviselőtestület kiemelten fontos feladatként értékeli az ifjúsági referens által 2000ben megvalósításra váró programokat, melyek a következők:
F Gyermekvédelmi prevenciós program kidolgozása és szervezése
A program elnevezése: Mindenki egyért, egy mindenkiért
F Gyermek- és ifjúsági szabadidős, kulturális, egészségmegőrző programok szervezése
elsősorban hátrányos helyzetű fiatalok részére
A program elnevezése: Ifjúsági életmód program 2000
F Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos programok szervezése
A program elnevezése: Szertelenül  a drogmentes 3. évezredért
F Környezetbarát játszótér építési program
A program elnevezése: Miénk a tér?!
F Millenniumi ifjúsági rendezvények szervezése
A program elnevezése: Együtt egy szép új jövőért

4./ A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén a
pályázaton elnyert támogatást az önkormányzat 2000. évi költségvetésébe építse be.

Felelős: 1. pontért: Nógrádi Zoltán polgármester
3. pontért: ifjúsági referens
4. pontért: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: a pályázat benyújtására: 2000. április 30.

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

- Tourinform iroda támogatására pályázati önrész vállalása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
90/2000. /IV.27./ Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tourinform iroda támogatására pályázati önrész vállalása
H a t á r o z a t:
1.) Mórahalom város Képviselő-testülete, turisztikai célkitűzéseihez igazodva, a Tourinform
Iroda szolgáltatásának, színvonalának emelése érdekében, a Gazdasági Minisztérium által a
Gazdasági Minisztérium által a Turisztikai Célelőirányzat terhére a Tourinform Irodák
támogatására kiírt pályázati felhívásra 911 eFt összköltségű pályázatot nyújt be, és a
szükséges 434 eFt pályázati önrészt biztosítja.
2.) A Képviselő-testület utasítja Nógrádi Zoltán polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.
Felkéri Dr. Szántó Mária jegyzőt, hogy a pályázat sikeres elbírálása esetén, az Önkormányzat
költségvetésébe az elnyert támogatást építse be.

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő:
- A pályázat benyújtására: 2000. április 30.
- Beszámolásra: 2000. augusztusi K.T. ülés
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző

- Helyi önkormányzatok által újonnan alapított közösségi színterek technikai-műszaki
felszereltségének támogatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra
javasol..
Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

91/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Helyi önkormányzatok által újonnan alapított közösségi színterek technikai-műszaki
felszereltségének támogatása
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
pályázati felhívására a helyi önkormányzatok által újonnan alapított közművelődési
intézmények, közösségi színterek technikai  műszaki felszereltségének támogatására kiírt
felhívására pályázatot nyújt be.
A Képviselőtestület a kialakítás alatt álló új közösségi színtér, (új iskolaszárny aulája) audio
lánc rendszerének kiépítését kívánja megvalósítani 2000-ben 2.250.000 Ft összköltségben.
A Képviselőtestület által igényelt támogatás az összköltség 50 %-a, azaz 1. 125.000 Ft.
2./ A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a fenti pályázat benyújtására.
A Képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges 1. 125.000 Ft önrészt 2000. évi
költségvetésében biztosítja.
3./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az Önkormányzat 2000. évi
költségvetésében a 1. pontban igényelt pályázati támogatást nyertes pályázat esetén építse be.

Felelős: 1-2 . pont: Nógrádi Zoltán polgármester
3. pont: Dr. Szántó Mária jegyző

Határidő: 1-2. pont: 2000. május 16.
3. pont: 2000. augusztusi Kt. ülés

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

- Családokat segítő, új típusú szolgáltatások
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, miszerint a egyhangúlag elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
92/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Családokat segítő, új típusú szolgáltatások
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete Gondozási Központ Családsegítő Szolgáltat által a
Szociális és Családügyi Minisztérium által közzétett felhívásra elkészített pályázatával
egyetért, az a szociálpolitikai és egészségfejlesztő koncepcióhoz szervesen illeszkedik. A
pályázat benyújtásával egyetért, a pályázati program megvalósításához 300 eFt önrészt
biztosít.
2./ Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén az elnyert támogatást az önkormányzat 2000.
Évi költségvetésébe építse be.
Felelős: 1./ pontra: Nógrádi Zoltán polgármester
2./ pontra: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: pályázat benyújtására 2000. április 30.

