Jegyzőkönyv

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. március 30- án 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, Varga Ferenc,
Heller Sz. Tibor, Volford Imre képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző

Tanácskozási joggal jelen vannak:
- 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
- Balogné Juhász Ildikó Városi Fűrdő képv.
- Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója
- Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke
- Zemankó Gyöngyi Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház képviseletében
- Kis Pál László könyvvizsgáló
Nógrádi Zoltán polgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit.
Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen
van 13 fő, tájékoztatja a képviselőket, hogy Fazekas Kádár Imre képviselő úr később fog
megérkezni.
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 adja meg.
Hozzászólás: nincs

- A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

36/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a fontosabb
tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről, és a lejárt
határidejű határozatokról.
H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselő-testülete a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről, a
fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő fontosabb eseményekről szóló
beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester

- Jelentés a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról
adott jelentést.

37/2000. /III. 30. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatinak végrehajtásáról

Határozat

Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a lejárt határidejű határozatokra adott
jelentést.
A képviselő-testület a 9/2000. (II. 16.) Kt. sz., a 14/2000. (II. 16.), a 20/2000. (II. 16.) Kt. sz.,
a 24/2000. (II. 16.), a 203/1999. (IX. 16.), 283/1999. (XII. 16.) Kt. sz., a 270/1999. (XII. 16.)
Kt. sz., 265/1999. (XII. 16.) Kt. sz., 253/1999. (XI. 25.) Kt. sz., 248/1999. (XI. 25.),
247/1999. (XI. 25.) Kt. sz., a 246/1999. (XI. 25.) Kt. sz., a 229/1999. (XI. 25.) Kt. sz.,
218/1999. (X. 28.) Kt. sz., 214/1999. (X. 28.) Kt. sz., 213/1999. (X. 28.) Kt. sz., 206/1999.
(X. 28.) Kt. sz., 188/1999. (XI. 25.) Kt. sz. határozat 2. pontja, 152/1999. (VI. 23.) Kt.,
143/1999. (VI. 23.) Kt. sz., 130/1999. (VI. 23.) Kt. sz., a 173/1999. (VIII. 26.) Kt. sz.,
166/1999. (VIII. 26.) Kt. sz., 161/1999. (VIII. 26.) 3. pont, 159/1999. (VII. 27.) Kt. sz.,
157/1999. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról további jelentést nem kér.
A 242/1999. (XI. 25.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2000. április ülésre kér újabb
jelentést.
A 147/1999. (VI. 29.) Kt. sz., a 188/1999. (IX. 16.) Kt. sz. határozat 2. pontjának
végrehajtásáról a 2000. májusi ülésre kér újabb jelentést.
A 240/1999. (XI. 25.) Kt. sz. határozat, a 171/1999. (VIII. 26.) Kt. sz. határozat 2. pontja,
valamint a 21/2000. (II. 16.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2000. júniusi kt. ülésre kér
újabb jelentést.
A 251/2000. (XI. 25.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2000. augusztusi kt. ülésre kér újabb
jelentést.
A 245/1999. (XI. 25.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2000. októberi kt. ülésre kér újabb
jelentést.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester

- 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.

38/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a
Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. § /3/
bekezdése alapján tudomásul veszi.
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

II. NAPIREND
Beszámoló az 1999. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt év kezdeti gazdasági bizonytalansága
ellenére az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatására
benyújtott pályázat sikerességével, illetve egyéb pótlólagos forrásokkal lehetővé vált azon
költségvetési hiányok pótlása, amellyel az önkormányzat a biztonságos működés feltételeit
meg tudta teremteni. Ehhez hozzátartozik, hogy az intenzív forrásszerző munka
következtében a fejlesztési feladatok sem szenvedtek hátrányt, amely révén az elmúlt egy
évben 21%-kal nőtt ismét az önkormányzat vagyona.

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
pénzügyi beszámolót.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
beszámolót az 1999. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a pénzügyi beszámolót.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, elfogadásra javasolják a beszámolót.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
39/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Beszámoló az 1999. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Határozat
Mórahalom város Képviselőtestülete az 1999. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja. A Képviselőtestület az önkormányzat gazdálkodását eredményesnek
tartja.
Felhívja a Képviselő-testület a Polgármester figyelmét, hogy a költségvetési egyensúly
biztosítására folyamatosan tegyen intézkedéseket.

Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester

- Az önkormányzat 1999. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
1999. év zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

Nógrádi Zoltán polgármester:
- Szavazásra bocsátja az önkormányzat 1999. évi zárszámadásáról készült rendelet tervezetet.
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 8/2000. /III. 30./ KT.
sz. rendeletét az önkormányzat 1999. évi zárszámadásáról
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- Javaslat a 10/1993. (V. 7.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Dr. Szántó Mária jegyző:
Elmondja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/1993. (V. 7.) Kt. sz.
rendelet módosítását indokolta a rezsi költségek emelkedése, mely maga után vonta a térítési
díjak emelését, illetve a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
legutóbbi jelentős módosítása. Számos olyan rendelkezés került beépítésre a rendeletbe,
amely új jogszabályok illetve jogszabály módosítások következtében kellett, hogy
bekerüljenek a helyi szabályozásba.
Ezek elsősorban a személyes gondoskodást végző intézmények működésére vonatkoznak,
azok iratkezelésére, házirendjére, szabályozásra, jogorvoslati lehetőségek szabályozására. A
rendelet új szerkezetben kerül a képviselő-testület elé.
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, az abban foglaltakkal egyetért, egyhangúlag
elfogadásra javasolják azt.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
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 9/2000. /III. 30./ KT.
sz. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/1993. /V.7./ KT. sz.
rendelet módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/1993. (V. 7.) Kt.
sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester:
- Szavazásra bocsátja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló
9/1993. (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 10/2000. /III.30./ KT.
sz. rendeletét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/1993.
(V. 7.) KT. sz. rendelet módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- Az építészeti és természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja az építészet és természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól
szóló rendelet megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet:

- A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal - az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 11/2000. /III.30./ KT.
sz. rendeletét az építészeti és természeti értékek helyi védelmének általános szabályairól.
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- Okmányiroda felállítása Mórahalmon
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a bizottság örömmel vette az okmányiroda
felállítását Mórahalmon, elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
40/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Okmányiroda felállítása Mórahalmon
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete vállalja az Okmányirodai állami feladatok ellátását
Mórahalmon a kormány által meghatározott illetékességi területen. A Képviselő-testület
elfogadja a határozat mellékletét képező, Belügyminisztériummal kötendő Megállapodást a
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv.
rendelkezéseinek megfelelő, az új korszerű okmánycsalád kidolgozásával és bevezetésével
kapcsolatos feladatokról szóló 2380/1996. /XII.20/ Kormány határozatban szereplő biztonsági
okmányokkal összefüggő hatósági feladatok ellátását biztosító Okmányiroda 2000. július 1től történő létrehozása és működtetése tárgyában. A Képviselő-testület vállalja az
Okmányirodák feladatkörébe utalt további feladatok ellátását is. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására.

2./ A Képviselő-testület a feladat ellátására biztosított fedezetet igényli és az 1. pontban
foglalt feladat ellátására fordítja. Az Okmányiroda helyiségeit a Mórahalom Felszabadulás u.
34. sz. alatti Polgármesteri Hivatali épületben biztosítja.

3./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az Okmányiroda kialakításával és
beindításával kapcsolatos feladatok végrehajtását kiemelten kezelje és arról a Képviselőtestületnek számoljon be.

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 1./ 2000. április 30.
3./ 2000. júniusi Kt. ülés

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

- Iskola épületek használatba adására vonatkozó megállapodás módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést és egy
módosító javaslattal él. A képviselő-testületi anyag kipostázása óta a Földhivatallal
pontosításra kerültek az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban szereplő helyrajzi
számok, területnagyságok. Ezért a bizottság az képviselő-testületi ülést megelőzően kiosztott
megállapodás tervezetet javasolja elfogadásra, mivel az már a helyes paramétereket
tartalmazza.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatát a Képviselőtestület egyhangúlag
elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

41/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Iskola épületek használatba adásra vonatkozó megállapodás módosítása
Hat ározat

1. Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta a Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakiskola épületek használatba adására vonatkozó megállapodás módosításáról készült
előterjesztést és a mellékletben foglaltaknak megfelelően a megállapodást elfogadja.
2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a mellékelt megállapodást az
intézményvezetővel írja alá.
Felelős: 2. pontra Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2. pontra 2000. áprilisi Képviselő-testületi ülés
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Gyuris Péterné Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola

- Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának
igénybevétele
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
42/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi Önkormányzatok támogatásának
igénybevétele
Hat ározat
I. Mórahalom város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről
szóló 1999. évi CXXV. törvény 19. §. (1) bekezdése és a 6. számú mellékletének 1. pontja
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési
forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására.

