Jegyzőkönyv

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. december 21-én megtartott soros
ülésén a Közösségi Ház nagytermében
Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly, Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán Mária, Heller
Sz. Tibor, Csányi László, Fazekas K. Imre, Varga Ferenc,
Vass Antal, Volford Imre, Csiszár István, Babarczi János,
Szűcsné dr. Fehér Éva képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Üllei Kovácsné dr. Udvardy Gizella aljegyző
- Balog László kabinetvezető
- Rozsnyainé Hódi Mária Szociális, Gyámügyi és Igazgatási osztályvezető
- Árva Béláné Költségvetési és Adó O. mb. osztályvezető
- Kosztyu Gyuláné óvodavezető
- Gyuris Péterné iskolaigazgató
- Szögi Lászlóné Gondozási Központ vezetője
- Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója
- Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója
- Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke
Nógrádi Zoltán polgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit.
Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen
14 fő.
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.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a két ülés közötti beszámolót.

293/2000. /XII. 21./ 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 képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a 138/2000. /VII. 6./ Kt. sz. határozat II/3  II/6. sz.
pontjainak végrehajtásáról adott jelentést, melyet elfogadásra javasolnak a képviselőtestületnek.

Elmondja továbbá, hogy a bizottság a 3/2000. /II. l6./ KT. sz. határozatra adott jelentést is
megvitatta és azt is elfogadásra javasolja.
Javasolják továbbá a jelentés jövő évi előterjesztésével kapcsolatban, hogy 2001. évben - a
jelenlegi gyakorlatnak megfelelően - az Egészségügyi és Szociális Bizottság havonta, míg a
Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság csak negyedévente vitassa meg a Gondozási
Központ vezetőjének jelentését.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke
Tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy a 138/2000. /VII. 6./ Kt. sz. határozat II/3  II/6. sz.
pontjainak végrehajtásáról adott jelentést a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság is
megvitatta, melyet elfogadásra javasolnak a képviselő-testületnek. Elmondja továbbá, hogy a
bizottság megvitatta a HARÉNA Kht. által igényelt támogatás folyósitásának kérdését is.
Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság a 3/2000. /II. l6./ KT. sz. határozatra adott jelentést megvitatta. A
bizottsági tagok megitélése szerint az intézmény pénzforgalmi egyenlege  az ebben az
évben foganatositott intézkedések hatására  javult. Kérik a bizottság tagjai, hogy a
Gondozási Központ munkatársai jövő évben is hasonló pontossággal dolgozzanak.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke
Ismerteti a 220/2000. /VII. 6./ Kt. sz. határozat 3., 4. pontjára adott jelentéssel kapcsolatos
bizottsági észrevételeket.
Elsőként elmondja, hogy a bizottsági ülésen az Alapfokú Müvészeti Iskola igazgatója nem
vett részt.
A bizottság a jelentést áttekintve további vizsgálódás céljából visszaadta azt az igazgató úr
részére. A bizottsági tagok megitélése szerint nevelőtestületi értekezleten kell feltárni a
határozatban megfogalmazott kérdésekre az okokat, keresni a továbblépés lehetőségét.
Szükségesnek vélik minden szaktanár felelősségét és szerepét megvizsgálni.
Fentiekre tekintettel a bizottság javasolja, hogy a 2001. márciusi testületi ülésre adjon
ismételten jelentést a határozat végrehajtásáról az intézmény igazgatója.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Az Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának jelentésével kapcsolatban az alábbiakról szól:
Mindenképpen szükségesnek tartja, hogy az érintett intézményvezető részt vegyen azon a
bizottsági ülésen, amelyen az illetékes szakbizottság az általa összeállitott anyagot vitatja
meg.
Helytelennek tartja, hogy az igazgató úr a felmerült problémákkal kapcsolatosan egy személy
felelősségét állapitotta meg.

Megitélése szerint a jelentésből az is kitünik, hogy átgondolásra szorul az intézmény
fenntartásának szükségessége.
Ugy véli az anyagban leirtak ellentétesek azzal a vezetői programmal, amellyel igazgató úr
pályázatát a képviselő-testület elfogadta és amely alapján megbizta az Alapfoku Müvészeti
Iskola vezetésével.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a javaslatokat:
- A Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a 3/2000. /II. l6./ KT. sz. határozatra adott
jelentést 2001. évben az Egészségügyi és Szociális Bizottság havonta, míg a Képviselőtestület és a Pénzügyi Bizottság negyedévente vitassa meg, a Képviselő-testület egyhangulag
elfogadja.
- A Müvelődési és Közoktatási Bizottság javaslatát, mely szerint a 220/2000. /VII. 6./ Kt. sz.
határozat 3., 4. pontjának végrehajtásáról a 2001. márciusi kt. ülésre kérjen ujabb jelentést a
testület, a Képviselő-testület egyhangulag elfogadja
A Képviselő-testület a módositott határozati javaslatot 13 igen szavazattal és l
tartózkodással elfogadja.
294/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Hat ározat
Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatokra
adott jelentést.
I./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 231/2000. /X. l2./, 226/2000. /X. l2./, , 212/2000.
/IX. 7./, 196/2000. /VIII. 20./, 145/2000. /VII. 6./, 138/2000. /VII. 6./ Kt. II/5, II/6.,
127/2000. /V. 25./, 109/2000. /IV. 27./, 87/2000. /IV. 27./, 278/1999. /XII. l6./, 275/1999.
/XII. l6./, 268/1999. /XII. l6./ Kt. 3., 4 pont, 274/2000. /XI. 30./ Kt. 3-5. pont, 283/2000. /XI.
30./, 284/2000. /XI. 30. /, 285/2000. /XI. 30./, 290/2000. /XI. 30./, 211/1999. /X. 28./
határozatok végrehajtásáról további jelentést nem kér.
II. A Képviselő-testület a 211/2000. /IX. 7./, 228/2000. /X. l2./. 209/2000. /IX. 7./, 286/2000.
/XI. 30./, 2001. januári kt.ülésre kér ujabb jelentést a határozat végrehajtásáról.
A Képviselő-testület a 210/2000. /IX. 7./, 225/2000. /X. l2./Kt. 2 pont, 159/2000. /VII. 6./,
138/2000. /VII. 6./ Kt. II/4., 175/1999. /VIII. 26./, 271/2000. /XI. 30./ Kt. 2. pont 2001.
február kt.ülésre kér ujabb jelentést a határozat végrehajtásáról.