2./ pontra: a pályázati értesítést követő KT. Ülés
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Gondozási Központ Mórahalom

- Tegyük akadálymentessé környezetünket - önkormányzati pályázat támogatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, miszerint megtárgyalták az előterjesztést és egyhangúan
elfogadásra javasolják.
Oltványi Gyula képviselő Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést..

93/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tegyük akadálymentessé környezetünket - önkormányzati pályázat támogatása
Hat ározat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a közhasználatú
építmények esetében a mozgásukban korlátozott személyek részére is biztosított legyen a
biztonságos és akadálymentes megközelíthetőség.
Mórahalom Város Képviselőtestülete a célok megvalósításával egyetért és utasítja a
Polgármestert a pályázat elkészítésére és benyújtására.
2./ A Képviselőtestület a pályázati program megvalósítását 2.500.000 Ft összköltséggel
kívánja benyújtani. A pályázati úton kért támogatás 2.000.000 Ft, önrészként 500.000 Ft-ot
vállal.

3./ A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén a pályázaton
elnyert támogatást az önkormányzat 2000. évi költségvetésébe építse be.

Felelős: 1. pont: Nógrádi Zoltán polgármester
3. pont: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: A pályázat benyújtására: 2000. május 15.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző

- Önrész vállalása játszótér építési programhoz
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint az előterjesztést elfogadásra javasolják.
Oltványi Gyula képviselő Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
94/2000. /IV. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Önrész vállalása játszótér építési programhoz
Hat ározat

1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa a
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram által kiírt  Játszótér építési programok támogatásáról
szóló felhívására pályázatot nyújt be.
A Képviselőtestület a környezetbarát játszótér felállítást 4.000.000 Ft összköltségben kívánja
megvalósítani a mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskolával szemben fekvő
674-es helyrajzi számú téren. A Képviselőtestület által igényelt támogatás 2.000.000 Ft.

A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a környezetbarát játszótér kialakítására írt
pályázat benyújtására a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramhoz.
A Képviselőtestület a pályázat megvalósításához szükséges 2.000.000 Ft önrészt 2000. évi
költségvetésében biztosítja.
2./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert
támogatást az Önkormányzat 2000. évi költségvetésébe építse be.
Felelős: 1. pont: Nógrádi Zoltán polgármester
2. pont: Dr. Szántó Mária jegyző

Határidő: 1. pont: 2000. április 30.
2. pont: 2000. augusztusi Kt. ülés

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

- Pályázati önrész vállalása könyvtári pályázathoz
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal: Pénzügyi Bizottság elnöke
Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet
elfogadásra javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
95/2000. /IV. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész vállalása könyvtári pályázatra
Hat ározat
1.) Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a Mórahalom Tóth Menyhért Városi
Könyvtár és Közösségi Ház részére közhasznú információs és helyi közösségi központként
való működés támogatására a Soros Alapítvány által kiírt pályázati felhívásra szakmai

tevékenységet szolgáló eszközfejlesztésre 800 eFt összegű pályázat benyújtásával, amelyhez
400 eFt támogatást igényel.
2.) A Képviselőtestület a pályázathoz az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló
rendeletben a 400 eFt önrészt a pályázat megvalósításához biztosítja. A Képviselőtestület
szükségesnek, a Könyvtár megnövekedett feladataira tekintettel indokoltnak tartja a
pályázatban szereplő technikai eszközök beszerzését, és az egy fő közhasznú alkalmazott
foglalkoztatását.
3.) A Képviselőtestület felhívja a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
igazgatójának figyelmét a pályázat elkészítésére, a szükséges nyilatkozatok elkészítésére és a
pályázat benyújtására.
4.) A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert
támogatást a 2000. évi költségvetésbe építse be.
Határidő:
3.) pont esetén a pályázat benyújtására 2000. május 2.
4.) pont esetén júliusi Kt. ülés
Felelős:
3.) Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója
4.) Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző

- Szabadidős programok támogatása
Előadó: "Esély" Mórahalmi Szociális Magánalapítvány Kuratóriumi elnöke

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúan elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
96/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Szabadidős programok támogatása

Hat ározat

1./ Mórahalom város Képviselőtestülete városfejlesztési és szociálpolitikai koncepciójában
kiemelt helyet foglal el a hátrányos helyzetben, tanyán élő emberek  különös tekintettel az
idősek és a gyerekek, fiatalok  közösségi életesélyeinek és életminőségének javítása. Az
önkormányzat által működtetett ellátórendszer nem tudja teljes mértékben biztosítani a
célkitűzés megvalósítását, ehhez  együttműködési megállapodás alapján  a társadalmi
szervezetek segítséget nyújtanak.
2./ Az Esély Szociális Magánalapítvány által elkészített pályázat hátrányos helyzetű óvodás,
általános iskolás gyerekekre, mint célcsoportra épít, nyári felügyeletüket, foglakoztatásukat
biztosítja gazdag szabadidős programkínálatával, széleskörű ismeretszerzéssel egybekötve.
A program továbbfolytatása az Alapítvány részéről biztosított, közösségteremtő és közösség
megtartó törekvéseivel a közösség céljait szolgálja, ezért a Képviselőtestület :
a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram által nyilvános pályázati felhívására az Esély Szociális
Magánalapítvány által elkészített pályázat benyújtását támogatja, azt fontosnak, indokoltnak
tartja.
3./ Mórahalom város Képviselőtestülete az Esély Szociális Magánalapítvány pályázati
programjának megvalósításához 30.000 Ft támogatást nyújt.

Erről értesítést kap:
1./ Esély Szociális Magánalapítvány
2./ az Alapítványon keresztül a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram
3./ Nógrádi Zoltán polgármester
- Utcai szociális munka fejlesztése
Előadó: : "Esély" Mórahalmi Szociális Magánalapítvány Kuratóriumi elnöke

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási bizottság elnöke:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
97/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Utcai szociális munka fejlesztése
Hat ározat
Mórahalom város Képviselőtestülete egyetért az Esély Alapítvány által a Soros alapítvány
pályázati felhívására elkészített, utcai szociális munka fejlesztésére vonatkozó programjával.
A programban vázolt új típusú, veszélyeztetett embercsoport megsegítését célul tűző
szolgáltatások hosszú távon alkalmazhatók.
A Képviselőtestület a pályázat benyújtását támogatja.
Erről értesítést kap:
1./ Esély Alapítvány Mórahalom
2./ Soros Alapítvány Budapest

- Önrész vállalása kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos konferencia
megszervezésének támogatására kiírt pályázathoz
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
Határozat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Ifjúsági és Sportminisztérium által kiírt  A
kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos konferencia szervezésének támogatására
szóló felhívására pályázatot nyújt be.
A konferencia megszervezésének összköltsége 650.000 Ft, a Képviselőtestület által
igényelt támogatás 500.000 Ft.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert a kábítószer-fogyasztás megelőzésével
kapcsolatos konferencia szervezésének támogatására kiírt pályázat benyújtására az Ifjúsági
és Sportminisztériumhoz.
A Képviselőtestület 150.000 Ft önrészt biztosít a pályázat megvalósításához.
2./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert

támogatást építse be az Önkormányzat 2000. évi költségvetésébe.