II. Mórahalom város Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
(működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
1. Az Önkormányzat lakosságszáma 1999. január 01-jén 500 fő feletti.
2. Az Önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn.
3. Az Önkormányzat 1999. január 1-jei lakosságszáma 1100 fő feletti és intézményeinek
intézményenkénti kihasználtsága a 70%-ot eléri. (70%, vagy e feletti).
4. Az Önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött államkötvénnyel intézményeit is beleértve  rendelkezik, de ennek összege nem haladja meg a fenti törvény 6.
számú melléklete 1. pontja szerint figyelembe vett felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg
fel nem használt forrásokat.
5. Az Önkormányzat építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója,
idegenforgalmi adó, iparűzési adó helyi adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen
bevételt tervez.

A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a támogatás igénybevételéhez a
kérelmet nyújtsa be.

Határidő: 2000. április 20.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Pénzügyminisztérium Csongrád Megyei Területi Államháztartási és Közigazgatási
Információs Szolgálata (6701 Szeged, Széchenyi tér 9.)

- Millenniumi rendelet koncepciójának megalkotása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy a megalkotandó rendelet hatálya a tervek szerint 2000 augusztus 20- 2001.
december 31. napjáig szól.

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a határozati
javaslatot.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a majdani rendelet illeszkedik azon döntések sorába, melyeket a képviselőtestület, illetve a bizottság hozott a millennium kapcsán. A millenniumi díjakkal kapcsolatban

a bizottság javasolja, hogy a testületi döntést követően a Mórahalmi Körképben jelenjen meg
a koncepció kivonatolt változata, illetve a díjazottakra történő javaslattétel lehetősége, hogy
ismerjék meg mindazok, akik javaslattevő joggal élhetnek. Javasolják továbbá, hogy a helyi
szervezetek figyelmét levél formájában is hívja fel az önkormányzat a javaslattétel
lehetőségére. Tekintettel arra, hogy augusztus 20-án fog megalakulni a bizottság, amely a
díjak odaítélésére vonatkozó döntést hozza, amennyiben szükséges, akkor az augusztusi
hónapban még egy rásegítő levelet kell kiküldeni, hogy a bizottság méltóképpen tudja
odaítélni a díjakat.
Ezzel a módosítással a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Felhatalmazást kér a T. Képviselő-testülettől, hogy a koncepció elfogadását követően
megkezdhesse a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ezek a díjak
elkészülhessenek, hiszen a műalkotásokat időben meg kell rendelni, el kell készíttetni ahhoz,
hogy szeptemberben a millenniumi ünnepség keretén belül átadásra kerülhessenek.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület a Művelődési és Közoktatási bizottság javaslatát egyhangúlag
elfogadja.
- A Képviselő-testület Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát egyhangúlag elfogadja
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot a módosításokkal együtt.
43/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Millenniumi rendelet koncepciójának megalkotása
Hat ározat
1. Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a határozat mellékletét
képező, millenniumi rendelet megalkotására vonatkozó koncepciót.
2. A Képviselő-testület egyetért a koncepcióban megfogalmazott célokkal és szükségesnek
tartja a millenniumi rendelet megalkotását.
3. A Képviselő-testület felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a Mórahalmi Körképben
ismertesse a lakossággal, illetve a civil szervezetekkel a millenniumi rendelet koncepciójának
tartalmát és hívja fel figyelmüket a javaslattételre.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a millenniumi díjak elkészítésével
kapcsolatos előzetes intézkedéseket tegye meg.

Felelős:
2. pont esetében: Dr. Szántó Mária jegyző
3-4. pont esetében: Nógrádi Zoltán polgármester

Határidő:
2. pont esetében: 2000. augusztus 20.
3. pont esetében: azonnal
4. pont esetében: 2000. szeptember 23.
Értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző

- Milleniumi ivókút felállítása
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.
A napirenddel kapcsolatosan kérdést tesz fel Bubori Károly képviselő, melyre Nógrádi Zoltán
polgármester adja meg a választ.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
44/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Millenniumi ivókút felállítása
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Képző és Iparművészeti Lektorátusnak - a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma megbízásából kiírt - képzőművészeti és iparművészeti
alkotások támogatásáról szóló pályázati felhívására pályázatot nyújt be. A Képviselő-testület
a Mórahalmi Történeti Parkban felállítandó, Tóbiás Klára művésznő által készített Árpád
Házi Szentek kútja köztéri műalkotást a 2000. évben 4.377 e Ft összköltségben kívánja
megvalósítani. A Képviselő-testület által igényelt támogatás 1 millió Ft.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a sikeres pályázat érdekében a
Megbízó (Felhasználó) és a Művész között létrejövő felhasználási szerződés aláírására. A
Képviselő-testület utasítja a Polgármestert a Képző és Iparművészeti Lektorátushoz történő
pályázat benyújtására.