A Képviselő-testület a 223/2000. /X. l2./, Kt. 2.pontja, 229/2000. /X. l2./, 86/2000. /IV. 27./
Kt. 5. pont, 220/2000. /VII. 6./ Kt. 3-4 pontja végrehajtásáról a 2001. máricus kt.ülésre kér
ujabb jelentést.
A Képviselő-testület a 242/1999. /XI. 25./ Kt. 5. pont, 168/2000. /VII. 6./, 135/2000. /VII. 6./
Kt. 3-5., 123/2000. /V. 25./, 67/2000. /III. 30./, 2001. április kt.ülésre kér ujabb jelentést a
határozat végrehajtásáról.
A Képviselő-testület a 252/2000. /X. 27./ Kt. 2. pontja 2001. októberi kt.ülésre kér ujabb
jelentést a határozat végrehajtásáról.
A Képviselő-testület a 206/1998. /IX. 29./ 2001. decemberi kt.ülésre kér ujabb jelentést a
határozat végrehajtásáról.
A Képviselő-testület 138/2000. /VII. 6./ Kt. II/3., 2002. június kt.ülésre kér ujabb jelentést a
határozat végrehajtásáról.
III. A Képviselő-testület - a Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembevéve - a 3/2000. /II. 16./
Kt. sz. határozat végrehajtásáról adott jelentésekkel kapcsolatban ugy határoz, hogy 2001.
évben az Egészségügyi és Szociális Bizottság havonta, míg a Képviselő-testület és a
Pénzügyi Bizottság negyedévente vitatja meg a Gondozási Központ intézményvezetőjének
jelentését.
Erről értesítést kap:
1.

/ Nógrádi Zoltán polgármester

2.

/ Vastag István igazgató

3.

/ Szücs Julianna könyvtárvezető

4.

/Hódi Pál elnök

5.

Rácz József igazgató

6.

/Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

7.

/Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke

- Jelentés a 211/1999. /X. 28. / Kt. sz. határozat végrehajtásáról
/Jelentés Mórahalom város Közművelődési Koncepciója végrehajtásáról/
Előadó: Müvelődési és Közoktatási Bizottság
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a jelentést.

295/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a 211/1999. /X. 28. / Kt. sz. határozat végrehajtásáról
/Jelentés Mórahalom város Közművelődési Koncepciója végrehajtásáról/
Hat ározat
1.
Mórahalom város Képviselő-testülete a 211/1999. /X. 28./ Kt. sz. határozat - a
közművelődési koncepció időarányos végrehajtásáról szóló jelentést megtárgyalta és
elfogadja. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a koncepció
végrehajtásában időarányosan nincs lemaradás.
2.
Mórahalom város Képviselő-testülete az ifjúság művelődésbe, közösségi életbe való
bevonását elsődleges feladatnak
tekinti, s szorgalmazza olyan szórakozási, művelődési
formák kialakítását, amelyek meggyorsítják ezt a folyamatot.
A Képviselő-testület
megítélése szerint meg kell próbálni az Érted Ifjúsági Egyesület felélesztését, s a mai
általános
iskola 7-8 osztályának tanulóiból új közösségek kialakítását.
3.
A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az infrastrukturális háttér
megteremtése érdekében 2001-ben
ismét nyújtsa be Mórahalom város
Önkormányzatának címzett támogatási igényét a Művelődési Ház
rekonstrukciójára és bővítésére térségi közösségi és rendezvényházzá.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
4.
A Képviselő-testület felhivja a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
igazgatójának figyelmét arra, hogy
a közművelődési munkakör betöltésére
pályázatot irjon ki.
A pályázatot a Délmagyarország c. napilapban és a Mórahalmi Körképben jelentesse
meg. A pályázókat a Művelődési és Közoktatási Bizottság hallgassa meg közművelődési
programjukról.
Határidő: 2001. Március 31
Felelős: Művelődési és Közoktatási Bizottság
Szűcs Julianna intézményvezető

Erről értesítést kap:
1.

Nógrádi Zoltán polgármester

2.