Felelős:
1. pont: Nógrádi Zoltán polgármester
2. pont: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő:
1. pont: 2000. május 15.
2. pont: 2000. augusztusi Kt. ülés
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző

- Kérelem pályázati önrész biztosítására
Előadó: Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatója

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

99/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Kérelem pályázati önrész biztosítására
Hat ározat
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete egyetért a Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakiskola pályázatával, mellyel biztosítani kívánja a sportcsarnok és tornaszoba
Mórahalom, Táncsics M. u. 4-6. korszerűsítését.
2./ A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges önrészt 1.513.000,-Ft-ot biztosítja.

3./ A Képviselőtestület felhívja a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatóját a
pályázat határidőre történő elkészítésére, benyújtására.
Határidő: 3. pont 2000. április 30.
Felelős: 3. pont Gyuris Péterné igazgató
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Gyuris Péterné igazgató

- Gyermekvédelmi prevenciós program
Előadó: Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatója

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
100/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Gyermekvédelmi prevenciós program
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. tvben, annak végrehajtására kiadott, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi ellátásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. rendeletben a
gyermekjóléti szolgálat számára meghatározott feladatok maradéktalan ellátása érdekében
szükségesnek tartja a Mórahalmi Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének bővítését,
alaptevékenységen túli speciális szolgáltatásainak biztosításával.
Mórahalom város Képviselőtestülete egyetért a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola
által Gyermekvédelmi prevenciós programok kategóriában írt pályázatának benyújtásával
a Szociális és Családügyi Minisztérium kiírására. A preventív célú szabadidős tevékenységek
biztosítását szükségesnek, indokoltnak tartja.
2./ A benyújtásra kerülő pályázat összköltségvetése 1.424.000 Ft, melyből a pályázaton kért
támogatás összege 1.000.000 Ft.

A Képviselőtestület az önrészt 424.000 Ft összegben a Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakiskola költségvetésébe beépíti.

Határidő:
Pályázat benyújtása: 2000. április 30.
Felelős:
Pályázat benyújtására: Gyuris Péterné igazgató
Erről értesítést kap: 1. Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola
2. Nógrádi Zoltán polgármester

- Jövőház pályázatra építőanyag igénylés
Előadó: Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatója

Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
101/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jövőház pályázatra építőanyag igénylés
Hat ározat
Mórahalom Város Képviselő-testülete egyetért és támogatja a Móra Ferenc Általános Iskola
és Szakiskola pályázatát, melyet a Wienerberger Téglaipari Rt. "Jövőház" pályázatára nyújt
be.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Mórahalom, Táncsics M. u. 2-4. szám alatt
megvalósuló Általános iskola bővítésének II. üteméhez felhasználandó Porotherm termékek a
Homokháti Kistérség általános iskolái szakmai központjaként és műhelyeként, valamint a
Homokháti Iskolaszövetség székhelyeként működő oktatási intézmény érdekeit szolgálja.
Mórahalom városhiányos térségben helyezkedik el, fejlesztéseivel mint körzetközpont
szolgálja továbbá 12 környékbeli oktatási intézmény tanulói, és közvetve lakossága érdekeit
is.

Értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester

- Kábítószer fogyasztással kapcsolatos események támogatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyiés Szociális Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottsági tagok örvendetesnek
tartják, hogy pályázati felhívást tett közzé az Ifjúsági és Sportminisztérium a kábítószer
fogyasztás megelőzésével kapcsolatban. Időszerűnek érzik a problémát, ezért elfogadásra
javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
102/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Kábítószer fogyasztással kapcsolatos események támogatása

Hat ározat
Mórahalom város Képviselőtestülete az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány által az
Ifjúsági és Sportminisztérium felhívására elkészített, a kábítószer fogyasztás megelőzésével
kapcsolatos szabadidős rendezvénysorozat megvalósítását tartalmazó pályázatban foglaltakkal
egyetért.
A tervezett program igazodik a gyerekek életkori sajátosságaihoz, csatlakozik az
önkormányzat, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola prevenciós
programjához, a veszélyeztetett korú fiatalokra épít.
A Képviselőtestület a pályázat benyújtását támogatja.
Erről értesítést kap:
1./ Egészséges Mórahalomért Közalapítvány Mórahalom