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához 3.377 e Ft önrészt 2000. évi
költségvetésében biztosítja.

3./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy az Önkormányzat 2000. évi
költségvetésében az 1. pontban igényelt pályázati támogatást nyertes pályázat esetén építse
be.

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

- Egészségügyi gépműszer céltámogatással történő vásárlásához önrész biztosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester
Elmondja, hogy tárgyalásokat folytatott Ásotthalom és Domaszék települések
polgármestereivel, mivel e két település veszi igénybe Mórahalom laborszolgáltatásait. A
tárgyalások eredményeképpen mindkét település vállalta, hogy hozzájárul a labor műszer
beszerzéséhez, így a kiküldött anyagban szereplő önerő összege 2.800 eFt-ról 1.650 eFt-ra
csökken. Javasolja a határozat ezen összeggel történő elfogadását. Tájékoztatásul kiosztásra
került  a már megfelelő összeget tartalmazó - megállapodás is.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint 1.650 eFt önrésszel elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A napirenddel kapcsolatban Varga Ferenc és Vass Antal képviselők tesznek fel kérdést,
melyre Nógrádi Zoltán polgármester adja meg a választ.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

45/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Egészségügyi gépműszer céltámogatással történő vásárlásához önrész biztosítása
Hat ározat

1. A Mórahalom Város Önkormányzat képviselőtestülete egyetért az előterjesztésben
feltüntetett céltámogatással megvalósuló 7.500 ezer forint összköltségű önkormányzati
beruházással, amelynek 50 %-ára céltámogatási igényt nyújt be.
A pályázat által beszerzendő egészségügyi gép-műszer működése Domaszék és Ásotthalom
községek betegeinek magasabb színvonalon történő ellátását is szolgálja, valamint Domaszék
és Ásotthalom községek a szakellátások közül laboratórium esetében Mórahalom Város
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek ellátási területéhez tartozik.
2. A képviselőtestület saját forrásként 1.650 ezer Forintot  a beruházási adatlap szerinti
ütemezésben  az éves költségvetési rendeletében biztosítja.
3. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, - Ásotthalom és Domaszék községek Önkormányzatával egyeztesse a gép-műszer beszerzés
támogatási feltételeit,
- a céltámogatási igényt nyújtsa be,
- az egészségügyi gép-műszer beszerzésével kapcsolatos lépéseket tegye meg,

Határidő: pályázat benyújtására: a felhívásban megjelölt határidő
beszámolásra: a döntést követő KT. ülés
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Érintett települések polgármesterei

- Aljegyző kinevezése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester:
A felhívásra három pályázat érkezett, amelyek közül a feltételeknek Nagy Szilvia mórahalmi
lakos felelt meg. Az ülés előtt kaptam kézhez a jelentkező nyilatkozatát, melyben a pályázatát
visszavonja, ennek értelmében az előterjesztés a napirendről lekerül.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.

46/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy:
Hat ározat

- Mórahalom, Szántó utca elnevezése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
Tájékoztatja a testületi tagokat arról. hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
47/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Szántó utca elnevezése
Hat ározat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta  a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10 §. /1/ bekezdés h) pontja, valamint a helyi önkormányzatok és
szervei, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 39. §. /2/ bekezdése alapján - a Mórahalom
belterület, Szántó utca földrajzi nevének megváltoztatásáról szóló előterjesztést.
A Mórahalom 207 hrsz-ú Szántó Kovács János utcának Szántó utca elnevezést adja.
2./ Mórahalom Város Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, hogy a földmérési
alaptérképeken történő bejegyzését az illetékes földhivatalnál kezdeményezze, a szükséges
intézkedéseket az elnevezések közzétételére és a feltüntetésére tegye meg.
Határidő: 2000. március 31.
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző

- Mórahalom, Inkubátorház bérbeadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az inkubátorház elkészülésének várható ideje 2000.
április 30. A MÓRAKERT Szövetkezet és a hozzákapcsolódó társszövetkezetek jelezték
elhelyezési igényüket az épületben. Javasolja, hogy a képviselő-testület az inkubátorházat a
MÓRAKERT Szövetkezetnek adja bérbe oly módon, hogy a bérleti szerződésben rögzítésre
kerülnek a további bérbeadás lehetőségének feltételei.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasol..
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
48/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Inkubátorház bérbeadása
Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta a Mórahalom, Felszabadulás u. 2/a,
916/5 hrsz-ú, Inkubátorház bérbeadása tárgyú előterjesztését. A 29/1993. (XII.31.) KT. sz.
rendelet 25. §. (1) bekezdése alapján, pályázati eljárás nélkül hozzájárul a Mórakert
Szövetkezet Inkubátorházban, 2000. május 1-2005. április 30-ig terjedő időszakra történő
bérbe adásához.
2. Mórahalom Város Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Csongrád Megyei Munkaügyi
Központ Mórahalmi Kirendeltsége az Inkubátorházban albérlőként üzemeljen 2000. május 1től 2002. április 30-ig terjedő határozott időre.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Mórakert Szövetkezetet, hogy további albérlőkkel a
Polgármester egyetértésével határozott idejű bérleti szerződéseket kössön.
4. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a határozott idejű
bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2000. április 30.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Beszámolásra: 2000. májusi Kt
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Mórakert Szövetkezet 6782 Mórahalom, Felszabadulás u. 1/a.
3. Csongrád Megyei Munkaügyi Központ 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.

4. Irattár

- Mórahalmi Hulladékudvar bérbeadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

49/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Mórahalmi hulladékudvar bérbeadása
Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselő testülete megtárgyalta a Mórahalom város külterületén, a IV.
körzetben lévő Hulladékudvar bérbeadásáról szóló előterjesztést.
Hozzájárul a Móraép Közhasznú Társaság részére, 2000. május 1-2005. április 30-ig terjedő
időszakra történő bérbeadásához.
2. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a határozott idejű
bérleti szerződés aláírására.

Határid?: 2000. április 30.
Felel?s: Nógrádi Zoltán polgármester
Beszámolásra: 2000. májusi Kt.
Err?l értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. MÓRAÉP KHT 6782 Mórahalom, Felszabadulás u. 1/a.
3. Irattár
- Mórahalom, Kissori út 2. sz. alatti telephely bérbeadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs

Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
50/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Mórahalom, Kissori út 2. sz. alatti telephely bérbeadása

Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta a Mórahalom, Kissori út 2, 920/2 hrsz-ú
telephely bérbeadására vonatkozó előterjesztést. A 29/1993. (XII.31.) KT. sz. rendelet 25. §.
(1) bekezdése alapján, pályázati eljárás nélkül hozzájárul a Mórakert Szövetkezet részére,
2000. április 1-től 2005. március 31-ig terjedő időszakra történő bérbe adásához.
2. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a határozott idejű
bérleti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Beszámolásra: 2000. áprilisi kt. ülés
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Mórakert Szövetkezet 6782 Mórahalom, Felszabadulás u. 1/a.

- MÓRANET KHT Felügyelő Bizottságának ügyrendje
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést..
51/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: MÓRANET KHT Felügyelő Bizottságának ügyrendje
Hat ározat

Mórahalom Város Képviselőtestülete a MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató
Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjét megtárgyalta és azt az Alapító
okirat 10.3. pontja alapján elfogadta.

Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester és általa a Felügyelő Bizottság tagjai
2. MÓRANET KHT ügyvezető igazgatója

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

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
52/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: MÓRAÉP KHT könyvvizsgálói feladatainak ellátására megbízás
Hat ározat

1. Mórahalom Város Képviselő testülete hozzájárul, hogy a MÓRAÉP KHT ügyvezető
igazgatója a MÓRAÉP KHT és Vass István között 1997. évre kötött megbízási szerződést
meghosszabbítsa 1999. december 31-ig. 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 Vass István könyvvizsgálói bére 20.000,- Ft + ÁFA/hó
összegben kerüljön megállapításra.
2. Mórahalom Város Képviselő testülete, a MÓRAÉP Közhasznú Társaság Alapító
Okiratának VI. fejezet 2. pontja alapján Horváth Ildikó bejegyzett könyvvizsgálót (KJ3389/95/XII.) bízza meg 2000. gazdasági évre a MÓRAÉP KHT könyvvizsgálói feladatainak
ellátására.
3. A Képviselőtestület felhívja a MÓRAÉP KHT ügyvezető igazgatóját, hogy a MÓRAÉP
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 20.000,- Ft/hó (ÁFA-val) összegben kerüljön
megállapításra.

4. A Képviselőtestület felkéri a MÓRAÉP KHT ügyvezető igazgatóját, hogy az Alapító
Okirat módosítását a Csongrád Megyei Bíróságnál, mint Cégbíróságnál jelentse be.
Határid?: 2000. május 15.
Felel?s: Dobó József ügyvezető igazgató
Err?l értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dobó József ügyvezető igazgató és általa Vass István és Horváth Ildikó könyvvizsgálók
Beszámolás: 2000. májusi kt. ülés.