Művelődési és Közoktatási Bizottság

Intézményvezetők
- 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.
296/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
H a t á r o z at
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
Aktuális kérdések

Az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 1/2000. /III. l./ KT. sz. rendelet
módositása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok az anyagot áttekintve megállapitották, hogy ebben az
évben is jelentős volumenü önkormányzati beruházások valósultak meg. Az eredmények
mögött hatalmas mennyiségü munka húzódik meg. Elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről
szóló 1/2000. /III. l./ KT. sz. rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 34/2000. (XII. 21.) KT.
sz. rendeletét az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 1/2000. /III. l./ KT. sz.
rendelet módositásról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv . sz. melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének átmeneti szabályairól szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a rendelet-tervezetet, melyet az alábbi kiegészitéssel
javasol elfogadásra:
1. § /5/ A Képviselő-testület által jóváhagyott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndij
pályázahoz való csatlakozással kapcsolatban a pályázatok elbirálásakor megállapitott
összegekre kötelezettséget vállalhat.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a javaslatot:
- Az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely a rendelet-tervezet 1. §-ának egy uj /5/ bekezdéssel
történő kiegészitésére irányul, a Képviselő-testület egyhangulag elfogadja.
Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2001. évi
költségvetésének átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotására vonatkozó rendelettervezetet.
- A Képviselő-testület a kiegészitett rendelet-tervezetet - egyhangú szavazattal  az
elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselőtestületének 35/2000. (XII. 21.) KT. sz. rendeletét az Önkormányzat 2001. évi
költségvetésének átmeneti szabályairól.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv . sz. melléklete tartalmazza.
- A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 19/1999.
/XII. 3./ KT. sz. rendelet módositása
Előadó: dr. Szántó Mária jegyző
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság javasolja kiegésziteni a rendelet-tervezetet az alábbiak szerint:
2. § A Rendelet 10. § /8/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 A dij fizetésére kötelezett kérésére, szociális helyzetére tekintettel a dij mérsékelhető, vagy
elengedhető rendkivül indokolt esetben, különösen ha az együtt élő családban az egy főre jutó
havi jövedelem a nyugdijminimum mértékét nem éri el.
A kérelem elbirálásáról átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt

Fentieknek megfelelően értelemszerüen a 2. § 3. §-ra változna.
3. § Ezen rendelet 2001. január l-jén lép hatályba.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a javaslatot:
- Az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely a rendelet-tervezet kiegészitésére irányul, a
Képviselő-testület egyhangulag elfogadja.
Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a települési szilárd és folyékony hulladékkal
összefüggő tevékenységről szóló 19/1999. /XII. 3./ KT. sz. rendelet módositására vonatkozó
rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület a kiegészitett rendelet-tervezetet, egyhangú szavazattal  az elfogadás
megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének
36/2000. (XII. 21.) KT. sz. rendeletét a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő
tevékenységről szóló 19/1999. /XII. 3./ KT. sz. rendelet módositásáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv . sz. melléklete tartalmazza.
- A Szervezeti és Müködési Szabályzat l. sz., valamint 4. sz. mellékletének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő
tevékenységről szóló 19/1999. /XII. 3./ KT. sz. rendelet módosítására tekintettel javasolja,
hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe utalja a Képviselő-testület a
szemétszállítási díj mérséklésének és elengedésének elbírálását.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Bubori Károly képviselő:
Felhivja a testületi tagok figyelmét arra, hogy a 294/2000. /XII. 2l./ Kt. sz. határozatával
elfogadták a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a 3/2000. /II. 16./ Kt. sz. határozat
végrehajtásáról adott jelentést 2001. évben az Egészségügyi és Szociális Bizottság havonta,
míg a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság negyedévente vitassa meg.
Ennek értelmében javasolja a SZMSZ mellékletének kiegészitését.
Vass Antal képviselő:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndijpályázathoz
történő csatlakozással összefüggésben a Pénzügyi Bizottság javasolja majd az előterjesztés
megvitatása során, hogy a beérkezett pályázatokról a Pénzügyi Bizottság, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke
tagjaiból álló bizottság átruházott hatáskörében döntsön.
Javasolja, hogy ezen bizottsági javaslatról már most a hatáskörök felülvizsgálata során
döntsön a testület, hiszen igy az beépitésre kerülhet jelen módositás kapcsán.
-

A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság javaslatát egyhangúlag elfogadja.

-

A Képviselő-testület Vass Antal képviselő javaslatát egyhangúlag elfogadja.

-

A Képviselő-testület Bubori Károly javaslatát

-

A Képviselő-testület a kiegészitésekkel együtt, egyhangulag elfogadja az előterjesztést.

egyhangúlag elfogadja.

297/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Szervezeti és Müködési Szabályzat l. sz., valamint 3. sz. mellékletének
felülvizsgálata
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete elfogadja a határozat 1. sz. mellékletében szereplő
átruházott hatáskörök jegyzékét, egyben felhívja az aljegyző figyelmét, hogy gondoskodjék a
változások átvezetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. mellékletében.

2./ A Képviselő-testület elfogadja a határozat 2. sz. mellékletében szereplő - a polgármesteri
hivatal, valamint önálló és részben önálló intézményeinek alaptevékenységét tartalmazó - ,
Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz. mellékletét, egyben felhívja az aljegyző figyelmét,
hogy gondoskodjék a változások átvezetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat 4. sz.
mellékletében.
Határidő: azonnal
Felelős: Üllei Kovácsné dr. Udvardy Gizella aljegyző
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Üllei Kovácsné dr. Udvardy Gizella aljegyző
- A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 15/1994. /VI. 3./ KT.
sz. rendelet módositása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint törvényességi szempontból
elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai indokoltnak tartják a rendelet módositását, igy elfogadásra
javasolják a rendelet-tervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a közterület használat engedélyezésével
kapcsolatos eljárásról szóló 15/1994. /VI. 3./ KT. sz. rendelet módositására vonatkozó
rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 37/2000. (XII. 21.) KT.
sz. rendeletét a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 15/1994.
/VI. 3./ KT. sz. rendelet módositásáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv . sz. melléklete tartalmazza.
- A közmüves víz- és csatornadijak megállapitásáról szóló 11/1994. /V. l./ KT. sz. rendelet
módositása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai törvényességi szempontból elfogadásra javasolják a
rendelet-tervezetet.
A bizottság tagjai a lakossági terhek reálisabb emelése érdekében javasolják a 8 %-os emelés
elfogadását.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai fontosnak tartják a vizdijak várható infláció mértékéhez
történő igazitását, annak ellenére, hogy ezen mérték még pontosan nem ismert. Minden
esetben a tervezett és a valós infláció eltért egymástól. Elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági ülésen tájékoztatást kaptak a bizottság tagjai az Intézmény
igazgatójától a Térségi Vizmü-üzemeltetési Intézmény igen feszitett gazdálkodásáról. A
tájékoztató alapján a bizottság tagjai reálisnak tartják a tervezetben szereplő emelést, igy a
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Heller Szabó Tibor képviselő:
Reálisnak tartja az emelés mértékét, igy elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a javaslatot:
- Az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely szerint egyöntetüen 8 %-kal emelkedjenek a víz- és
csatornadijak az előterjesztésben szereplő 11,9 és 17 %-os tervezettel szemben, a Képviselőtestület 2 igen szavazattal és l2 nemleges szavazattal nem fogadja el.

Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a közmüves víz- és csatornadijak
megállapitásáról szóló 11/1994. /V. l./ KT. sz. rendelet módositására vonatkozó rendelettervezetet.
- A Képviselő-testület 12 igen szavazattal és 2 nemleges szavazattal  az elfogadás megfelel
a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 38/2000.
(XII. 21.) KT. sz. rendeletét a közmüves víz- és csatornadijak megállapitásáról szóló
11/1994. /V. l./ KT. sz. rendelet módositásáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv . sz. melléklete tartalmazza.

ADÓRENDELETEK MÓDOSITÁSA
- A helyi iparűzési adóról szóló 29/1995. /XII. 28./ KT. sz. rendelet módositása
Előadó: Dr.Szántó Mária jegyző
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a helyi iparűzési adóról szóló 29/1995.
/XII. 28./ KT. sz. rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 39/2000. (XII. 21.) KT.
sz. rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 29/1995. /XII. 28./ KT. sz. rendelet
módositásáról
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv . sz. melléklete tartalmazza.
- A telekadóról szóló 11/1991. /XI. 28./ KT. sz. rendelet módositása
Előadó: Dr.Szántó Mária jegyző
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a telekadóról szóló 11/1991. /XI. 28./ KT.
sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:

- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 40/2000. (XII. 21.) KT.
sz. rendeletét a telekadóról szóló 11/1991. /XI. 28./ KT. sz. rendelet módositásáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv . sz. melléklete tartalmazza.
- Az épitményadóról szóló 10/1991. /XI. 28./ KT. sz. rendelet módositása
Előadó: Dr.Szántó Mária jegyző
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az épitményadóról szóló 10/1991. /XI. 28./
KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 41/2000. (XII. 21.) KT.
sz. rendeletét az épitményadóról szóló 10/1991. /XI. 28./ KT. sz. rendelet módositásáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv . sz. melléklete tartalmazza.
-

Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. évi Munkatervének jóváhagyása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok jól előkészitettnek tartották a Munkatervet, igy elfogadásra
javasolják azt.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést a következő módositással:
A Szervezési feladatok 3. pontjából  a pártoknak évi két alkalommal szövegrészből az
évi szó törlésre kerüljön az alábbiak szerint:
3./ Az egyesületeknek, lakossági önszerveződő csoportok vezetőinek évi l alkalommal, a
pártoknak két alkalommal  a ciklus fele időtartamának leteltekor és a ciklus végén megbeszélést kell tartani a kölcsönös tájékoztatás érdekében.

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 2001. évi Munkatervét.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a javaslatot:
- A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság módositó javaslatát egyhangulag elfogadja.
- A Képviselő-testület a módositással együtt egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

298/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. évi Munkatervének jóváhagyása
Hat ározat
Mórahalom város Képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ KT. sz. rendelet 11. § /1/ bekezdése alapján 2001. évi
Munkatervét a melléklet szerint elfogadja.
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült intézkedési terv l. pontjának
végrehajtása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság tagjai elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

299/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült intézkedési terv l. pontjának
végrehajtása
Hat ározat
1. Mórahalom város Képviselő-testülete  a Pénzügyi Bizottság javaslatára - a
228/2000.(10.12.) KT.sz. határozat 1. pontjára tett intézkedést, és a mellékletben szereplő
Egységes Gazdálkodási Szabályzatát elfogadja.
2. Felhívja a Jegyző figyelmét, hogy az abban foglaltakat az Önkormányzat felügyelete alá
tartozó önálló és részben önálló intézményekkel tartassa be.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Pénzügyi Bizottság elnöke
4. Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója
5. Napköziotthonos Óvoda Vezetője
6. Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója
4. Költségvetési és Adóosztály mb. vezetője
- A lakásépités /vásárlás/ munkáltatói támogatásáról szóló 13/2000. /II. l6./ Kt. sz. határozattal
elfogadott szabályzat módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol a
Képviselő-testületnek.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

300/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A lakásépités /vásárlás/ munkáltatói támogatásáról szóló 13/2000. /II. l6./ Kt. sz.
határozattal elfogadott szabályzat módosítása
Hat ározat
Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a határozat mellékletét képező,
a lakásépités /vásárlás/ munkáltatói támogatásáról szóló szabályzatát.
Erről értesitést kap:
l./ Dr.Szántó Mária jegyző
-

Alapitványi támogatás átvétele és átadása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Az anyag pontositásaként elmondja, hogy a Mórahalom Közoktatásáért Közalapitvány Knipf
Róbert vállalkozótól kapott 65.000,- Ft-ot az általános iskolás diákok angol nyelv tanitásának
céljából.
A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

301/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Alapitványi támogatás átvétele és átadása
Hat ározat
Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.
§. /l/ d./ pontja alapján:
1./ Szeretet és gondoskodás Mozgássérült Gyermekekért Alapítvány támogatására 5 eFt
átadásával egyetért és a költségvetésbe beépíti.

2./Segítő Szalmaszál a Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatására 5 eFt támogatás
átadásával egyetért és a költségvetésbe beépíti.
3./INKUBÁTOR Koraszülött Gyermekekért Alapítvány támogatására 5 eFt támogatás
átadásával egyetért és a költségvetésbe beépíti.
4./ Az Alapfokú Művészeti Iskola a KOMA-tól pályázat útján a kézművesség a Művészetek
éve programra nyert 294 e Ft-ot elfogadja, és az Alapfokú Művészeti Iskola költségvetésébe
beépíti.
5./ Az Alapfokú Művészeti Iskola a Csongrád Megyei Közoktatási Alapítványtól a kötelező
eszköznorma vásárlásra benyújtott pályázattal 700 e Ft-ot nyert, melyet elfogad, és az
Alapfokú Művészeti Iskola költségvetésébe beépíti.
6./ Knipf Róbert vállalkozó adománya alapján a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola
a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítványtól 65.000 Ft-ot kapott az angol nyelv tanítás
támogatására, és 20.000 Ft-ot a Tini Parlament vendéglátására. A Móra Ferenc Általános
Iskola és Szakiskola a kapott támogatásokat elfogadja és a költségvetésébe beépíti.
7./ A Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola a Csm-i Közalapítványtól szakiskola
pályázatra 998 e Ft-ot kapott, mely a tanterem berendezésére lett felhasználva. A Móra Ferenc
Általános Iskola és Szakiskola a kapott támogatást elfogadja és a költségvetésébe beépíti.
8./ A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház a Soros Alapítványtól 220 e Ft-ot
nyert a könyvtár informatikai programjára, amelynek felhasználása dologi kiadásokra
történhet.
A kapott támogatást az intézmény elfogadja és a költségvetésébe beépíti.
9./ A Napközi Otthonos Óvoda a Mórahalom Közoktatásért Közalapítványtól 25 e Ft-ot
kapott támogatást elfogadja, és a költségvetési rendeletbe beépíti.
10./ A felsorolt folyó bevétellel, kiadással járó pénzmozgások a költségvetési rendelet
decemberi módositása során beépítésre kerültek.
Erről értesítést kap:
1.)

Nógrádi Zoltán polgármester

2.)

jegyző

3.) érintett intézményvezetők
- A MÓRAÉP Kht. törzstőke emelése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

302/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A MÓRAÉP Kht. törzstőke emelése
Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete a MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és
Kereskedelmi Közhasznú Társaság törzstőkéjét 15,0 millió Ft-tal megemeli.
Az Alapító Okirat IV. fejezet 1. pontját hatályon kívül helyezi és ennek helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
A társaság törzstőkéje 45.000.000.- Ft, amely Negyvenötmillió forint készpénzből áll.
A Képviselőtestület felhívja a KHT ügyvezető igazgatóját, hogy a fenti változást az Alapító
Okiraton vezettesse át, valamint a Csongrád Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál jelentse
be.
Határidő: azonnal
Felelős: Dobó József ügyvezető igazgató
2. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhívja a jegyző figyelmét, hogy a 2000. évi
költségvetési rendelet módosításában az l. pontban foglalt törzstőke emelést szerepeltesse.
Határidő: 2000. decemberi képviselőtestületi ülés
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap.
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. MÓRAÉP KHT - Dobó József ügyvezető igazgató
3. Irattár
-

A MÓRANET KHT. törzstőke emelése

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

303/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A MÓRANET Kht. törzstőke emelése
Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató
Közhasznú Társaság törzstőkéjét 12 millió Ft-tal megemeli.
Az Alapító Okirat IV. fejezet 1. pontját hatályon kívül helyezi és ennek helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
A társaság törzstőkéje 27.000.000.- Ft, amely Huszonhétmillió forint, amely készpénzből
áll.
A Képviselőtestület felhívja a KHT ügyvezető igazgatóját, hogy a fenti változást az Alapító
Okiraton vezettesse át, valamint a Csongrád Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál jelentse
be.
Határidő: azonnal
Felelős: Szécsi Gábor ügyvezető igazgató
2. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhívja a jegyző figyelmét, hogy a 2000. évi
költségvetési rendelet módosításában az l. pontban foglalt törzstőke emelést szerepeltesse.
Határidő: 2000. decemberi képviselőtestületi ülés
Felelős. Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap.

1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. MÓRANET KHT - Szécsi Gábor ügyvezető igazgató
3. Irattár
-

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndij pályázathoz

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az SzMSz mellékletének kiegészítése kapcsán már a testület egyhangulag
elfogadta az alábbi bizottsági javaslatot:
A beérkezett pályázatokról a Pénzügyi Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság,
valamint a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke tagjaiból álló bizottság
átruházott hatáskörében dönt.
Ezzel együtt a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság fontosnak tartja a célt, ezért támogatják az előterjesztés
elfogadását.
Kérdés: nincs
H o z z á s z ó l á s:
Ördögné Gárgyán Mária képviselő:
Ugy véli, hogy a Pénzügyi Bizottság által javasolt bizottságban fontos lenne, hogy a
Müvelődési és Közoktatási Bizottság elnöke is helyt kapjon. Fentiekre tekintettel javasolja a
bizottság létszámának bővitését a Müvelődési és Közoktatási Bizottság elnökének
személyével.
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja a javaslatot:
- A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát egyhangulag elfogadja.
- A Képviselő-testület a Ördögné Gárgyán Mária képviselő asszony javaslatát egyhangulag
elfogadja.
-

A Képviselő-testület a módositással együtt egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

304/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndij pályázathoz

Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozó előterjesztést. A
Képviselő-testület elismeri a felsőoktatásban tanulni szándékozó hátrányos szociális helyzetű
fiatalok támogatásának fontosságát, az esélyegyenlőség biztosítását a felsőoktatás
rendszerében. A Képviselő-testület kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
2./ A Képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező Nyilatkozatot.
Felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására és a Csongrád Megyei Önkormányzat,
valamint a Felsőoktatási Pályázatok Irodája felé történő továbbításra.
Határidő: 2001. január 5.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
3./ A Képviselő-testület a Busra Hungarica Felsőoktatási Ösztöndijpályázat elbirálásával a
Pénzügyi Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottság elnöke és a Müvelődési és Közoktatási Bizottság elnöke
tagjaiból álló bizottságot bizza meg.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csongrád Megyei Önkormányzat
3./ Felsőoktatási Pályázatok Irodája
4./ érintett bizottsági tagok és bizottsági elnökök
Mórahalom, Felszabadulás u. 32. 3. sz. garász bérbeadása a CONTACT-US Kft.
részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

305/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Mórahalom, Felszabadulás u. 32. 3. sz. garász bérbeadása a CONTACT-US Kft.
részére
Hat ározat
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom, Felszabadulás u. 32. 3.
sz. garázs helyiség bérbeadásáról szóló képviselőtestületi előterjesztést.
"Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítéséről" szóló, többször módosított 29/1993. (XII. 31.) KT. sz.
rendelet 25. §. /1/ bek. d) pontja alapján mentesít a pályázati eljárás alól és engedélyezi a
Mórahalom, Felszabadulás u. 32. 3. sz. alatti, 15 m2 alapterületű helyiség (garázs)
bérbeadását a CONTACT-US Kft. Szeged (6782 Mórahalom, Béke u. 58.) részére 2000.
december 1-től 2001. december 31-ig tartó határozott időtartamra.
2./ A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a helyiségbérleti szerződést a bérlővel az
1./ pontban hivatkozott rendeletnek megfelelően kösse meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2./ pontra azonnal
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. CONTACT-US Kft. Szeged Szűcs Gábor ügyvezető igazgató
6782 Mórahalom, Béke u. 58.
- Mórahalom, 031/2 hrsz. Alatt 2. sz. lakás bérbeadásának meghosszabbitása Dobó József
gondnok részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

306/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, 031/2 hrsz. Alatt 2. sz. lakás bérbeadásának meghosszabbitása Dobó
József gondnok részére

Hat ározat
Mórahalom Város Képviselő testülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló többször módosított
29/1993. (XII. 31.) KT. sz. rendelet 1. §. /5/ bek. b) pontja, valamint e rendelet 10. §-ra
tekintettel egyetért azzal, hogy a Mórahalom, IV. körzet 65. (volt határőrizeti ingatlan, hrsz:
031/2) területén lévő 2. számú, 47 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú lakás bérleti
jogviszonya további 2 év határozott időtartamra, azaz 2001. január 1-től 2002. december 31-ig
Dobó József gondnok részére meghosszabbításra kerüljön.
Határidő: 2000. december 31.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dobó József gondnok Mórahalom, IV. körzet 65.
-

Kása Gabriella áthelyezése

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Szücsné dr.Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Nógrádi Zoltán polgármester:
Megköszöni Kása Gabriella tevékenységét, uj munkahelyén további sikereket kiván neki.
Kása Gabriella intézményvezető:
Megköszöni a képviselő-testület 3 éves segitéségét, amellyel munkáját igyekeztek
megkönnyiteni. Békés ünnepeket és boldog uj évet kiván minden képviselőnek.
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

307/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Kása Gabriella áthelyezése
Hat ározat

l./ Mórahalom város Képviselő-testülete Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselőtestületének 89/2000 sz. határozatát figyelembevéve, az l992. évi XXXIII. Tv. 25. § /2/
bekezdés b./ pontja alapján Kása Gabriella közalkalmazottat a Gondozási Központ vezetői
beosztásából felmenti és 2001. január l-jei hatállyal az Ásotthalmi Gondozási Központ
intézményvezetői beosztásába végleges jelleggel áthelyezi abban az esetben, ha nevezett
2000. december 3l-ig az addig általa vezetett intézmény gazdálkodását és vagyonát
teljeskörüen, szabályszerüen átadja az újonnan megbizott intézményvezető részére.

2./ Amennyiben az l./ pontban szereplő feltételek teljesülnek a Képviselő-testület felhivja a
Polgármester figyelmét, hogy a munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2. pont 2000. december 3l.
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Ásotthalom község Polgármestere
3./ Kása Gabriella
-

Szekeres Mária Gondozási Központ vezetői megbizása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Szücsné dr.Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai bíznak abban, hogy az Önkormányzat és az uj
intézményvezető közötti együttmüködés eredményes lesz. Elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Nógrádi Zoltán polgármester:
Gratulál a kinevezéshez, jó munkát kiván a kinevezett intézményvezetőnek.
Szekeres Mária intézményvezető:
Megköszöni a képviselő-testület bizalmát.

-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

308/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Szekeres Mária Gondozási Központ vezetői megbizása
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. /Kjt./ 23. §. /1/ bekezdése alapján a Gondozási Központ vezetői feladatok
ellátásával Szekeres Mária Mórahalom, Béke u.23.szám alatti lakost, a Gondozási Központ
vezető-helyettesét bízza meg.
A megbízás a Kjt. 23. §. /7/ bekezdése alapján 2001. január 1-től 2001. december 31-ig,
határozott időre szól.
Munkabérét 40.000,- Ft-ban, vezetői pótlékát a pótlékalap 200 %-ában határozza meg.
2./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a vezetői megbízásból adódó munkáltatói
feladatok elvégzésére.
Erről értesítést kap:
1./ Szekeres Mária Mórahalom, Béke u.23.
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
-

Millenniumi emlékoszlop állitása  önrész vállalása

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:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

309/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Millenniumi emlékoszlop állitása  önrész vállalása
Határozat

1./
Mórahalom város Képviselőtestülete a Falvak Kultúrájáért Alapítvány pályázati
felhívására Millenniumi emlékoszlop állítására pályázatot kíván benyújtani és utasítja a
Polgármestert a fenti pályázat határidőre történő beadására.
2./
A Képviselőtestület kéri az Adrianus Nemzetközi Alkotóközösséget, hogy Mórahalom
részére Millenniumi emlékoszlopot készítsen. A 2001. augusztus 20-án felállítandó
emlékoszlop elékészítéséhez Mórahalom Város Képviselőtestülete 60.000 Ft (azaz hatvanezer
forint) anyagi hozzájárulást, önrészt 2001. évi költségvetésében biztosítja és átadja azt a
Falvak Kultúrájáért Alapítványnak, amennyiben Mórahalmon a Millenniumi emlékoszlop
felállításra kerül.
Felelős:

Határidő:

1-2 . pont: Nógrádi Zoltán polgármester

Pályázat benyújtására: 2000. december 31.

Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Falvak Kultúrájáért Alapítvány (1134 Budapest, Gidófalvy út 29.)
- Térségi Agrárintegrációs és Agrár-Ipari Bázis Inkubátor Épület
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

310/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Térségi Agrárintegrációs és Agrár-Ipari Bázis Inkubátor Épület
Hat ározat

1./ Mórahalom város Képviselőtestülete egyetért, gazdaságfejlesztési céljainak megfelelően,
Mórahalom, Felszabadulás u. 2., 916/1 hrsz-ú területen, az inkubátor épület megépítésével.
2./ A képviselőtestület az 1. pontban foglalt, program megvalósításához biztosítja a PHARE
támogatást meghaladó költségeket, 81.000 eFt összegig.
3./ A Képviselőtestület felhívja a polgármestert a megvalósítással kapcsolatos
kötelezettségvállalások megtételére.
4./ A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy sikeres versenyeztetés esetén a
többletköltségekre előírt összeget az önkormányzat 2001. évi költségvetésről szóló
rendeletébe építse be.
Felelős: 2-3 ./pont: Nógrádi Zoltán polgármester
4./pont: Dr.Szántó Mária jegyző
Határidő: 2-4./pont: 2000. december 22.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
-

Pályázati tájékoztató

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójának mai napi
tájékoztatása alapján, hogy az intézmény 2,9 millió forintot nyert a Miniszterelnöki
Hivataltól a Könyvtár és a TELEHÁZ fejlesztésére.
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tolmácsolja a bizottság tagjainak köszönetét a sikeres pályázatot összeállitók felé. Biznak
abban, hogy a köztisztviselők, közalkalmazottak anyagi elismerése sem marad el az elvégzett
munka jutalmazásaként. Elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Megállapitható, hogy ebben az évben 245 millió forinttal gazdagodott a város. Megitélésük
szerint is tisztelet és elismerés illeti meg a pályázatok iróit. Elfogadásra javasolják az
előterjesztést
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:

Elmondja, hogy a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjai is szépeknek tartják az
elért eredményeket. Elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ugy vélik, hogy az eredmények magukért beszélnek. Elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola 550 e Ft-ot
nyert a környezeti nevelés támogatására.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy az Önkormányzat és intézményeinek munkatársai is jelentős feladatot
vállaltak a pályázati források megszerzésében. Kiemelkedőnek tartja a Móra Ferenc
Általános Iskola és Szakiskola pályázati tevékenységét. Örömét fejezi ki a Tóth Menyhért
Városi Könyvtár és Közösségi Ház, valamint az Alapfokú Művészeti Iskola eredményei
kapcsán is. Ezuton köszöni meg az intézményvezetők és kollegáik munkáját.
Az Ügyrendi Bizottsági tagok észrevételével kapcsolatosan elmondja, hogy az
Önkormányzatnál és intézményeinél a munkavállalók jutalmazása megtörtént.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
-

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

311/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati tájékoztató
Hat ározat
Mórahalom város Képviselő-testülete tudomásul veszi Nógrádi Zoltán polgármester
tájékoztatóját a 2000. évben elnyert pályázati támogatásokról.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
-

Javaslat Nógrádi Zoltán polgármester munkáltatói lakásépitési támogatására

Előadó: Pénzügyi Bizottság
Nógrádi Zoltán polgármester:

Bejelenti személyes érintettségét és kéri a döntéshozatalból történő kizárását, egyben átadja az
ülés vezetését Csányi László alpolgármester úrnak.
Csányi László alpolgármester átveszi az ülés vezetését.
Csányi László alpolgármester:
Megszavaztatja Nógrádi Zoltán polgármester döntéshozatalból történő kizárására vonatkozó
javaslatot:
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Nógrádi Zoltán polgármester döntéshozatalból
történő kizárását.
312/2000./XII. 21./ Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nógrádi Zoltán polgármester szavazásból történő kizárása
Határozat:
Mórahalom város Képviselő-testülete Nógrádi Zoltán polgármestert az Ötv. 14. § /2/
bekezdése alapján a személyét érintő döntéshozatalból kizárja.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Ügyrendi Bizottság elnöke
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Önkormányzatnál és az intézményeknél megtörtént a jutalmak kiosztása.
Sajnos a tavalyinál sokkal szerényebb keret állt rendelkezésre.
Javasolja a határozati javaslat módositását  az előterjesztésben szereplő 57.852,-Ft helyett:
78.961,-Ft lakásépítési munkáltatói kölcsön elengedéséről - az alábbiak szerint:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete Nógrádi Zoltánt, Mórahalom város Polgármesterét
a Mórahalom, Bástyasor 2/e. (hrsz: 573/7) sz. alatt építendő lakásához 350.000,- Ft összegű
vissza nem térítendő lakásépítési támogatásban részesíti és 78.961,- Ft lakásépítési
munkáltatói kölcsönt elenged.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangulag elfogadja a Pénzügyi Bizottság módositó javaslatát.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a módositott a határozati javaslatot.

313/2000. /XII. 21./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Javaslat Nógrádi Zoltán polgármester munkáltatói lakásépitési támogatására
Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete Nógrádi Zoltánt, Mórahalom város Polgármesterét a
Mórahalom, Bástyasor 2/e. (hrsz: 573/7) sz. alatt építendő lakásához 350.000,- Ft összegű
vissza nem térítendő lakásépítési támogatásban részesíti és 78.961,- Ft lakásépítési
munkáltatói kölcsönt elenged.
2. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhívja Csányi László alpolgármestert, hogy a
lakásépítési alapra vonatkozó rendelkező levelet állítsa ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Csányi László alpolgármester
A határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér a Képviselőtestület.
Értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Csányi László alpolgármester
3. Dr. Szántó Mária jegyző
Nógrádi Zoltán polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület elismerését.
Csányi László alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Nógrádi Zoltán polgármester úrnak.
Nógrádi Zoltán polgármester vissza veszi az ülés vezetését.

Közérdekü bejelentések:
Bubori Károly képviselő:
Sajnálatosnak tartja, hogy a kábelteleviziós kisérleti adás minősége nem megfelelő.
Bejelenti, hogy a városból kivezető 55-ös főközlekedési út a benzinkut előtti szakaszon
bordás, rossz minőségü. Kéri a felmerült minőségi problémák kijavitását.
Tudomása szerint szilveszterkor a városi fürdőben rendezvényt szerveznek. Kéri, hogy
fokozottan figyeljenek a balesetveszélyre.
Csányi László képviselő:

A József Attila utca páratlan oldalán lakók nevében kéri az út azon oldalán is a járda
kiépitését. A lakosok anyagilag is hozzájárulnának az épités költségeihez.
Csiszár István képviselő:
Elmondja, hogy az István király út több szakaszán balesetveszélyes a járdaszakasz. Kéri azok
kijavitását.
Szücsné dr. Fehér Éva képviselő:
Tolmácsolja az idősebb korosztály kérését, miszerint a kábelteleviziós müsor témáival,
müsoridejével kapcsolatosan tájékoztassák a város lakosságát.
Nógrádi Zoltán polgármester:
A Fürdőben zajló rendezvénnyel kapcsolatban elmondja, hogy állandó lesz azon az éjszakán
a vagyon és a személyi védelem. Az utszakaszok kijavitásával kapcsolatban megteszik a
szükséges intézkedéseket. Jelezni fogják a problémát a MÓRAÉP Kht és a Közutkezelő
Közhasznu Társaság felé. A kábelteleviziós adás minőségi sugárzásával kapcsolatos
problémát jelezni fogja az illetékesek felé.
Csányi László képviselő felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a településen még vannak
olyan utcák, ahol nincs kiépitett járda. Amig ezen a téren elmaradásai vannak az
Önkormányzatnak addig nincs lehetőség arra, hogy egy utcában mind a két oldalon kiépitett
járda legyen.
Megköszöni az Alapfokú Müvészeti Iskola pedagógusainak és növendékeinek meghivását az
uj évi koncertre. Kéri képviselő-társait, hogy vegyenek részt ezen a hangulatos programon.
Megköszöni a képviselők egész éves munkáját. Mindenkinek békés, harmónikus karácsonyi
ünnepeket, egészséges és sikeres uj esztendőt kiván.
Elmondja, hogy Dobó József kérésének megfelelően az őt érintő napirend megvitatására zárt
ülés keretében kerül sor.

K.m.f.
Dr. Szántó Mária jegyző távollétében és megbízásából:

Nógrádi Zoltán Üllei Kovácsné Dr. Udvardy Gizella
polgármester aljegyző