- Jelzőrendszeres idősgondozási modell
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
103/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelzőrendszeres idősgondozási modell
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a Szociális és Családügyi Minisztérium meghívására
elkészített pályázati programban foglaltakkal egyetért. A jelzőrendszeres idősgondozási
modellerősíti a tanyán élő idős, magára maradt emberek biztonság érzetét, lehetővé teszi hogy
életüket lakóhelyükön, megszokott környezetükben élhessék, mellőzhető legyen a bentlakásos
szociális intézményi elhelyezés. A kidolgozott program az önkormányzat szociális ellátó
rendszerének részévé válhat., illeszkedik a szociálpolitikai koncepcióhoz.
2./ A Képviselőtestület a Mórahalom, Ásotthalom, Domaszék, Zákányszék és Röszke
községek együttműködésével megvalósuló pályázati programhoz szükséges önrészt
biztosítja, amely a meglévő 2 db gépjármű 4 gondozónő, 2 mobiltelefon modellkísérletbe
való bevonását jelenti.
A diszpécserszolgálat helyéül a Mórahalom, Kölcsey u.2.szám alatti Riasztási Központot
jelöli.
3./ Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén az elnyert támogatást az önkormányzat 2000.
Évi költségvetésébe építse be.
Határidő: a pályázati értesítést követő KT. Ülés
Felelős : pályázat benyújtásáért: Nógrádi Zoltán polgármester
3. pontra: Dr. Szántó Mária jegyző

- Május 1 utca, Bartók Béla utca melletti csapadékvízelvezető csatorna építésére támogatás
igénylése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet
egyhangúlag elfogadásra javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
104/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Május1 utca, Bartók Béla utca melletti csapadékvízelvezető csatorna építésére
támogatás igénylése
Hat ározat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete a szükségesnek tartja a Május1 utca, Bartók Béla
utca melletti csapadékvízelvezető csatorna építésére támogatás igénylését. A 2000, 2001,
2002-ben megvalósuló beruházás összköltsége 15.000,- eFt.
2./ A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy az 1./ pontban foglalt fejlesztésre a beruházási
költség 20 %-ára, azaz 3.000 eFt-ra vízügyi célelőirányzatból történő támogatásra, területileg
illetékes Vízügyi Igazgatósághoz, a fennmaradó 80 %-ra, azaz 12.000,- eFt-ra megyei területi
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatásra a Polgármester pályázatot nyújtson be a
Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
Az igényelt támogatások éves megoszlása:
Év 2000 2001 2002
TERKI 6,4 mFt 2,4 mFt 3,2 mFt
VICE 1,6 mFt 0,6 mFt 0,8 mFt

3./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a pályázat elkészítésére és a szükséges
nyilatkozatok megtételére, beleértve az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó
nyilatkozatot is.
4./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az
önkormányzat 2000. évi költségvetési rendeletébe a fenti pályázaton nyert összeget építse
be, és készítse elő a rendelet módosítását.
Határidő: 2000. májusi kt.

Beszámolásra 2000. júniusi kt.
Felelős: 1-3./ pontokra Nógrádi Zoltán polgármester
4./ pontra Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző

- Péter Gábor mezőőr lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést..
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

105/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Péter Gábor lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
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 alapján a Mórahalom, Felszabadulás u. 2/2. sz.
alatti lakás bérleti jogviszonyát Péter Gábor mezőőr részére 2 év határozott időre, 2000.
május 1-től 2002. április 30-ig, de maximum a Polgármesteri Hivatalnál fennálló
munkaviszonya időtartamára meghosszabbítja.
2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításához
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2000. április 30.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Péter Gábor bérlő Mórahalom, Felszabadulás u. 2/2.

- Mórahalom Szántó u. 15/a. sz. alatti lakás közérdekű jogcímen történő bérbeadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
106/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Szántó u. 15/a. sz. alatti lakás közérdekű jogcímen történő bérbeadása
Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete a Mórahalom, Szántó u. 15/a. sz. alatti, 71 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. május 1-től kezdődően, az Önkormányzatnál fennálló megbízási jogviszony
fennállásának időtartamára, de maximum 2001. április 30-ig, a rendeletben meghatározott
feltételekkel Talmácsi István építészeti főreferenst jelöli ki.
2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a bérbeadáshoz szükséges intézkedést
alábbi határidőre tegye meg.
Határidő: 2000. május 01.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Talmácsi István 6723 Szeged, Retek u. 8.

- Szociális alapú lakásbérlet
Előadó: Egészségügyi és Szociális Bizottság

Nógrádi Zoltán polgármester felkéri az Egészségügyi és Szociális Bizottságot az előterjesztés
ismertetésére.
Oltványi Gyula képviselő, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottság véleményét, hogy elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
107/2000. /IV. 27./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Szociális alapú lakásbérlet
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a 2/1993. XII.31./ KT. sz. rendelet 2.§. /1/ bekezdés
a./ pontja alapján Tamás László Sándornét a Mórahalom, István király király út 2. Fszt.1. sz.
alatti lakás bérlőjéül 2000. Május 1-től 2002. Április 30. Napjáig tartó 2 éves határozott időre
kijelöli.
2./ Mórahalom város Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a határozott idejű
bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2000. Május 15.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1.-/ Nógrádi Zoltán polgármester
2,/ Tamás László Sándorné Mórahalom, Bástya sor 5.

- Szenvedélybetegek ellátásának javítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tájékozatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést,
melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés: nincs

Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést.

122/2000. /V. 25. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Szenvedélybetegek ellátásának javítása
Határozat:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete Gondozási Központ Családsegítő Szolgálat által a
Soros Alapítvány által közzétett felhívásra elkészített pályázatával egyetért, a 744.000,- Ft
összértékű pályázati program megvalósításához 68.000,- Ft önrészt biztosít.
2./ Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén az elnyert támogatást az önkormányzat 2000.
évi költségvetésébe építse be.
Felelős: 1. pontra: Nógrádi Zoltán polgármester
2. pontra: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: a pályázati értesítést követő KT. ülés

Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Gondozási Központ

Közérdekű bejelentések:

Vass Antal képviselő:
Elmondja, hogy örömmel tapasztalta, hogy sok pályázati előterjesztést tartalmaz a képviselőtestületi anyag és a Pénzügyi Bizottság nevében köszönetét és elismerését fejezi ki a pályázat
elkészítőinek.
Csányi László alpolgármester:
Elmondja, hogy lakossági bejelentések érkeztek a dűlőutak beszántásáról és a frissen elültetett
facsemeték eltulajdonításáról. Az lenne a kérése, hogy a mezőőr lehetőségéhez képes
fokozottabban lássa el a feladatait.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Csányi László alpolgármester úr felvetésére válaszul tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait,
hogy a A mezőőr a Polgármesteri Hivatalon belül, adott munkakörben több feladatot kell,

hogy ellásson. Elmondja, hogy a közeljövőben be fogja határolni a mezőőr számára az
ügyköröket, amelyekkel foglalkoznia kell. A továbbiakban a mezőőr csak azokkal az
ügyekkel foglalkozik, amelyben lakossági bejelentés érkezik névvel és címmel ellátva.
Nagy mértékben kell résztvennie a közterület ellenőrzésében ill. az illegális szemétlerakó
helyek felkutatásában.
Bubori Károly képviselő:
Elmondja, hogy az 1980-as években épült gólyásház tetőszerkezete az időjárási viszonyok
miatt erősen megrongálódott. Szükségesnek tartja az ott lakók érdekében annak kijavítattását.
Nógrádi Zoltán polgármester:
A képviselői észrevétellel kapcsolatban ígéretet tesz a gólyásház tetőszerkezetének
felújításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

K.m.f.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző

