Jegyzőkönyv

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. július 6-án megtartott soros ülésén a
Közösségi Ház nagytermében

Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly, Csányi László, 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

Igazoltan van távol: Csiszár István, Babarczi János, Heller Sz. Tibor képviselők

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
- Szűcs Julianna könyvtárvezető
- Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója
- Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója
- Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke
- Katona László
Nógrádi Zoltán polgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit.
Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen
van 11 fő, 3 fő van igazoltan távol.

Javaslat a 2000. évi Munkaterv módosítására
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a javaslatot és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a 2000. évi
munkaterv módosítására vonatkozó javaslatot.

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok megtárgyalták az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra
javasolják.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
132/2000. /VII. 6./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Javaslat a 2000. évi Munkaterv módosítására.
Hat ározat
1./ A Képviselő-testület a polgármester javaslatára 2000. évi Munkatervét az alábbiak szerint
módosítja:
A 2000. június 29-ére tervezett Beszámoló az önkormányzat tulajdonosi jogai
gyakorlásáról, az önkormányzat vagyonáról tárgyú napirendet a 2000. október 26-án
megtartandó képviselő-testületi ülésre ütemezi át.
2./ A Képviselő-testület felhívja a Jegyző figyelmét a módosításnak a Képviselő-testület 2000.
évi Munkatervén történő átvezetésére.
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: 2000. október 26-i kt. ülés
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

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 Vass Antal képviselő és Bubori Károly képviselő,
melyre a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja.
Hozzászólás: nincs

- A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.
133/2000. /VII. 06./ 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

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Vass Antal képviselő, melyre a választ
Nógrádi Zoltán polgármester megadja.
Hozzászólás: nincs

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

134 /2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatinak végrehajtásáról
Határozat
I. / Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról adott jelentéseket.

A 89/2000. /IV. 27./ 13/2000. /II. l6./, 10/2000. /II. l6./, 239/1999. /XI. 25/ Kt. sz. határozat
2.,3. pontja, 212/1999. /X. 28./, 171/1999. /VIII. 26./ Kt. sz. határozat 2. pontjáról, 240/1999.
/XI. 25./, 273/1999. /XII. l6./ 2./ pontjának, 277/1999. /XII. l6./ , 242/1999. /XI. 25./ Kt.sz.
határozat 2.,3.,4 pontjának, 132/1999. /VI. 23./, sz. határozatok végrehajtásáról további
jelentést nem kér.

A 161/1999. /VIII. 26./ sz. határozat 6. pontjának végrehajtásáról a 2000. augusztusi kt.
ülésre kér ujabb jelentést a testület.
A 188/1999. /IX. l6./Kt. sz. határozat 2. pontjának, 44/2000./III. 30./, 87/2000. /IV. 27./,
17/2000. /II. l6./ sz. határozatok végrehajtásáról a 2000. szeptemberi kt. ülésre kér ujabb
jelentést a testület.
A 91/2000. /IV. 27./, 21/2000. /II. l6./, 93/2000. /IV. 27./, 94/2000. /IV. 27./, 95/2000. /IV.
27./, 98/2000. /IV. 27./, 99/2000. /IV. 27./ 100/2000. /IV. 27./, 140/1999. /VI. 23./ Kt. sz.
határozat 4. pontjának, 101/1998. /IV. 28./, 59/2000. /III. 30./, 98/1999. /IV. 29./, 23/2000.
/II. l6./sz. határozatok végrehajtásáról a 2000. októberi kt. ülésre kér ujabb jelentést a testület.
A 274/1999. /XII. l6./ sz. határozatok végrehajtásáról a 2000. novemberi kt. ülésre kér ujabb
jelentést a testület.
Az 55/2000. /III. 30./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2001. januári kt. ülésre kér ujabb
jelentést a testület.

II.l./ A Képviselő-testület a 147/1999. /VI. 29./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról adott jelentést
megvitatta és azt elfogadja. A testület egyetért azzal, hogy a MÓRANET Kht. a Csongrád
Megyei Területfejlesztési Tanácstól 1999. évben elnyert 12.000.000,-Ft támogatásról
lemondjon.
II.2./ A testület felhivja a MÓRANET Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy a 2000. évben a
vidékfejlesztési célelőirányzatra vonatkozó 50/2000. /IV. l3./ Korm. rendelet szerint
ismételten nyujtson be pályázatot 12.000.000,- Ft támogatás elnyerésére.
Felelős: Szécsi Gábor MÓRANET Kht. ügyvezető igazgatója
Határidő a pályázat benyujtására: azonnal
Beszámolásra: 2000. szeptemberi kt. ülés
III/l. A Képviselő-testület a 140/1999. /VI. 23./ Kt. sz. határozat 3./ pontjának végrehajtására
adott jelentést megvitatta, azt elfogadja.
III/2. Mórahalom város Képviselő-testülete kezdeményezi a korábban megkötött használatra
vonatkozó szerződés módosítását, amely biztosítja az ingatlanon az önkormányzati
szakrendelők elhelyezési lehetőségét.
A testület felhívja a Polgármestert, hogy a Mórahalom, 681-es hrsz-ú területen lévő
Tüdőgondozó épületének átalakításával és bővítésével kapcsolatban a Csongrád Megyei
Önkormányzattal folytasson tárgyalásokat a fejlesztés megvalósítása érdekében.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester

Határidő: azonnal
Beszámolásra: 2000. szeptemberi kt. ülés

Erről értesítést kap:
1. / Nógrádi Zoltán polgármester
2. / Szögi Lászlóné Gondozási Központ vezető
3. / Gyuris Péterné iskolaigazgató
4. / Kosztyu Gyuláné óvodavezető
5. / Dobó József Móraép Kht. ügyvezető igazgatója
6. /Vastag István Alapfokú Müvészeti Iskola igazgatója
7. /Szücs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója

- Jelentés a 240/1999. /XI. 25./ Kt. sz. határozat 2./ pontjának végrehajtásáról
/ Városi Fürdő I. féléves beszámolója /
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság örömmel vette tudomásul, hogy a fürdő veszteségét sikerült minimalizálni, amely
megítélésük szerint nagyrészt köszönhető az új beruházásoknak.
A bizottság javasolja a határozati javaslat 2. pontját az alábbiak szerint módosítani:
"Mórahalom város Képviselő-testülete az uszásoktatásra vonatkozó belépődíjat 2000. május
01- szeptember 30-ig terjedő időszakban 120,- Ft-ról 90,- Ft-ra csökkenti. A fennmaradó
időszakban a belépődíj 120,- Ft."
A bizottsági tagok kéréssel élnek a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola pedagógusai
felé, mely szerint lehetőségeikhez képest az iskolai úszásoktatást a hét elejére szervezzék.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok elismeréssel szóltak a fürdőben végrehajtott új
beruházásokról. A bizottsági tagok nem értenek egyet a pénzügyi bizottság javaslatával,
mivel előre ütemezetten történik az úszásoktatás a városi fürdőben. A bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, tehát módosító javaslata az előzetes írásban
kiküldött anyaghoz nincs.

Kérdés: nincs
H o z z á s z ó l á s:
Ördögné Gárgyán Mária képviselő:
Nem ért egyet a Pénzügyi Bizottság azon javaslatával, mely szerint a pedagógusok az
úszásoktatásokat a hét elejére szervezzék. Ezt azzal indokolja, hogy az iskola alsó és felső
tagozatosai számára egyaránt folyik az oktatás és a gyermeklétszámot figyelembe véve nem
elegendő a heti egy-két nap. A megemelt költség miatt nem kényszeríthetik a tanulókat a
magasabb óraszámos úszásoktatás feladására, ill. a mórahalmi tagozatos órák átszervezésére.

Szűcsné Dr. Fehér Éva képviselő:
Elmondja, hogy a városi fürdőbe nagyon sok idős, beteg ember jár, akik a melegvizes
gyógymedencében ülve szeretnének gyógyulást nyerni. Ugyancsak közkedvelt a fürdő a
fiatalok körében is, akik sokszor hangoskodásukkal megzavarják ezt a pihenést. Az ország
több területén járt és többféle megoldást látott a helyzet megoldására.
Kéri, hogy az idősebb korosztály nyugalmának biztosítása érdekében helyezzenek el
figyelemfelkeltő táblákat vagy biztosítsák a két medence különválasztását, melyre
alkalmasnak találná virágos ládák elhelyezését.
Varga Ferenc képviselő
Egyetért a felvetéssel, mivel a téli hónapokban még kritikusabb a helyzet, hiszen akkor csak a
két fedett medence üzemel.
Nógrádi Zoltán polgármester
Kiemeli, hogy a legfontosabb szempontokat figyelembe kell venni az üzemeltetés során,
melyek: a többfunkciós megfelelés, illetve a működtetés minél nagyobb arányban történő
megtérülése.
Javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiak szerint:
6./ "A képviselő-testület utasítja a polgármestert a városi fürdő különböző funkcióinak
zavartalan használatának biztosítására.
Felelős: 6./ pontra Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 6./ pontra 2000. július 6. rendkívüli Kt. ülés"
- A Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, amely a határozati javaslat 2. pontjára vonatkozik a
Képviselő-testület 2 igen és 9 nem szavazattal nem fogadta el.
- Nógrádi Zoltán polgármester úr javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület utasítja őt, hogy
a városi fürdő különböző funkciói zavartalan használatát biztosítsa a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadja.
- A Képviselő-testület az előterjesztést a kiegészített határozati javaslattal együtt egyhangúlag
elfogadja.

135 /2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a 240/1999. /XI. 25./ Kt. sz. határozat 2. pontjának végrehajtásáról
/Városi Fürdő 2000. I. féléves beszámolója/
H a t á r o z a t:

1. Mórahalom Város Képviselőtestülete elfogadja a 240/1999. (XI. 25.) Kt. sz. határozat 2.
pontjára adott Jelentést és a Városi Fürdő 2000. I. féléves működéséről szóló beszámolót
2. Mórahalom Város Képviselőtestülete - a Beszámolóban leírt jelentős költségek figyelembe
vételével - 2000. szeptember 01-ei hatállyal, az iskolai úszásoktatásra vonatkozó 90,- Ft/fő
belépődíjat 120,- Ft/fő összegre emeli.

3. Mórahalom Város Képviselőtestülete a villamoshálózat folyamatos, biztonságos üzemelése
érdekében 3 x 10 A villamos teljesítménynövelést kér a DÉMÁSZ RT-től.
4. Mórahalom Város Képviselőtestülete eredményesnek tartja a Városi Fürdő I. féléves
üzemeltetését és az energia költségek csökkentésére bevezetett intézkedéseket.
5. A Képviselőtestület szükségesnek tartja, hogy a Városi Fürdő marketing terve
következetesen kerüljön végrehajtásra.
6. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a városi fürdő különböző funkciói zavartalan
használatának biztosítására.
Határid?: 2. pontra 2000. szeptember 1.
3. 5. pontra 2000. október 15.
6. pontra 2000. július 26. rendkivüli kt. ülés
Beszámolásra: 2000. októberi Kt. ülés
Felel?s: Nógrádi Zoltán polgármester
Err?l értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Rónai Gábor fürdővezető

- Jelentés a 239/1999. /XI. 25./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról
/Beszámoló a mórahalmi vásár látogatottságáról/
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Megállapításuk szerint a vásártartás
körülményeinek javítása érdekében végzett infrastrukturális munkálatok elérték céljukat, nőtt
a vásár látogatottsága.
A bizottság a határozati javaslatban szereplő alternatívák közül az alábbiakat javasolja
elfogadásra:
- 2.1. pont a kis vásárok tekintetében: "A" variáció,
a heti piac tekintetében pedig a "B" variáció.
A 2.4. pontjában az "A" variációt az alábbi módosítással javasolják elfogadásra:
"A jelenleg érvényes sertések esetében helydíjak a 2000. augusztus 01. hatállyal egyedileg
50%-al csökkenti. Az egyéb vásári helydíjakat nem módosítja, 2001-ben nem emeli."
A bizottság a határozati javaslatot 4. ponttal javasolja kiegészíteni az alábbiak szerint:
"A Képviselő-testület kéri a vásár főrendezőjét, hogy a kisvásár helyett bevásárló heti piac
tervet dolgozzon ki a szeptemberi Képviselő-testületi ülésre."

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint a vásártartás színvonalát és látogatottságát
nagymértékben befolyásolta a tavaszi belvízhelyzet. Az elkészült beruházásoknak
köszönhetően a helyzet normalizálódott.
Elmondja, hogy a ruzsai vásárt, mint tényt figyelembe kell venni, kedvezőbbé kell tenni az
állatvásárt, mivel ez vonzza a vásár többi résztvevőjét is. Az állatvásár minden állata hasonló
helyzetű mint a sertés, ezért javasolja a bizottság a helydíjak egységes 50%-kal csökkentését
július 15-i határidővel.
Kérdés: nincs
H o z z á s z ó l á s:
Bubori Károly képviselő:
Nem javasolja valamennyi díjtétel 50%-kal történő csökkentését, csak az 1-6.-ban szereplő
állatok esetében
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A Gazdasági Bizottság egyetért Bubori Károly képviselő úr javaslatával és elfogadásra
javasolja.
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja az elhangzott javaslatokat:
- A Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, hogy a határozati javaslat 2.1. pontjában a kisvásárok
vonatkozásában az "A" variáció kerüljön elfogadásra, a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadja.
- A Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint a határozati javaslat 2.1. pontjában a heti
piacok vonatkozásában "B" variáció kerüljön elfogadásra, a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadja.
- A Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely a határozati javaslat 2.4 pontjának módosítására
vonatkozik a Képviselő testület 5 igen és 6 ellenszavazattal nem fogadja el.
- Bubori Károly képviselő azon javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület az állatvásár
helypénzdíjait az 1-6. pontig 50%-kal csökkentse, a 7-10. pontban foglalt díjakat
változatlanul hagyása mellett, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
- A Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely szerint a kisvásár helyett bevásárló heti piac
tervet dolgozzon ki a szeptemberi Kt. ülésre a vásár főrendezője a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
- A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztést a módosított határozati javaslatokkal együtt.
136/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a 239/1999. /XI. 25./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról
/Beszámoló a mórahalmi vásár látogatottságáról/
H a t á r o z a t:

1. Mórahalom Város Képviselő testülete a vásár főrendezője által, a 239/1999. (XI.25.) Kt. sz.
határozat végrehajtására adott Jelentést elfogadja.
2. A mórahalmi országos állat- és kirakodóvásár vonzerejének növelésére,
versenyképességének fenntartása érdekében azonnali feladatként határozza meg:
2. 1. Kis vásárok:
2001. január 1-jei hatállyal az ún. "kis vásárok" megszüntetésre kerülnek.
Heti piac:
A heti piac továbbra is a Piactéren kerül megrendezésre.
2. 2. A vásártér belterületén a térvilágítás és a hangosbemondó létesítését.
2. 3. A vásári helydíjak vonatkozásában a vásár főrendezője a 2001. februári kt. ülésre
készítsen előterjesztést.
2. 4. A Képviselő-testület a jelenleg érvényes állatvásári helydíjakat 2000. július 15-i hatállyal
50%-kal csökkenti, kivéve
- választási és szopos bárány, kecske
- pulyka, liba, kacsa, nyúl
- tyúk, kakas, kappan, gyöngyös
- pelyhes liba, pulyka, kacsa, gyöngyös, csibe után fizetendő helydíjak mértékét, és a
vásárokról és piacokról szóló 16/1995. (VI.07.) Kt. sz. rendeletét ennek megfelelően fogja
elfogadni.
2.5. A parkolóhelyek kialakítására vonatkozóan külön előterjesztés alapján a
Képviselőtestület később dönt.
3. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhívja a vásár főrendezőjének figyelmét, hogy a
változtatásokat a megadott határidőre hajtsa végre, hogy azoknak hatása hatékonyan
érzékelhető legyen a vásárba érkező kereskedők és vevők részéről egyaránt.
4. "A Képviselő-testület kéri a vásár főrendezőjét, hogy a kisvásár helyett bevásárló heti piac
tervet dolgozzon ki a szeptemberi Képviselő-testületi ülésre."

Határidő: 2. 1. pontra 2001. január 01.
2. 2. pontra 2000. novemberi kt. ülés
2. 3. pontra 2001. februári kt. ülés
2. 4. pontra azonnal
A feladatok végrehajtásáról a Képviselőtestület egységesen a 2000. februári kt. ülésen kér
jelentést.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dobó József vásári főrendező

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.

137/2000. /VII. 6./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális Bizottságra, valamint a
Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. § /3/
bekezdése alapján tudomásul veszi.
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

II. NAPIREND
Tájékoztató az új típusú szövetkezetek működéséről, a mezőgazdasági integráció
lehetőségeiről
Előadó: Hódi Pál Mórahalmi Mórakert Beszerzős és Szolgáltató Szövetkezet elnöke, Haréna
Gazdaságfejlesztő és Integrációs Kht ügyvezető igazgatója

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az tájékoztatót és örömmel vette tudomásul, hogy a
szövetkezetek eredményes munkájuk révén a város több családjának megélhetését segítették
elő.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint jónak tartják a tájékoztatót és egyhangúlag
elfogadásra javasolják.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Ördögné Gárgyán Mária képviselő és Bubori
Károly képviselő, melyre a választ Hódi Pál elnök megadja.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadja.

138/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató az új típusú szövetkezetek működéséről, a mezőgazdasági integráció
lehetőségeiről
H a t á r o z a t:
I./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta az új típusú szövetkezetek működéséről, a
mezőgazdasági integráció lehetőségeiről szóló tájékoztatót és a következő határozatot hozza:
A mezőgazdasági termelés támogatása érdekében tett önkormányzati intézkedések az 1995ben elfogadott közép távú gazdaságfejlesztési program célkitűzéseinek megfelelően zajlanak.
Mórahalom város Önkormányzata az új típusú szövetkezetek működési feltételeit biztosító
anyagi és pályázati támogatást nyújtott az elmúlt időszakban az újonnan létrehozott
gazdaszövetkezeteknek. Ezen támogatást az Önkormányzat továbbra is biztosítani kívánja.

II./ A gazdaságfejlesztési program megvalósítása érdekében a Képviselő-testület a következő
feladatokat határozza meg:
II/l. A testület fontosnak tartja a Mórakert Szövetkezet támogatását, annak érdekében, hogy
zöldség-gyümölcs logisztikai központját és az ehhez kapcsolódó beruházási programját meg
tudja valósítani. A támogatás keretében a képviselő-testület utasítja a MÓRAÉP Kht.
ügyvezető igazgatóját, hogy kezdjen tárgyalásokat a Mórahalom, Felszabadulás u. l/A
telephelyen lévő hűtőház megvásárlására.
Felelős: Dobó József a MÓRAÉP Kht. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2001. január 3l.
II/2. A MÓRAPRIZMA Szövetkezet beruházásának megvalósításához utasítja a MÓRAÉP
Kht. ügyvezető igazgatóját kivitelezési ajánlattételre.
Felelős: Dobó József a MÓRAÉP Kht. ügyvezető igazgatója
Határidő: azonnal

II/3. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a MÓRAPRIZMA Szövetkezet
elnökével kezdjen tárgyalásokat az Ipari Parkban lévő jelenleg bérelt terület végleges
adásvétele ügyében.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2000. decemberi kt. ülés
II/4. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a HARÉNA Kht.
gazdaságfejlesztéssel foglalkozó koordinációs tevékenységének támogatási lehetőségeit,
illetve azt a 2001. évi költségvetési koncepcióba építtesse be.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2001. évi költségvetési koncepciót megvitató kt. ülés
II/5. A Képviselő-testület kéri a HARÉNA Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy a közhasznú
társaság részbeni fenntartásához szükséges árbevétel megteremtésére munkatervet készíteni
szíveskedjen.
Felelős: Hódi Pál HARÉNA Kht. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2000. decemberi kt. ülés
II/6. A Képviselő-testület kéri a Homokkert Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy a közhasznú
társaság fenntartásához szükséges árbevétel megteremtésére munkatervet és pályázati tervet
készíteni szíveskedjen.
Felelős: Rácz József, a Homokkert Kht. ügyvezető igazgatója
Határidő: 2000. decemberi kt. ülés

III. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a mezőgazdasági termékek értékesítési
és piacra jutási feltételeit biztosító vállalkozások Ipari Parkba történő betelepítése érdekében
folytasson tárgyalásokat.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos
Beszámolásra: 2001. decemberi kt. ülés

IV. Mórahalom város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az új típusú gazdaszövetkezetek
tulajdonosainak, vezető testületeinek és menedzsmentjeinek mindazért a korrekt
együttműködésért, mellyel gazdaságfejlesztési program végrehajtásában közreműködnek.

Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Hódi Pál, a Mórahalmi Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet elnöke, Haréna
Gazdaságfejlesztő és Integrációs Kht ügyvezető igazgatója
3./ Varga Ferenc, a Móraprizma Termeltető, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet elnöke
4./ Csiszár István, a Móragazda Termeltető, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet elnöke
5./ Rácz József, a Homokkert Kistérségi Agrárintegrációs Közhasznú Társaság ügyvezető
igazgatója
6./ Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyvezető igazgatója

III. NAPIREND
AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

- Az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 1/2000. (III.1.) Kt. sz. rendelet
módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és törvényességi szempontból
elfogadásra javasolja.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelet
módosítást.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a költségvetési rendelet módosítást és egyhangúlag
elfogadásra javasolják.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről
szóló 1/2000. (III.1.) Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 18/2000. (VII. 06.) KT.
sz. rendeletét az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 1/2000. (III.1.) Kt. sz.
rendelet módosításáról
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- A Mórahalom, Szegedi út - Honvéd u. - Petőfi u. - Táncsics M. u. - Piactér (695 és 675
helyrajzi számú ingatlannal határolva) - Felszabadulás u. által határolt terület építési
szabályzatáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester
Elmondja, hogy a kiadott anyaghoz képest változtatások történtek. Tegnap délben kaptuk meg
a Területi Főépítész véleményezését a Részletes Szabályozási Terv, rendelet-tervezettel
kapcsolatban.
A másik, időközben figyelembe veendő tény továbbá az, hogy a bizottságok véleményezték a
kiküldött anyagot és javaslataik beépítése szükséges a rendelet-tervezetbe. A Területi
Főépítész javaslatait - főként a parkolási terv beépítését - feltétlenül szükségesnek tartom a
meglévő anyagba, ezért a jelen Képviselő-testületi ülés előtt utólagosan kiküldött anyagot
kérem szíveskedjenek figyelembe venni, mely a Városközpont és Piactér Részletes
Szabályozási Terve tárgyalása megkezdésének tényét is feltünteti. Javasolja ezért, hogy a
rendelet-tervezetet a következő, 2000. július 26-án megtartásra kerülő rendkívüli Képviselőtestületi ülésen történő megvitatását.
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a polgármesteri javaslatot.

139/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalom, Szegedi út - Honvéd u. - Petőfi u. - Táncsics M. u. - Piactér (695 és 675
helyrajzi számú ingatlannal határolva) - Felszabadulás u. által határolt terület építési
szabályzatáról szóló rendelet-tervezet napirendről való levétele.

H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város képviselő-testülete az 1999 évi CXV. törvénnyel módosított, Az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény 10. § (3) bekezdése
alapján megtárgyalta a Mórahalom, Szegedi út - Felszabadulás utca - Piactér (695 és 675 hrszú ingatlannal határolva) - Táncsics M. utca - Petőfi utca - Honvéd utca által határolt területére
Mórahalom Városközpont és Piactér vonatkozó településszerkezeti terv módosítást, és
megállapítja, hogy a módosítás a területre készült Részletes Szabályozási Tervben
foglaltaknak megfelelően, megalapozottan tartalmazza a településközpont kialakításának
lehetőségeit és fejlesztési irányait.

2. A 132/1999. (VI. 23.) Képviselő-testületi határozattal megállapított Mórahalom város
településszerkezeti terve az 1. pontban jelölt területre vonatkozóan a következők szerint
módosul:
A központi igazgatási tömb településszerkezeti terv szerinti településközpont vegyes
rendeltetésű terület helyett:
- közlekedési területre,
- zöldterületre
- központi vegyes rendeltetésű területre,
- különleges területre,
- kertvárosi lakóterületre és
- egyéb vízmű területre
tagolódik.
A központi vegyes rendeltetésű területek a Felszabadulás utca menti jelenlegi  főleg
igazgatási funkciókat betöltő  intézmények vonalán és a tömbbelsőben foglalnak helyet.
A különleges területet a Szegedi út menti Gyógyfürdő, a volt Határőr laktanya (hosszútávon
kitelepítendő Idősek Otthona) és ezek kiegészítő funkciói határozzák meg. A terület a Szegedi
út  Honvéd u.  tervezett tömbfeltárás nyomvonal  központi vegyes terület és a közpark
által határolódik le.
A kertvárosi terület a Honvéd utca felől képez átmenetet a falusias beépítésű lakóterület és
központi vegyes rendeltetésű területek között.
A tömbbelső központjában önálló rendeltetési egységként közpark alakítandó ki. A régi
piactér területe közpark szerepét tölti be, biztosítva a vízműkút védőterületét, mely a parktól
lehatárolásra kerül.
Terület kimutatás:
Központi tömb: Piactér területe:
Kertvárosi lakóterület: 10 493 m2 Központi vegyes rendelt. terület.: 13 148 m2 Gyógy - és üdülő terület: 23 447 m2 Közpark: 5 232 m2 5 616 m2
Közterület: 4 116 m2 234 m2
Összesen: 56 436 m2 5 850 m2

3. A módosult rendeltetési egységeket az 1. sz mellékletben csatolt tervlap ábrázolja.
4. A Képviselő-testület a Mórahalom, Városközpont és Piactér Részletes Szabályozási
Tervének tárgyalását megkezdte. A javasolt új szabályozást előremutatónak, a város további
fejlődésének lehetőségét biztosítónak tartja. A Képviselőtestület a rendelet elfogadásáról
rendkívüli képviselőtestületi ülés keretében kíván dönteni.
5. A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét a Részletes Szabályozási Tervről szóló
rendelet-tervezet elkészítésére és a 4. pontban meghatározott ülésre történő beterjesztésére.

Határidő: folyamatos
5. pont 2000. július 20.

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester (1., 2., 3., 4. pont)
Dr. Szántó Mária jegyző (5. pont)
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Dél- Alföldi Területi Főépítész Iroda
4. Ásotthalom, Domaszék, Röszke, Zákányszék község Önkormányzata

- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló 4/1994. (III.1.) Kt.
sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint örömmel vették tudomásul, hogy a térítési- és
tandíj 50%-os mérséklése illeti meg a nagycsaládosokat. Törvényességi szempontból
elfogadásra javasolják a rendelt módosítást.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelt-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint elfogadhatónak tartják a térítési díjjak
emelésének mértékét, egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelet-tervezete.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.
helyi végrehajtásáról szóló 4/1994. (III.1.) Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet.
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 19/2000. (VII.06.) KT.
sz. rendeletét a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. helyi végrehajtásáról szóló 4/1994.
(III.1.) Kt. sz. rendelet módosításáról
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- A 9/1995. /IV.5./ Kt. sz. rendelet módosítására javaslat A Polgármesteri Hivatal belső
szervezeti tagozódásának és ügyfélfogadásának megváltoztatása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra
javasolják.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet
egyhangúlag elfogadásra javasol.
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
140/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A 9/1995. /IV.5./ Kt. sz. rendelet módosítására javaslat A Polgármesteri Hivatal belső
szervezeti tagozódásának és ügyfélfogadásának megváltoztatása

H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ Kt. sz. rendelete 29. § /3/ bekezdése alapján a
Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását 2000. július l-jétől a határozat 1. sz.
melléklete szerint állapítja meg.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ Kt. sz. rendelete 29. § /3/ bekezdése alapján a
Polgármesteri Hivatal munkarendjét és ügyfélfogadását 2000. július 1-jétől a határozat 2. sz.
melléklete szerint állapítja meg.
3./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az átszervezéssel kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 1. és 3. pont: 2000. július 1.
2. pont: azonnal

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

- A vásárokról és piacokról szóló 16/1995. (VI.7.) Kt. sz. rendelet módosítása
Előadó: Dr. Szántó Mária jegyző

Nógrádi Zoltán polgármester:
Tekintettel arra, hogy a mórahalmi vásár látogatottságáról szóló 239/1999. (XII.25.) Kt. sz.
határozat végrehajtására vonatkozó jelentés esetében a Képviselő-testület a jelenleg érvényes
állatvásári helydíjak részben 50%-kal történő csökkentéséről döntött, javaslom a rendelet
módosítását a következő képen:
A Képviselő-testület 2000. július 15-i hatállyal a vásárokról és piacokról szóló 16/1995.
(VI.07.) Kt. sz. rendelet 13. §- a alapján a rendelet 1. sz. mellékletének 1/A pontjában
meghatározott állatvásár helypénzdíjait az 1-6. pontig 50%-kal csökkenti, a 7-10. pontban
foglalt díjak változatlanul hagyása mellett.

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra
javasolják a rendelet módosítást.
Varga Ferenc Gazdasági Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelet módosítást.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a vásárokról és piacokról szóló 16/1995.
(VI.7.) Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 20/2000. (VII.06.) KT.
sz. rendeletét a vásárokról és piacokról szóló 16/1995. (VI.7.) Kt. sz. rendelet módosításáról
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.

- Társadalmi szervezetek pályázatainak elbírálása
Előadó: Vass Antal a Pénzügyi Bizottság elnöke

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra
javasolja.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
141/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Társadalmi szervezetek pályázatainak elbírálása

H a t á r o z a t:
1./a Mórahalom város Képviselőtestülete a 2000. évi költségvetésben a társadalmi szervek
támogatására, millenniumhoz kapcsolódó programok lebonyolításához 572.000 Ft-ot
biztosított, melyet  a Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembe véve  az alábbiak szerint
oszt fel:
¨ Bástya Nyugdíjas Klub
40.000 Ft
¨ Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesületének Mórahalom Városi Csoportja
40.000 Ft
¨ Gyöngyszem Nagycsaládosok Egyesülete
40.000 Ft
¨ Mórahalmi Tömegsport Egyesület Női Labdarúgó Szakosztálya 80.000 Ft
¨ Mórahalmi Tömegsport Egyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya 80.000 Ft
¨ Mórahalmi Közös Mezőgazdasági és Vállalkozói Egyesület 100.000 Ft
¨ Esély Szociális Magánalapítvány
42.000 Ft
¨ Karitász Mórahalmi Csoportja
20.000 Ft
¨ Arlechino Táncegyesület
30.000 Ft
¨ Egy-másért Egyesület
30.000 Ft
¨ Mórahalmi Gazdakör
20.000 Ft
¨ Mórahalmi Lövészsport Egyesület
50.000 Ft
1./b A Képviselő-testület az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és a 4 H Klubot nem részesíti ezen
alapból támogatásban.
2./ A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatásban részesült civil
szervezetekkel a támogatási szerződéseket kösse meg, és gondoskodjon az összeg
kiutalásáról.
3./ A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2000. évi Költségvetési
rendeletében a civil szervezeteket név szerint szerepeltesse a támogatási összeggel együtt.

4./ A Képviselőtestület felkéri a Pénzügyi bizottságot, hogy a támogatásoknak a
pályázatokban megjelölt célokra történő felhasználását ellenőrizze 2001. március 31-ig.
Felelős: 2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester
3. pont: Dr. Szántó Mária jegyző
4. pont: Pénzügyi bizottság elnöke
Határidő: 2. pont: 2000. július 31.
3. pont: 2000. szeptember 30.
4. pont: 2001. március 31.
Erről értesítést kap:

1.) Nógrádi Zoltán polgármester és általa a pályázatot

benyújtó
társadalmi szervek
2.) Pénzügyi Bizottság elnöke
3.) Dr. Szántó Mária jegyző

- A Mórahalmi Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezetnek nyújtott kedvezményes
kamatozású tagi kölcsön visszafizetési ütemezésének módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
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.
142/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A Mórahalmi Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezetnek nyújtott
kedvezményes kamatozású tagi kölcsön visszafizetési ütemezésének módosítása

Határozat

1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a Mórahalmi Mórakert Beszerző és
Szolgáltató Szövetkezetnek nyújtott kedvezményes kamatozású tagi kölcsön visszafizetési
ütemezésének módosítására vonatkozó előterjesztést.
A Képviselő-testület a Mórahalmi Mórakert Beszerző és Szolgáltató Szövetkezet elnökének
kérését figyelembe véve 2000. február 1-jétől 2000. december 3l-éig eltekint a Tagi
Kölcsönszerződésben vállalt kötelezettség teljesítésétől, a negyedévenkénti kamatfizetési
kötelezettség megtartása mellett.

2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt arra, hogy a 2000. évi költségvetési rendeletben
vezesse át a visszafizetési kondíciók változását.
Felelős: Dr.Szántó Mária jegyző
Határidő: 2000. évi költségvetési rendeletet módosító kt. ülés

3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2001. évi költségvetési koncepció
összeállításakor a tagi kölcsön visszafizetésének jelen határozattal módosított kondícióit
építse be.
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: 2001. évi költségvetési koncepciót elfogadó képviselő-testületi ülés

4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Tagi Kölcsönszerződés módosításával
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Hódi Pál elnök

- Okmányiroda felállítása Mórahalmon
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet törvényességi szempontból
elfogadásra javasol.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
143/2000. /VII. 6./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Okmányiroda felállítása Mórahalmon

Hat ározat

1./ Mórahalom város Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező,
Belügyminisztériummal kötendő, 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, további
hatósági feladatok ellátására vonatkozó Megállapodást. 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 feladatainak ellátása a Polgármesteri
Hivatal épületében kialakított Okmányirodában biztosított.

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2000. július 10.
Erről értesítést kap:
1. Belügyminisztérium
2. Nógrádi Zoltán polgármester
3. Dr. Szántó Mária jegyző

- Aljegyzői állásra pályázat kiírása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint törvényességi szempontból egyhangúlag
elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
144/2000. /VII. 6./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Aljegyzői állásra pályázat kiírása

Hat ározat
1./
Mórahalom város Képviselő-testülete pályázatot hirdet
Mórahalom város aljegyzői állásának betöltésére
Pályázati feltételek:
č magyar állampolgárság,
č büntetlen előélet,
č cselekvőképesség,
č Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori
képesítés,
č legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
č jogi vagy közigazgatási szakvizsga (illetve az alóli mentesítés),
A pályázatnak tartalmaznia kell:
č a pályázó részletes szakmai tevékenységével kibővített önéletrajzát,

č a képesítési feltételek meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
č érvényes hatósági, erkölcsi bizonyítványt,
Bérezés: a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történő megjelenést követő 15
nap
A pályázat elbírálásának ideje: a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.
Az aljegyzői állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt: Dr. Szántó Mária jegyző
A pályázatot Dr. Szántó Mária jegyző részére lehet benyújtani
/6782 Mórahalom, Felszabadulás u. 34., Tel/fax: /62/ 28l  244/

2./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a Jegyzőt, hogy a hirdetés szövegének a 
Belügyi Közlönyben, a Délmagyarország c. napilapban és a Mórahalmi Körképben történő megjelentetéséről intézkedjen.
Felelős: 2./ Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: azonnal

Erről értesítést kap:
1./ Dr. Szántó Mária jegyző
2./ Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke

- Fedezetvállalási összeghatár feloldási kérelem a Mórahalom, Május l. utca és Bartók B. utca
csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezési munkáival kapcsolatosan
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
145/2000. /VII. 6./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Fedezetvállalási összeghatár feloldási kérelem a Mórahalom, Május l. utca és Bartók
B. utca csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezési munkáival kapcsolatosan
Hat ározat
Mórahalom Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Mórahalom, Május 1. utca és
Bartók B. utca csapadékvíz elvezető árkainak és műtárgyainak építésére a jogosultság
elnyerése esetén, a Móraép Kht ügyvezető igazgatója a törzstőke ?-ét meghaladó
összeghatáron felül, 15.000.000,- Ft bruttó értékben kötelezettséget vállalhat.
Határidő: 2000. decemberi KT ülés
Felelős: Dobó József Móraép Kht ügyvezető igazgatója
Értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dobó József Móraép Kht ügyvezető igazgatója

- Fedezetvállalási összeghatár feloldási kérelem a Mórahalom, Dobó utca, Zrinyi utca
útépítésével kapcsolatosan

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangulag elfogadja az előterjesztést.
146/2000. /VII. 6./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Fedezetvállalási összeghatár feloldási kérelem a Mórahalom, Dobó utca, Zrinyi utca
útépítésével kapcsolatosan
Hat ározat
Mórahalom Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Mórahalom, Dobó utca és
Zrínyi utca szilárd burkolattal történő kiépítésére, a jogosultság elnyerése esetén, a Móraép
Kht ügyvezető igazgatója a törzstőke ?-ét meghaladó összeghatáron felül, 39.902.000,- Ft
bruttó értékben kötelezettséget vállalhat.
Határidő: 2000. októberi KT ülés
Felelős: Dobó József Móraép Kht ügyvezető igazgatója
Értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dobó József Móraép Kht ügyvezető igazgatója

- A MÓRAÉP KHT által Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által
meghirdetett, a helyi foglakoztatási programok támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.

147/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A MÓRAÉP KHT által Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által
meghirdetett, a helyi foglakoztatási programok támogatására pályázat benyújtása
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
(OFA) által meghirdetett, a helyi foglalkoztatási programok támogatásának elnyerésére
irányuló pályázattal, amely révén lehetőség nyílik egy főként vízkár-elhárítási, csapadékvíz
elvezető rendszer építési feladatokat ellátó jól felszerelt, nyolc fős munkacsoport
létrehozására a közhasznú foglalkoztatás keretein belül.
2./ A Képviselőtestület a program összköltségét 10.400 eFt-ban jóváhagyja és a pályázathoz
önkormányzati saját forrásként 2000. évben 2.400 eFt összeget biztosít. A Képviselőtestület
utasítja a polgármestert a pályázat elkészítésére és az előírt határidőig való benyújtására.
3./ A Képviselőtestület jelzálogként felajánlja az Önkormányzat tulajdonában lévő
Mórahalom 914 hrsz- ú ingatlant.
4./ A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az
Önkormányzat 2000. évi költségvetési rendeletébe a fenti pályázaton nyert összeget építse be
és készítse elő a rendelet módosítását.

Határidő: 2. pont pályázat benyújtására: 2000. július 30.
Beszámolásra: 2000. novemberi KT.
Felelős: 2. pont: Nógrádi Zoltán polgármester
4. pont: Dr. Szántó Mária jegyző

- Mórahalom, Szegedi út 18. sz. alatti, önkormányzati lakáshoz tartozó melléképület
bérbeadása Kiss Istvánné részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra
javasol.

Kérdés: nincs

Hozzászólás :
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

148/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Szegedi út 18. sz. alatti, önkormányzati lakáshoz tartozó melléképület
bérbeadása Kiss Istvánné részére
Határozat
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom, Szegedi út 18. sz, nem
lakás céljára szolgáló helyiség (melléképület) bérbeadásáról szóló képviselőtestületi
előterjesztést.
Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.) KT. sz. rendelet 25. §. /1/ bek. d)
pontja alapján mentesít a pályázati eljárás alól és engedélyezi a Mórahalom, Szegedi út 18. sz.
lakáshoz tartozó, 47 m2 alapterületű melléképület Kiss Istvánné részére történő bérbeadását
2000. július 1-től 2003. június 30-ig, de maximum a lakásbérleti jogviszony fennállásáig.
2./ A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést a bérlővel a hivatkozott
rendeletnek megfelelően kösse meg.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2./ pontra 2000. július 01.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Kiss Istvánné bérlő Mórahalom, Szegedi út 18.

- Mórahalom, Felszabadulás u. 44/C. sz. lakás közérdekű jogcímen történő bérbeadása
Porkoláb Mihály részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

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

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést.

149/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Mórahalom, Felszabadulás u. 44/C. sz. lakás közérdekű jogcímen történő bérbeadása
Porkoláb Mihály részére
Határozat
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.)
KT. sz. rendelet 2. §. (1) bek. f) pontja, valamint a rendelet 10. §. 1) pontja, alapján a
Mórahalom, Felszabadulás u. 44/c. sz. alatti, 65 m2 alapterületű lakás bérlőjéül közérdekű
jogcímen, pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül a rendelet 10. § (2). bekezdésre hivatkozva,
2000. augusztus 15-től 2005. augusztus 14-ig, 5 év határozott időre, de maximum a
mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskolánál fennálló munkaviszonyának
idejére, a rendeletben meghatározott feltételekkel Porkoláb Mihályt jelöli ki.
2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a bérbeadáshoz szükséges intézkedést
alábbi határidőre tegye meg.
Határidő: 2000. augusztus 15.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Porkoláb Mihály Mórahalom, István király út 2. I. emelet 3.

- Mórahalom, Felszabadulás u. 47. sz. alatti állatorvosi rendelő bérleti szerződésének
meghosszabbítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás :

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést.

150/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Felszabadulás u. 47. sz. alatti állatorvosi rendelő bérleti szerződésének
meghosszabbítása

Határozat

1. Mórahalom Város Képviselő testülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.)
KT. sz. rendelet 1. §. /5/ bek. b) pontja alapján a Mórahalom, Felszabadulás u. 47. sz. alatti állatorvosi rendelőnek kialakított - nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogviszonyát
Dr. Steiber László állatorvos részére, 2000. szeptember 01-től 2005. augusztus 30-ig, 5 év
határozott időre meghosszabbítja.
2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításához
szükséges intézkedést tegye meg.
Határid?: 2000. június 30.
Felel?s: Nógrádi Zoltán polgármester
Err?l értesítést kap:
5. Nógrádi Zoltán polgármester
6. Dr. Steiber László bérlő 6726 Szeged, Kállay Albert u. 12/B.

- Mórahalom, Felszabadulás u. 37. sz. alatti rendelőhelyiség bérbeadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést.

151/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Felszabadulás u. 37. sz. alatti rendelőhelyiség bérbeadása
H a t á r o z a t:
Mórahalom Város Képviselőtestülete a 29/1993. (XII. 31.) KT. sz. rendelet 25. §. /1/ bek. d)
pontjának megfelelően egyedi döntés alapján, pályázati eljárás alól mentesítve, bérbeadásra
kijelöli a Mórahalom, Felszabadulás u. 37. sz. alatti, gyermekorvosi rendelő helyiségeit
szemészeti szakrendelés heti rendszerességgel történő ellátására.

A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy a helyiségeket bérleti szerződés alapján határozott
ideig, 2000. július 1-től 1 év időtartamra, ezen tevékenység folytatására Dr. Radnóti Judit
Szeged, Tündér u. 22. sz. alatti lakos, klinikai szemész szakorvos bérelje.
Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a határozott idejű megállapodás aláírására.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán
2. Dr. Radnóti Judit klinikai szemész szakorvos
3. Dr. Forgács Erika gyermekorvos
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2000. július 10.

- Kothencz Jenőné lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

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

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést.

152/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Kothencz Jenőné lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
H a t á r o z a t:

1. Mórahalom Város Képviselő testülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.)
KT. sz. rendelet 1. §. /5/ bek. b) pontja és a 2. §. /5/ bek. alapján, Kothencz Jenőné részére a
Mórahalom, István király út 2/a. I. em. 9. sz. alatti lakás bérleti jogviszonyát 2000. december
31-ig tartó határozott időre meghosszabbítja.
2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításához
szükséges intézkedést tegye meg.
Határid?: 2000. június 30.
Felel?s: Nógrádi Zoltán polgármester

Err?l értesítést kap:
7. Nógrádi Zoltán polgármester
8. Kothencz Jenőné bérlő Mórahalom, István király út 2/a. I. em. 9.

- Mórahalom, Felszabadulás u. 32. 2. sz. lakás közérdekű jogcímen történő bérbeadása Major
Anita gyógytornász részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést.

153/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Felszabadulás u. 32. 2. sz. lakás közérdekű jogcímen történő bérbeadása
Major Anita gyógytornász részére
Határozat:

1. Mórahalom Város Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.)
KT. sz. rendelet 2. §. (1) bek. f) pontja, valamint a rendelet 10. §. 1) pontja, alapján a
Mórahalom, Felszabadulás u. 32.sz. alatti, 50 m2 alapterületű lakás bérlőjéül közérdekű
jogcímen, pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül a rendelet 10. § (2). bekezdésre hivatkozva,
2000. június 19-től 2003. december 31-ig, de maximum a Mórahalom Város
Önkormányzatánál fennálló munkaviszonyának idejére, a rendeletben meghatározott
feltételekkel Major Anitát jelöli ki.
2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a bérbeadáshoz szükséges intézkedést
alábbi határidőre tegye meg.
Határidő: 2000. július 31.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Major Anita Hódmezővásárhely Kossuth L. u. 11. I. em. 4.

- Mórahalom, Felszabadulás u. 2/1. sz. lakás közérdekű jogcímen történő bérbeadása
Molnárné Vígh Sarolta részére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést.

154/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Felszabadulás u. 2/1. sz. lakás közérdekű jogcímen történő bérbeadása
Molnárné Vígh Sarolta részére
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII.31.)
KT. sz. rendelet 2. §. (1) bek. f) pontja, valamint a rendelet 10. §. 1) pontja, alapján a
Mórahalom, Felszabadulás u. 2/1. sz. alatti, 62 m2 alapterületű lakás bérlőjéül közérdekű
jogcímen, pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül a rendelet 10. § (2). bekezdésre hivatkozva,
2000. augusztus 1-től 2000. december 31-ig, de maximum a Mórahalom Város
Képviselőtestülete Polgármesteri Hivatalában fennálló munkaviszonyának idejére, a
rendeletben meghatározott feltételekkel Molnárné Vígh Saroltát jelöli ki.
2. A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert, hogy a bérbeadáshoz szükséges intézkedést
alábbi határidőre tegye meg.
Határidő: 2000. július 31.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Molnárné Vígh Sarolta Kiskunhalas, Kossuth L. u. 11. I. em. 4.

- Nyemczovszky András Mórahalom, István király út 2. fszt. 2. sz. önkormányzati lakás
lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

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

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést.

155/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Nyemczovszky András Mórahalom, István király út 2. fszt. 2. sz. önkormányzati lakás
lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

Határozat
1. Mórahalom Város Képviselő testülete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 29/1993. (XII. 31.)
KT. sz. rendelet 1. §. /5/ bek. b) pontja alapján a Mórahalom, István király út 2. fszt. 2. sz.
alatti lakás bérleti jogviszonyát Nyemczovszky András részére, 2000. szeptember 01-től 2001.
június 30-ig tartó határozott időre meghosszabbítja.
2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a bérleti szerződés meghosszabbításához
szükséges intézkedést tegye meg.
Határid?: 2000. augusztus 31.
Felel?s: Nógrádi Zoltán polgármester
Err?l értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Nyemczovszky András bérlő Mórahalom, István király út 2. fszt. 2.

- Javaslat Millenniumi Társadalmi Bíráló Bizottság Tagjaira
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatban szereplő
Zemankó Gyöngyi helyett Márkiné Bóka Zitát javasolják megválasztani a bizottság tagjává.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint a Millenniumi Bíráló Bizottság tagjai közül
Zemankó Gyöngyi helyett Márkiné Bóka Zitát javasolják megválasztani.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint a helyi ifjúság képviseletében Zemankó
Gyöngyi helyett Márkiné Bóka Zitát javasolják bizottsági taggá megválasztani.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy Zemankó Gyöngyi könyvtáros nem régóta él, tevékenykedik Mórahalmon,
ebből következően nem rendelkezik kellő információkkal az itt élőkről, azok szokásairól.
Fentieket figyelembe véve a helyi ifjúság képviseletében Márkiné Bóka Zita ifjúsági referens
bizottsági taggá választását javasolják Zemankó Gyöngyi könyvtáros helyett.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Fazekas Kádár Imre képviselő:
A Millenniumi Bíráló Bizottság tagjává javasolja továbbá megválasztani Bóka István
nyugalmazott általános iskolai tanárt. Elmondja, hogy Bóka István mórahalmi születésű,
nyugdíjazásáig a városban tevékenykedett, ebből adódóan szélesebb látókörrel rendelkezik az
idősebb korosztály tekintetében.

- Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, az Egészségügyi Bizottság és a Művelődési
Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Millenniumi Bíráló Bizottság tagjává Márkiné Bóka
Zita kerüljön megválasztásra Zemankó Gyöngyi könyvtáros helyett a Képviselő-testület 10
igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadja.
- Fazekas Kádár Imre képviselő javaslatát a Képviselő-testület 1 igen szavazattal és 10
nemleges szavazattal elutasítja.
- A Képviselő-testület az előterjesztést a módosított határozati javaslattal együtt egyhangúlag
elfogadja.

156/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Javaslat Millenniumi Társadalmi Bíráló Bizottság Tagjaira

H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
22. § (1) bekezdése, valamint Mórahalom város Képviselő-testületének az önkormányzat és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/1995. (IV. 5.) Kt. sz. rendelet 22. § (1)

bekezdése alapján Millenniumi Társadalmi Bíráló Bizottságot hoz létre az alábbi
összetételben:
1. Nógrádi Zoltán polgármester, elnök
2. Dr. Szántó Mária jegyző, bizottsági tag
3. Ördögné Gárgyán Mária képviselő, bizottsági tag
4. Magyar Istvánné népművelő-közösségfejlesztő, bizottsági tag
5. Masáné Lékó Ilona, Karitász Helyi Csoportjának vezetője, bizottsági tag
6. Márkiné Bóka Zita, bizottsági tag
7. Katona László vállalkozó, bizottsági tag
2./ A Millenniumi Társadalmi Bíráló Bizottság feladata a Képviselő-testület által 43/2000.
(III. 30.) Kt. sz. határozatával elfogadott millenniumi koncepció, illetve a 2000. augusztus 20án megalkotandó millenniumi rendelet alapján millenniumi díjazottakra történő javaslattétel a
Képviselő-testület felé.
Határidő: 2000. szeptember
Felelős: Millenniumi Társadalmi Bíráló Bizottság elnöke
Erről értesítést kap:
1./ Bizottság elnöke és tagjai

- Millenniumi rendelet-tervezet
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. A bizottság javasolja a 4§. (3).
bekezdésében " generációk szebb jövőjéért ." szövegrész módosítását az alábbiak szerint:
" generációk boldogabb jövőjéért "
A bizottság javasolja továbbá az alábbi határozati javaslat elfogadását is:
"Mórahalom város Képviselő-testülete Szent István államalapításának emlékéről, a
Millennium helyi megünnepléséről készített rendelet-tervezettel egyetért és felhívja a Jegyző
figyelmét - a bizottsági vélemények figyelembevételével - a rendelet-tervezet véglegesítésére
és annak a Képviselő-testület ünnepi ülésére történő előterjesztésére.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete"
A bizottsági tagok fontosnak tartják, hogy a Képviselő-testületi ülésen elhangzottak
figyelembevételével kerüljön átgondolásra a rendelettervezet.

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet. A bizottság tagjai is támogatják
az Ügyrendi Bizottság javaslatának elfogadását, mely a rendelet-tervezet 4.§. (3)
bekezdésének módosítására vonatkozik.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyetértenek az Ügyrendi Bizottság és a
Pénzügyi Bizottság azon javaslatával, mely a rendelet-tervezet 4.§. (3) bekezdés
módosítására vonatkozik.
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai megtárgyalták az előterjesztést. Javasolják a 3.§. (3.) d./
pontjában szereplő kitüntetési kategória ("Az elmúlt rendszerben családjától elszakított és
meghurcolt, valamint tulajdonától jogtalanul megfosztott mórahalmi család képviselője")
törlését.
Kérdés: nincs
H o z z á s z ó l á s: nincs
Fazekas Kádár Imre képviselő
Elmondja, hogy nem támogatja a Művelődési Bizottságnak a 3.§. (3) bekezdés d.) pontja
törlésére vonatkozó javaslatát. Véleménye szerint "az elmúlt rendszerben családjától
elszakított és meghurcolt, valamint tulajdonától jogtalanul megfosztott emberek Mórahalom
város szülöttei és életük során is itt tevékenykedtek ez indokolttá teszi, hogy a város napján
tiszteljék meg őket a kitüntetés átadásával.
Vass Antal képviselő:
Elmondja, hogy megítélése szerint a millennium évéhez kapcsolódik "az elmúlt rendszerben
családjától elszakított és meghurcolt, valamint tulajdonától jogtalanul megfosztott mórahalmi
család képviselője" díj odaítélése is. Ez az elismerés lehetővé teszi, hogy kifejezzük
köszönetünket ezeknek az embereknek azért, hogy mórahalmiak. Javasolja, hogy a 3.§. (3)
bekezdés. d./ pontja ne kerüljön ki a rendelet-tervezetből.
Nógrádi Zoltán polgármester
Elmondja, hogy hosszú éveken keresztül adósa maradt a város azoknak a családoknak, akik a
történelmi események áldozataivá váltak, mintahogyan ezzel a rendelettel is adósak vagyunk.
Lényeges, hogy olyan esemény keretében történjen a díjjak átadása, amely méltó ezekhez az
emberekhez. Külön rendelet alkotására lenne szükség. Azzal, hogy a millenniumi rendeletbe
belefoglalták ezt a díjjazotti kategóriát is, ezáltal szeretnék kifejezésre juttatni az
elismerésüket a szenvedésükért. Fontosnak tartja, hogy bele kerüljön a rendeletbe 3.§. (3)
bekezdés d./ pontjába foglalt kitüntetési kategória is, mert politikai színezettől mentesen kell
ezeket az embereket elismerni.
Vass Antal képviselő
Véleménye szerint a mórahalmi lakosok is érzik annak felelősségét, hogy a politika
áldozataivá vált emberek ill. családok elismerése méltó alkalommal történjen. A milleniumi

napok keretében javasolja a 4. kategóriában szereplő személyek díjazását is. Javasolja
továbbá, hogy az emléklap átadásának időpontja kerüljön bele a rendelet-tervezetbe.

Bubori Károly képviselő
Javasolja, hogy millenniumi rendelet 3.§. (3) d. pontjában foglaltak szerint a Bíráló Bizottság
által kiválasztott személyek részére a díjakat október 23-án adják át.
Csányi László képviselő
Elmondja, hogy véleménye szerint nem kell ezeket a családjuktól elszakított és elhurcolt
mórahalmi embereket szégyelni. Javasolja, hogy a városnap keretében a többi díjjal együtt
kerüljön átadásra ez az elismerés is.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Ördögné Gárgyán Mária, melyre a választ
Nógrádi Zoltán polgármester megadja.
Varga Ferenc képviselő
Megítélése szerint méltányolni kell a Gazdakör azon javaslatát, mely szerint a negyedik
kategória díjazása is városnapon történjen, ezért támogatja a polgármester úr javaslatát.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdést tesz fel Oltványi Gyula képviselő, melyre a választ
Nógrádi Zoltán polgármester megadja.
Szűcsné Fehér Éva képviselő:
Elmondja, hogy egyetért a polgármester úr javaslatával és támogatja annak elfogadását.
Véleménye szerint mielőtt a 3.§. (3) bek. d./ pontjában tartozó díjazottak személyéről döntene
a Képviselő-testület, mindenképpen szükséges lenne a "meghurcoltatás" fogalmát értelmezni.
Úgy érzi, hogy az elmúlt rendszerben családjaiktól elszakítottak mindegyike méltó lenne az
elismerésre.
Nógrádi Zoltán polgármester
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a Millenniumi Bíráló Bizottság részére adja meg a
lehetőséget egy megfelelő szempontrendszer kidolgozására a 3.§. (3) d./ kategória jogos
odaítélése érdekében. Javasolja, hogy a Millenniumi Bíráló Bizottság tegyen javaslatot a
Képviselő-testület részére a díjak átadásának időpontjára.

- Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság és a Gazdasági Bizottság azon javaslatát, mely
szerint a határozati javaslat 4.§. (3) bekezdésében javasolja a " generációk szebb jövőjéért
." szövegrész módosítását az alábbiak szerint: " generációk boldogabb jövőjéért " a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadásra javasolja.
- A Gazdasági Bizottság azon javaslatát, mely szerint az emléklap átadásának időpontját bele
kell dolgozni a rendelet-tervezet 6.§ (5) bekezdésében foglaltakba, a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
- A Művelődési és Közoktatási Bizottság azon javaslatát, mely szerint a Millenniumi rendelettervezet 3.§. (3) bek. d./ pontjában említett kitüntetési kategória ne kerüljön bele a rendeletbe
a Képviselő-testület 3 tartozkodással és 8 nem szavazattal nem fogadja el.

- Bubori Károly képviselő javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezet 3.§. (3) bekezdésének
d./ pontjában megfogalmazott kitüntetési kategória díjazása a 6.§. (5) bekezdés ill. a 4.§. (2)
bekezdésének módosítására vonatkozóan október 23-án történjen a Képviselő-testület 2 igen
szavazattal, 1 tartózkodással és 8 nem szavazattal nem fogadja el.
- Nógrádi Zoltán polgármester azon javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezet 4.§. (2)
bekezdés d./ pontjában foglalt kitüntetési kategória díjai átadásának időpontjára a Millenniumi
Bíráló Bizottság tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet 6.§. (1)
bekezdés és a 6.§. (5) bekezdés módosítására vonatkozóan a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadja.
157/2000. /VII. 6./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Millenniumi rendelet-tervezet
Határozat
"Mórahalom város Képviselő-testülete Szent István államalapításának emlékéről, a
Millennium helyi megünnepléséről készített rendelet-tervezettel egyetért és felhívja a Jegyző
figyelmét - a bizottsági vélemények figyelembevételével - a rendelet-tervezet véglegesítésére
és annak a Képviselő-testület ünnepi ülésére történő előterjesztésére.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete"

- Belvízvédelmi Beruházási Ideiglenes Bizottság megszüntetése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, mivel a Belvízvédelmi Beruházási
Ideiglenes Bizottság működése okafogyottá vált, ezért javasolja annak megszüntetését.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az
előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás :

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést.
158/2000. /VII. 6./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Belvízvédelmi Beruházási Ideiglenes Bizottság megszüntetése

Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Belvízvédelmi Beruházási
Ideiglenes Bizottság létrehozása szükséges és indokolt volt az 1999. júliusában kialakult
súlyos belvízhelyzet kezelése érdekében. A Bizottság a Képviselő-testület által meghatározott
feladatait teljesítve jelentős segítséget nyújtott az Önkormányzat védekezési munkálatainak
hatékony ellátásához nemcsak a fenti időszakban, hanem az 1999/2000. évi őszi-téli súlyos
bel- és csapadékvíz elvezetési problémák megoldásában is. A Képviselő-testület a
Belvízvédelmi Beruházási Ideiglenes Bizottságot megszünteti, tekintettel arra, hogy a
Bizottság további működése - tekintettel a számára meghatározott a feladatok sikeres
ellátására és a fokozott halaszthatatlan védekezési munkálatok megszüntetésére - nem
indokolt.

2./ Mórahalom város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Csányi László
alpolgármesternek, Vass Antal bizottsági elnöknek, Heller Szabó Tibor és Kiss István
bizottsági tagoknak azért a fáradhatatlan, lelkiismeretes munkájukért, mellyel segítették az
Önkormányzat belvíz-védekezési munkáinak ellátását.

Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csányi László alpolgármester
3./ Vass Antal, a Belvízvédelmi Beruházási Ideiglenes Bizottság elnöke
4./ Heller Szabó Tibor, a Belvízvédelmi Beruházási Ideiglenes Bizottság tagja
5./ Kiss István, a Belvízvédelmi Beruházási Ideiglenes Bizottság tagja

- A gazdasági Minisztérium, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázati felhívása az ipari parki szolgáltatások fejlesztésének előkészítését és megvalósítását
szolgáló támogatások elnyerésére
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra
javasolnak.
Kérdés: nincs
Hozzászólás :

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést.

159/2000. /VII. 6./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A gazdasági Minisztérium, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium pályázati felhívása az ipari parki szolgáltatások fejlesztésének előkészítését és
megvalósítását szolgáló támogatások elnyerésére
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete egyetért a Gazdasági Minisztérium által "Az ipari
parkok együttműködő szolgáltatói rendszer" létrehozását szolgáló pályázat benyújtásával. Az
önkormányzat kiemelten fontosnak és szükségesnek tartja az együttműködő szolgáltató
rendszer kiépítését, a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Parkban és inkubátorházban,
gazdaságfejlesztési céljai megvalósításának érdekében. A Bács-Kiskun Megyei
Területfejlesztési Közhasznú Társaság mint gesztor által, a SZÜV Rt. és a Dél-alföld
legjelentősebb ipari parkjainak bevonásával létrehozandó konzorcium regionális kapcsolatai
és szakmai hozzáértése révén alkalmas a megvalósítani kívánt rendszer elkészítésére. A
tervezett fejlesztés által a konzorcium modellértékű projektet valósít meg, amely Ipari
Parkunk versenyképességének fejlesztését, gazdaság és társadalomfejlesztési céljaink
megvalósulását nagyban elősegíti.
2./ A képviselő-testület az 1. pontban foglalt 20 millióFt-os projekthez 300 ezerFt önerőt
biztosít.
3./ A Képviselő testület a konzorciumi szerződést köt a pályázat sikeres végrehajtása
érdekében, a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Közhasznú Társaság, mint gesztor által
Dél-alföldi ipari parkok és a SZÜV Rt. részvételével szervezett konzorciumban való
részvételről, melyet elfogad és az aláírásra a polgármestert felhatalmazza.
4./A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy a sikeres pályázat esetén építse be az
önkormányzat 2000. évi költségvetésről szóló rendeletébe a 2. pontban foglalt önerőt.

Felelős: 2-3 ./pont: Nógrádi Zoltán polgármester
4./pont: Dr.Szántó Mária jegyző
Határidő: 2-3./pont: 2000. szeptember
4./pont: 2000. szeptemberi képviselőtestületi ülés
Erről értesítést kap:
1./pont: Nógrádi Zoltán polgármester
2./pont: Dr. Szántó Mária jegyző
3./pont: Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Közhasznú Társaság

- Önrész vállalása olcsó szálláshelyek felújításának és újak létesítésének támogatására kiírt
pályázathoz
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést melyet egyhangúlag elfogadásra
javasol.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a előterjesztést.
160/2000. /VII. 6./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Önrész vállalása olcsó szálláshelyek felújításának és újak létesítésének támogatására
kiírt pályázathoz
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete az Ifjúsági és Sportminisztérium és a Gazdasági
Minisztérium közös kiírására  Olcsó szálláshelyek felújításának és újak létesítésének
támogatására.
szóló felhívására pályázatot nyújt be.
A fenti pályázat célkitűzései összhangban állnak Mórahalom város településfejlesztési
koncepciójával és turisztikai célkitűzéseivel.
A Mórahalom, egykori Nagyszéksósi Iskolában tervezett pályázati program megvalósításának
összköltsége 1.800.000 Ft, a Képviselőtestület által igényelt támogatás 920.000 Ft, a
megvalósítás összköltségének ÁFA tartalma 360.000 Ft.
A Képviselőtestület utasítja a Polgármestert az olcsó szálláshelyek kialakításának
támogatására kiírt pályázat benyújtására az Ifjúsági és Sportminisztérium pályázatainak
kezelőjéhez, a Mobilitás Ifjúsági Szolgálathoz.
A Képviselőtestület 520.000 Ft önrészt biztosít a pályázat megvalósításához.
2./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert
támogatást építse be az Önkormányzat 2000. évi költségvetésébe.

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

1. pont: 2000. július 15.
2. pont: a pályázati értesítést követő Kt. ülés
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző

- Alapítványi támogatás átvétele és átadása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
161/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Alapítványi támogatás átvétele és átadása

H a t á r o z a t:
Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.
§. d./ pontja alapján:
1. A Daganatos megbetegedésben szenvedők megsegítése érdekében létrehozott
Alapítványnak 10.000 Ft támogatás átadásával egyetért a hatékonyabb gyógyítás érdekében.
2. Esély Szociális Alapítványnak 70.000 Ft támogatás átutalásával egyetért a szociális
támogatások fedezetére.
3. A Gondozási Központ a fogyatékosok Esélye Közalapítványtól téma: eszközbeszerzés
pályázatán nyert 400.000 Ft támogatást az otthoni szakápolás eszközbeszerzésének
fejlesztésére elfogadja, és a Gondozási Központ költségvetésébe beépíti.
4. A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház az Egészségesebb Életért
Alapítványtól a nemzedékek közötti kapcsolat erősítését szolgáló rendezvényre kapott 15.000
Ft támogatást elfogadja, és a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Költségvetésébe beépíti.
5. A Mórahalmi Alapfokú Művészeti Iskola a Közoktatási Modernizációs Közalapítványtól a
Minden a családi házból ered  Cicero című pályázaton nyert 200.000 Ft támogatást
elfogadja és az Alapfokú Művészeti Iskola költségvetésébe beépíti.

6. A Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola a Mórahalom Közoktatásáért
Közalapítványtól gyermekműsorra kapott 70.000 Ft támogatást, és pólókra, tanulmányi
versenyek jutalmazására és gyermek csoport utazására kapott 75.000 Ft támogatást, valamint
az angol nyelvtanítás támogatására kapott 260.000 Ft támogatást elfogadja, és a Móra Ferenc
Általános Iskola és Szakiskola költségvetésébe beépíti.
7. A Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola a Közoktatási Modernizációs
Közalapítványtól tiszteletdíjra és közterheire a kistérségi iskolák rendezvényeinek
támogatására kapott 2.294.000 Ft támogatást elfogadja, és a Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakiskola költségvetésébe beépíti.
Határidő: 2000. július 30.
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1.) Nógrádi Zoltán polgármester
2.) Dr. Szántó Mária jegyző

Nógrádi Zoltán polgármester:
Más bejelentés nem lévén, az ülést bezárja.

K.m.f.

Nógrádi Zoltán
polgármester

Dr. Szántó Mária
jegyző