- Homokkert Kht. létrehozása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal: Pénzügyi Bizottság elnöke
Tájékoztatja a bizottsági tagokat, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
53/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Homokkert 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 Homokkert
Kht-t.
A Társaság tagjai:
1. DOMA-KER Gazda Szövetkezet
székhely: 6782 Domaszék, Köztársaság tér 1.
2. Forráskúti Gazda Szövetkezet

székhely: 6793 Forráskút, Felszabadulás u. 1.
3. Mórahalmi MÓRAKERT Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet
székhely: 6782 Mórahalom, Felszabadulás u. 1/a.
4. Mórahalmi MÓRAGAZDA Mezőgazdasági, Termeltető, Beszerző és Értékesítő
Szövetkezet
székhely: 6782 Mórahalom, Kissori út hrsz: 920/1
5. Móraprizma Termeltető, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet
székhely: 6782 Mórahalom, Táncsics M. u. 22.
6. Mórahalom Város Önkormányzata
székhely: 6782 Mórahalom, Felszabadulás u. 34.
7. Pusztamérgesi Árubeszerző, Termékértékesítő és Szolgáltató Szövetkezet
székhely: 6785 Pusztamérges, Kossuth u. 47.
8. Röszkei Gazdák Regionális Beszerző, Szolgáltató és Értékesítő Szövetkezete
székhely: 6758 Röszke, Dózsa u. 1.
9. Szatymaz Térségi Termeltető és Értékesítő Szövetkezet
székhely: 6763 Szatymaz, Rákóczi u. 12.
10. Zsombó-Frucht Beszerző és Értékesítő Szövetkezet
székhely: 6792 Zsombó, Szatymazi u. 6-10.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Alapszabályt aláírja.
3. A Képviselő-testület a közhasznú társaság alapításához 200 eFt-al járul hozzá, egyben
felhívja a jegyző figyelmét, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor
ezen összeget a költségvetésben a fenti célra elkülönítetten szerepeltesse.
Határid?: 2. pontra azonnal
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő 3. pontra 2000. áprilisi kt. ülés
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Rácz József ügyvezető igazgató

- Belterületbe vonások
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.
54/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Belterületbe vonások

Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete település- és gazdaságfejlesztési céljai
megvalósítása érdekében - figyelemmel Mórahalom város Településszerkezeti és
Szabályozási Tervéről szóló 132/1999. /VI.23./ Kt. sz. határozatára, valamint a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 11/1999. /VII.1./ KT. sz. rendeletére - a termőföldről szóló 1994. évi LV.
törvény 44 §. /4/ bekezdése értelmében az alábbiakban felsorolt külterületi földrészletek
belterületbe vonását határozza meg:
0288/6 hrsz 0288/15 hrsz-ú területből a Vásártérig terjedő rész. ( vásár tér és határos ingatlan
)
0282/2 hrsz., 0282/3 hrsz., 0282/4 hrsz, 0283 hrsz, valamint a 0281 hrsz-ú területből a 0283
hrsz-ú út csatlakozásáig. ( 55-ös út, temető, Petőfi utca által határolt területek )
0397/7 hrsz., 0397/8 hrsz., 0397/9 hrsz., 0397/10 hrsz., 0397/11 hrsz. ( Felszabadulás utca
mentén fekvő földrészletek )
A Képviselő-testület az érintett ingatlanok belterületbe vonását szükségesnek és indokoltnak
tartja a város közép- és hosszútávú fejlesztési programjai megvalósítása érdekében.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a földhivatali kérelmet nyújtsa be és az
ehhez szükséges műszaki munkarészeket készíttesse el, valamint gondoskodjék a belterületbe
vonással járó költségvetési kiadásoknak az Önkormányzat 2000. évi költségvetésébe történő
beépítéséről.
Felelős:
Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő:
azonnal, beszámolásra 2000. októberi Kt. ülés
Erről értesítést kap:
Nógrádi Zoltán polgármester

- Fedezetvállalási összeghatár feloldási kérelem kábeltelevíziós hálózat építésével
kapcsolatosan

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
55/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Fedezetvállalási összeghatár feloldási kérelem kábeltelevíziós hálózat építésével
kapcsolatban

Hat ározat
Mórahalom város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a MÓRANET Mórahalmi
Információs Szolgáltató Közhasznú Társaság által kiírt pályázat alapján történő
kábeltelevíziós hálózat megépítésére a jogosultság elnyerése esetén a Móraép Kht ügyvezető
igazgatója a törzstőke ?-ét meghaladó összeghatáron felül is a Mórahalom város
Polgármesterével történt egyeztetés után kötelezettséget vállalhat. a kivitelezési költség
pontos összegéről a Képviselő-testület jelentést kér.
Határidő: 2000. májusi KT ülés
Felelős: Dobó József Móraép Kht ügyvezető igazgatója
Értesítést kap: Nógrádi Zoltán polgármester
Dobó József Móraép Kht ügyvezető igazgatója

- Tájékoztató a közművelődési koncepció és rendelet végrehajtásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

- Fazekas K. Imre képviselő megérkezésével a képviselő-testület létszáma 14 főre egészül ki.
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.

56/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató a közművelődési koncepció és rendelet végrehajtásáról
Hat ározat
1.) Mórahalom Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a közművelődési koncepció és
rendelet végrehajtásáról szóló tájékozatót.
2.) Megállapítja, hogy a 17/1999. (XI. 15.) KT. sz. rendeletben előírt közművelődési
megállapodások megkötése nem indokolt, hiszen az önkormányzat kötelezően ellátandó
közművelődési feladatait jelenleg kizárólag önkormányzati intézmények látják el.
3.) A Képviselőtestület felhívja a kötelező közművelődési feladatok ellátásban érintett
önkormányzati intézmények vezetőinek figyelmét, hogy a közművelődési koncepcióban és
rendeletben foglaltak végrehatását kiemelten kezeljék, közművelődési tevékenységeiket ezek
szellemében végezzék.
Határidő: folyamatos
Felelős: Intézményvezetők Mórahalom
4.) A Képviselő-testület utasítja a Művelődési és Közoktatási Bizottságot, hogy egy év
elteltével értékelje a közművelődési koncepció megvalósulásának folyamatát, és értékelését
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2001. januári KT. ülés
Felelős: Művelődési és Közoktatási Bizottság
Erről értesítést kap: Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Intézményvezetők Mórahalom

- Egészséges Mórahalomért Közalapítvány pályázata tanácsadó szolgálat megszervezésére
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 bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
57/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Egészséges Mórahalomért Közalapítvány pályázata tanácsadó szolgálat
megszervezésére

Hat ározat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Egészséges Mórahalomért Közalapítvány
pályázati elképzelésével egyetért, az az önkormányzati törekvésekhez igazodik, lakossági
igényt elégít ki, a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását szolgálja.
2./ A Képviselőtestület a pályázati program megvalósításához 100.000 Ft támogatást nyújt.
Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén az önrészt az önkormányzat 2000. évi
költségvetésébe építse be.
Felelős: a 2. pontra: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: döntésről szóló értesítést követő KT. ülés
Erről értesítést kap:
1./ Egészséges Mórahalomért Közalapítvány
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Dr. Szántó Mária jegyző

- A fogyatékos személyek társadalmi megítélésének változtatása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szűcsné dr. Fehér Éva Egészségügyiés Szociális Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
58/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A fogyatékos személyek társadalmi megítélésének változtatása

Hat ározat

1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a Mozgáskorlátozottak Egyesülete által elkészített
pályázati elképzeléssel egyetért, azt fontosnak és támogatandónak tartja.
A pályázati program megvalósításához 20 ezer Ft támogatást biztosít.
2./ Felhívja a Jegyzőt, sikeres pályázat esetén az önrészt az önkormányzat 2000. évi
költségvetésébe építse be.
Felelős: 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./ Mozgáskorlátozottak Egyesülete -Mórahalom

- Pályázati Önrész önkormányzati vállalása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják 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 az előterjesztést.

59/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész önkormányzati vállalása
Hat ározat

1.) Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és
Közösségi Ház állománygyarapítási összegének költségvetésen kívüli 200 eFt-os
támogatásával.
2.) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 1/2000. (III.1.) kt.
számú rendeletében biztosítja a megvalósításhoz szükséges 200 eFt összegű saját erőt.
3.) A Képviselőtestület felhívja a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
vezetőjének 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 Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2000. évi költségvetésébe
építse be.
5.) A támogatás felhasználásáról 2000. december 31-ig az Önkormányzat a zárszámadás
keretében és rendje szerint elszámol.
Határidő:
1.) pont esetén a pályázat benyújtására 2000. április 10.
2.) 2000. évi költségvetési rendelet módosító Kt. ülés
Felelős:
1.) Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója
2.) Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője

- Internetes tartalomszolgáltatás nyújtása a Polgármesteri Hivatal internetes szerverén
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

60/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Internetes tartalomszolgáltatás nyújtása a Polgármesteri Hivatal internetes szerrverén
Hat ározat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megtárgyalta az internetes tartalomszolgáltatásról
szóló előterjesztést. A Képviselőtestület elfogadja Mórahalom www.morahalom.hu címen
elérhető internetes honlapjáról szóló tájékoztatást, és egyetért annak tartalmával.
2./ Mórahalom Város Képviselőtestülete szükségesnek tartja, hogy a mórahalmi vállakozások,
az információs társadalom egyre növekvő gazdasági szerepéhez igazodva lehetőséget
kapjanak arra, hogy térségünkben egyedülálló módon a kor követelményeinek megfelelően
képviseltethessék magukat nem csak regionális, de országos szinten is.
3./ A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a tartalomszolgáltatással kapcsolatos
intézkedésekre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Beszámoló: 2000. június

- Virágos Magyarországért mozgalom 2000. év emlékfa-ültetési programja
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

61/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Virágos Magyarországért mozgalom 2000. év emlékfa-ültetési programja
Hat ározat

1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a Virágos Magyarországért Környezetszépítő
Verseny Szervező Bizottságának köszönetet mond azon munkájáért, mellyel lehetővé tette,
hogy a Millennium gondolatiságához kapcsolódva 2000 emlékfa elültetésére nyíljon
lehetősége az Önkormányzatoknak, így Mórahalom város Önkormányzatának is.
A millenniumi emlékfát a Képviselő-testület a város Központi Parkjában helyezi el.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete további sikeres szakmai munkát kíván a Bizottság
tagjainak.
Erről értesitést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny Szervező Bizottsága

- Ruzsai Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás CÉDA pályázata
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

25/2000. /III. 30./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Ruzsai Pénzügyi Igazgatási Társulás CÉDA pályázata
Hat ározat

1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a személygépkocsi vásárlásra vonatkozó
előterjesztést megvitatta, s egyetért azzal, hogy a társulásban résztvevő önkormányzatok
összefogásával vásároljanak a Pénzügyi Ellenőrzési Igazgatási Társulás részére
személygépkocsit.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Ruzsa község
Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat pályázatot nyújtson be a Csongrád Megyei
Területfejlesztési Tanács CÉDA pénzalaphoz a társulás részére személygépkocsi vásárlása
céljából.

3./ A Képviselő-testület a határozati javaslat mellékleteként szereplő gesztor megállapodást
jóváhagyja.
4./ Mórahalom város Képviselő-testülete vállalja, hogy a 2000.évi költségvetési rendeletében
sikeres pályázat esetén biztosítja a pályázat - önkormányzatonkénti - saját forrásaként
meghatározott 50 e Ft-ot fejlesztési célú pénzeszköz átadásként.
5./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat
mellékletét képező nyilatkozatot az önkormányzat nevében a pályázat benyújtásához aláírja.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 4./ pont pályázat elbírálását követő Kt. ülés
Erről értesülnek:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Társulásban résztvevő önkormányzatok polgármesterei, az érintett önkormányzat
székhelyén
Közérdekű bejelentések:

Vass Antal képviselő:
Kéri, hogy a Móraép Kht. mérje fel a Móra Ferenc u. és Petőfi u. csapadékvíz-elvezető
rendszerének műszaki állapotát.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Vass Antal képviselő úr felvetésére válaszul tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a
kért műszaki felmérések folyamatban vannak.
Bubori Károly képviselő:
Elmondja, hogy az újonnan elkészült sportpálya állapota folyamatosan romlik, ezért kéri,
hogy a pálya rendszeres karbantartása  fűnyírás, locsolás stb.  iránt történjék intézkedés.
Észrevételezi továbbá, hogy meglátása szerint a szilárd burkolattal ellátott utcák esetében nem
megfelelő vastagságú aszfaltréteg kerül az utakra, ezért a garanciális átvételek során erre
nagyobb figyelmet kellene fordítani.
Ugyancsak problémának tartja a vásártér jelenlegi állapotát, mely a folyamatos esőzések
következtében szinte alkalmatlan a vásárok megtartására.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Bubori Károly képviselő vásártérrel kapcsolatos felvetésére reagálva elmondja, hogy a
vásártér infrastrukturális állapotában helyreállítására vonatkozó tervek kidolgozása
folyamatban van.
Más bejelentés nem lévén elmondja, hogy személyiségi jogokat érintő előterjesztések
megvitatására kerül sor, ezért zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző

