Jegyzőkönyv

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. október 12-én megtartott soros ülésén
a Közösségi Ház nagytermében
Jelen vannak:

Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly,
Oltványi Gyula,
Némethné dr. Engi Etelka
Ördögné Gárgyán Mária,
Fazekas K. Imre,
Szűcsné dr. Fehér Éva,
Vass Antal,
Varga Ferenc,
Volford Imre
Csiszár István,
Babarczi János képviselők
Igazoltan van távol:, Heller Sz. Tibor, Csányi László 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
- Zemankó Gyöngyi könyvtárvezető h.
- Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója
- Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója
- Hódi Pál Mórakert Szövetkezet elnöke
Lakossági megjelenés: 3 fő
Nógrádi Zoltán polgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit.
Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen
van 12 fő, 2 fő van igazoltan távol.
Elmondja, hogy Bubori Károly képviselő sürgősségi indítványt terjesztett elő a " 7020/2000.
foglalkoztatási helyzetkép cimszó alatti testületi anyag III. l. pont utolsó bekezdésében a
HARÉNA Kht-ra vonatkozó 1 millió forint támogtással kapcsolatos kivételező, osztogató
önkormányzati magatartással kapcsolatos magatartás megakadályozása" tárgyban.
Tájékoztatásként elmondja, hogy az Önkormányzat és szervei szervezeti és müködési
szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ KT. sz. rendeletének 12. §-a rendelkezik a sürgősségi
inditványról. A l2. § /l/ bekezdése értelmében sürgősségi inditvány tehető amennyiben

valamely kérdés megtárgyalása soronkivüliséget igényel. Ugy véli, hogy Bubori Károly
képviselő inditványának megtárgyalása nem kiván soronkivüliséget, mivel az a napirendi
pontok között amugy is szerepel.
Elmondja továbbá, hogy a l2. § /4/ bekezdése értelmében a sürgősségi inditvány tárgyában a
testület vita nélkül, egyszerü szótöbbséggel dönt. A hivatkozott rendelet l4. § /8/ bekezdése
értelmében a képviselő-testület bármely tagja kezdeményezheti névszerinti szavazás tartását.
A testület - vita nélkül - egyszerü szótöbbséggel dönt a névszerinti szavazásról.
Javasolja, hogy ezen indítványt a Képviselő-testület a III. napirendként meghatározott - a
"Foglalkoztatási helyzetkép, a munkahelyteremtés lehetősége, különös tekintettel az AgrárIpari Park betelepülői helyzetére" - tárgyu előterjesztés keretén belül vitassa meg. Javasolja
továbbá, hogy a testület az inditványról ne név szerinti szavazással döntsön.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja az elhangzott javaslatokat:
- A Képviselő-testület Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, mely arra irányult, hogy a
"Foglalkoztatási helyzetkép, a munkahelyteremtés lehetősége, különös tekintettel az AgrárIpari Park betelepülői helyzetére" tárgyu napirend keretében vitassa meg a testület Bubori
Károly képviselői inditványát, a Képviselő-testület egyhangulag elfogadja.
- A Képviselő-testület Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát, mely szerint ne név szerinti
szavazással döntsön a testület Bubori Károly sürgősségi inditványáról, a Képviselő-testület 9
igen szavazattal, 1 nemleges szavazattal, 2 tartózkodással elfogadja.
- A Képviselő-testület - a módositásokkal együtt - egyhangúlag elfogadja a napirendi
pontokra tett javaslatot.
216/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Bubori Károly képviselő sürgősségi indítványa.
Hat ározat
l./ Mórahalom Város Képviselő-testülete Bubori Károly képviselőnek a "7020/2000.
foglalkoztatási helyzetkép cimszó alatt testületi anyag III. l. pont utolsó bekezdésében a
HARÉNA Kht-ra vonatkozó 1 millió forint támogatással kapcsolatos kivételező, osztogató
önkormányzati magatartással kapcsolatos magatartás megakadályozása" tárgyu sürgősségi
inditványát, jelen képviselő-testületi ülésének III. napirendje - "Foglalkoztatási helyzetkép, a
munkahelyteremtés lehetősége, különös tekintettel az Agrár-Ipari Park betelepülői helyzetére"
- keretében tárgyalja.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete Bubori Károly képviselő, önálló sürgősségi
inditványával kapcsolatosan - Nógrádi Zoltán polgármester úr javaslatát elfogadva - nem tart
név szerinti szavazást.
Erről értesítést kap:
1./ Bubori Károly képviselő

2./ Nógrádi Zoltán polgármester

- Javaslat a 2000. évi Munkaterv módosítására
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra
javasol a képviselő-testületnek. 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 azt egyhangúlag
elfogadásra javasolják.
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.
217/2000. /X. 12./ 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 szeptemberi soros ülésre tervezett "Beszámoló az egészségügyi alapellátás
helyzetéről, tájékoztató a szakellátásokról és a szakorvosi ellátásokról, finanszírozási
helyzetükről, fejlesztési lehetőségeikről" tárgyú napirendet a 2001. szeptemberben
megtartandó képviselő-testületi ülésre ütemezi át.
2./ A képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a Képviselő-testület 2001. évi
munkatervébe, annak összeállításakor fenti napirendet építse be.
Felelős: 2. pont esetében dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: 2001. évi munkaterv összeállítása
Erről értesítést kap:

1. 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 2. sz. mellékletét
képezi.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Varga Ferenc, Oltványi Gyula képviselők, melyre
a választ Nógrádi Zoltán polgármester megadja.
Hozzászólás:
Szücsné dr.Fehér Éva képviselő:
Tolmácsolja a város lakosságának és Mórahalom város Képviselő-testületének köszönetét
Nógrádi Zoltán polgármester urnak a szüreti mulatság és a városnapi programok sikeres
lebonyolitásáért. Ugy véli, hogy Polgármester úr már több fórumon köszönetet mondott a
rendezvények lebonyolitásában közremüködőknek, de neki még nyilvánosan senki sem
fejezte ki háláját amiért ilyen magas szinvonalu és igényesen összeállitott programokat
"kinált" a közönségnek.
- A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.
218/2000. /X. 12./ 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

Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a 192/1999. /IX. l6./ és a 193/1999. /IX. l6./ Kt. sz.
határozatokra adott jelentéseket, melyeket elfogadásra javasolnak a képviselő-testületnek.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
adott jelentést.
219/2000. /X. 12. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatinak végrehajtásáról
Hat ározat
Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja a lejárt határidejű határozatokra
adott jelentést.
A Képviselő-testület a 192/1999. (IX. 16.) Kt, sz., a 39/1999. (II. 25.) Kt. sz. határozat 2.
pontja, a 193/1999. (IX. 16.), a 198/1999. (IX. 16.), a 44/2000. (III. 30.), az 52/2000. (III.
30.), a 81/2000. (IV. 27.) a 83/2000. (IV. 27.), a 43/2000. (III. 30.) Kt. sz. hat. 4. pontja, a
71/2000. (IV. 27.), a 72/2000. (IV. 27.), 76/2000. (IV. 27.) Kt. sz. hat. 8.pont, a 88/2000. (IV.
27.) , a 114/2000. (V. 25.), a 121/2000. (V. 25.), a 134/2000. (VII. 6.) Kt. sz. hat. II.1-2. pont,
a 135/2000. (VII. 6.) a 141/2000. (VII. 6.) Kt. sz. hat 3. pont, a 142/2000. (VII. 6.), a
156/2000. (VII. 6.), a 165/2000. (VII. 6.) a 189/2000. (VII. 26.), a 195/2000. (VIII. 20.), a
201/2000. (VIII. 20.), a 202/2000. (VIII. 20.), a 212/2000. (IX. 7.) Kt. sz., a 143/2000. (VII.
6.) Kt. sz. határozatra adott jelentés végrehajtásáról további jelentést nem kér.
A 210/2000. (IX. 7.) Kt. sz., a 211/2000. (IX. 7.) Kt., a 242/1999. (IX. 16.), a 134/2000. (VII.
6.) III. 1-2. Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2000. novemberi ülésen kér újabb jelentést.
A 87/2000. (IV. 27.), a 67/2000. (III. 30.), a 109/2000. (IV. 27.), a 123/2000. (V. 25.), a
127/2000. (V. 25.), 159/2000. (VII. 6.), a 209/2000. (IX. 7.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a
2000. decemberi ülésen kér újabb jelentést.
A 195/1999. (IX. 16.), a 75/2000. (IV. 27.) Kt. sz. határozat I., II.1. pontjáról, a 194/2000.
(VIII. 20.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2001. januári ülésen kér újabb jelentést.
A 18/2000. (II. 16.), a 188/1999. (IX. 16.) Kt. sz. hat. 2. pontja, a 111/1999. (V. 27.) Kt. sz.
határozat 1. pontjának végrehajtásáról a 2001. februári ülésen kér újabb jelentést.
A 167/2000. (VII. 6.) Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2001. márciusi ülésen kér újabb
jelentést.
Erről értesítést kap:
1. / Nógrádi Zoltán polgármester
2. / Gyuris Péterné iskolaigazgató
3. / Kosztyu Gyuláné óvodavezető

4. /Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
5. Szögi Lászlóné Gond. Központ vezetője

- Jelentés a 39/1999. /II. 25./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság megvitatta a jelentést. A bizottsági tagok
megállapitása szerint a jelentés jól tükrözi az igazgató úr vezetői elképzeléseinek
megvalósulását. Ugy itélik meg, hogy a vizsgált időszakot áttekintve sok pozitiv változás
figyelhető meg. Ilyen például a kistérségi szerepkör erősödése, a pályázati tevékenység
intenzitásának növekedése. Az igazgató úr a vezetői programjában megjelölt célokat
megvalósitotta, sőt ujabb és ujabb célokat tüz ki maga elé az eredményes intézményi müködés
érdekében.
A bizottsági tagok megállapitása szerint az előképzősök száma jelentősen csökkent. A
bizottság javasolja megvizsgálni helyzetfeltáró tanulmány keretében /miért, milyen mértékben
csökkent az előképzősök száma/ ezen ténynek az okát. Javasolják továbbá, hogy készüljön
egy cselekvési terv a létszám további csökkenésének megakadályozása érdekében.
Fentiek figyelembevételével a bizottság javasolja a határozati javaslat kiegészitését
Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja az elhangzott javaslatokat:
- A Müvelődési és Közoktatási Bizottság javaslatát, mely szerint helyzetfeltáró tanulmányt
kell késziteni az előképzősök számának csökkenése /miért, milyen mértékben/
vonatkozásában, a Képviselő-testület egyhangulag elfogadja.
- A Müvelődési és Közoktatási Bizottság javaslatát, mely szerint cselekvési tervet kell
késziteni az előképzősök száma csökkenésének megakadályozására, a Képviselő-testület
egyhangulag elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a - kiegészitett határozati javaslatot - a
jelentéssel együtt.
220/2000. /VII. 6. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a 39/1999. /II. 25./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta és elfogadja az Alapfokú Művészeti
Iskola vezetője által a 39/1999. (II. 25.) Kt. sz. határozatra adott jelentést. A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Alapfokú Művészeti Iskolában folyó munka, az igazgatói
pályázat egy évét vizsgálva, eredményes volt.

2./ A Képviselő-testület felhívja az intézmény vezetőjének figyelmét, hogy törekedjen az
eredmények további fokozására, a vezetői programban foglalt célok folyamatos
megvalósítására.
3./ A Képviselő-testület felhivja az intézmény vezetőjének figyelmét arra, hogy készitsen
helyzetfeltáró tanulmányt az előképzősök számának csökkenéséről számadatokkal kimutatva
a csökkenés mértékét és feltárva annak okait.
4./ A Képviselő-testület felhivja az igazgató figyelmét, hogy dolgozzon ki cselekvési
programot az előképzősök létszáma csökkenésének megakadályozására az oktatás
népszerüsitése érdekében.
Felelős: Vastag István igazgató
Határidő:
2./ folyamatos
3.- 4./ 2000. decemberi kt. ülés
Erről értesítést kap:
1./ Vastag István igazgató
2./ Nógrádi Zoltán polgármester

- Jelentés a 3/2000. /II. 16./ Kt. sz. határozat 3. pontjának végrehajtásáról
Előadó: Gondozási Központ vezetője
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely
szerint a számadatok jól tükrözik a pozitiv változásokat. A bizottság elfogadásra javasolja a
jelentést.
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a jelentést, melyet elfogadásra javasol. A bizottság
javasolja továbbá a határozati javaslat kiegészitését az alábbiak szerint:
"2./ A Képviselő-testület felhivja a Gondozási Központ vezetőjének figyelmét arra, hogy az
egészségügyi szakellátások teljesitményének alakulására figyelemmel tegyen javaslatot a
szakfeladaton dolgozók jutalmazására.
Határidő: 2000. novemberi kt. ülés
Felelős: Szögi Lászlóné intézményvezető"
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát, mely a határozati javaslat kiegészitésére
irányult, a Képviselő-testület egyhangulag elfogadja.

- A Képviselő-testület a jelentést a - kiegészitett határozati javaslattal együtt - egyhangulag
elfogadja.
221/2000. /X. 12. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a 3/2000. /II. 16./ Kt. sz. határozat 3. pontjának végrehajtásáról
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 3/2000. /II. l6./ Kt. sz. határozat 3. pontjának
végrehajtására adott jelentést megvitatta, azt elfogadja. A határozat végrehajtásáról 2000.
novemberi kt. ülésre kér ujabb jelentést.
Határidő: 2000. novemberi kt. ülés
Felelős: Szögi Lászlóné intézményvezető
2./ A Képviselő-testület felhivja a Gondozási Központ vezetőjének figyelmét arra, hogy az
egészségügyi szakellátások teljesitményének alakulására figyelemmel tegyen javaslatot a
szakfeladaton dolgozók jutalmazására.
Határidő: 2000. novemberi kt. ülés
Felelős: Szögi Lászlóné intézményvezető
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Szögi Lászlóné Gondozási Központ vezetője
- Jelentés a 188/1999. /IX. l6./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról
Előadó: Dobó József MÓEAÉP Kht. ügyvezető igazgatója
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta a jelentést. A bizottság az alábbi javaslatokat teszi az
anyaggal kapcsolatosan: - A bizottság javasolja a kintlévőségek behajtása érdekében, hogy a
Hivatal vizsgálja meg a szemétszállitási dij kommunális adóba történő beépitésének
lehetőségeit. - Javasolják továbbá a heti kétszeri hulladékszállitás indokoltságát felülvizsgálni
a kiadások csökkentése érdekében.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagjai is
megállapitották, hogy igen magas összegü lakossági hátralék halmozódott fel. A bizottság
javasolja, hogy készüljön elemzés a novemberi kt. ülésre ezen hátralék kommunális adóba
történő beépithetőségére vonatkozóan. Nógrádi Zoltán polgármester megszavaztatja az
elhangzott javaslatokat:

- A Pénzügyi Bizottság, a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely
szerint a Hivatal vizsgálja meg a szemétszálllitási dij kommunális adóba történő beépitésének
lehetőségeit a novemberi kt. ülésre, a Képviselő-testület egyhangulag elfogadja.
- A Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely szerint a heti kétszeri hulladékszállitás
indokoltsága kerüljön felülvizsgálatra, a Képviselő-testület egyhangulag elfogadja.
- A Képviselő-testület a - kiegészitett határozati javaslattal együtt - egyhangulag elfogadja a
jelentést.
222/2000. /X. 12. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a 188/1999. /IX. 16./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról
H a t á r o z a t:
1. Mórahalom város Képviselőtestülete a Móraép Kht. ügyvezető igazgatója által, a 188/1999.
(IX. 16.) Kt. sz. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról adott jelentését
elfogadja.
2. Mórahalom város Képviselőtestülete megállapítja, hogy a szelektív háztartási szilárd
hulladékgyűjtésre történő áttérés megvalósult, annak technikai feltételei adottak.
3. A Jelentésben leírt bevétel-kiadási adatokból megállapítható, hogy Mórahalom város
belterületén végzett hulladékgyűjtés és -szállítás pénzügyi egyenlege az előző évihez
viszonyítva nem romlott.
4. A Képviselőtestület utasítja a Móraép Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági észrevételeket vegye figyelembe és annak
megfelelően alakítsa a hulladékgyűjtés technikai feltételeit.
5. A Képviselőtestület utasítja a Móraép Kht ügyvezető igazgatóját, hogy a lakossági
díjhátralékok beszedése érdekében értesítse a hátralékkal rendelkező lakosokat, hogy a díj
megtérülése érdekében kezdeményezi a bírósági végrehajtást.
6. A meglévő technikai eszközök kapacitásának teljes lekötése érdekében fokozott
figyelemmel kell kísérni a kínálkozó piaci lehetőségeket annak érdekében, hogy a szabad
kapacitás lekötésével e tevékenységi kör gazdaságossága javuljon.
7. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. tv. hatályba lépéséig a közszolgáltatást igénybe nem vevő lakosokkal szemben teendő
intézkedési stratégiát, beleértve a szabályozási elveket - a határozat 5. pontjában foglaltak
végrehajtása érdekében - dolgozza ki, illetve a hivatkozott törvény hatályba lépését követően
a 19/1999. (XII.03.) Kt. sz. - a települési szilárd és folyékony hulladékokkal összefüggő
tevékenységéről szóló - rendelet módosításában a hulladékgazdálkodási díj hátralékok
csökkentésének szabályozását dolgozza ki.
8. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a szemétszállitási dij összegének
kommunális adó összegébe történő beépithetőségét és javaslatát erre vonatkozóan dolgozza
ki.

9. A Képviselő-testület felkéri a MÓRAÉP Kht. ügyvezető igazgatóját, hogy vizsgálja felül a
heti két alkalommal történő hulladékszállitás indokoltságát és amennyiben szükséges tegye
meg a települési szilárd és folyékony hulladékokkal összefüggő tevékenységről szóló
19/1999. /XII. 3./ KT. sz. rendelet módositására vonatkozó javaslatát.
Határidő:
1.,2.,3 pontokra a Kt. további jelentést nem kér
4-5-6 pontokra 2001. áprilisi kt. ülés 7. pontra 2001. januári kt. ülés
8., 9. pont: 2000. novemberi kt. ülés
Felelős:
4., 5., 6.,9. pont Dobó József ügyvezető igazgató
7., 8. pontra: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr.Szántó Mária jegyző
3./ Dobó József ügyv. igazgató
- MÓRANET Kht. kábelhálózathoz történő lakossági csatlakozási szervezésekről szóló
jelentés
Előadó: MÓRANET Kht. ügyvezető igagatója
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság tagjai sajnálatosnak tartják a lakossági
beszervezések lassú ütemét. Véleményük szerint az alacsony számu igénybejelentések oka a
város lakosságának tájékozatlansága. Elmondja, hogy az eredményesebb brókeri tevékenység
érdekében minden bizottsági tag felajánlotta segitéségét utcagyülések szervezésében, illetve
ismerősök megkeresésében.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangulag elfogadja a jelentést.
223/2000. /X. 12. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: MÓRANET Kht. kábelhálózathoz történő lakossági csatlakozási szervezésekről szóló
jelentés
H a t á r o z a t:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete a MÓRANET KHT ügyvezető igazgatójának a
kábeltelevíziós hálózathoz történő lakossági csatlakozások beszervezésével kapcsolatos
tájékoztatóját megvitatta és tudomásul veszi.
2./ Mórahalom város Képviselőtestülete az Önkormányzat tulajdonát képező szolgálati
lakások Mórahalmi Kábeltelevíziós rendszerhez való csatlakozását biztosítja a lakások

korszerű antenna ellátása érdekében. A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét,
hogy a csatlakozással kapcsolatos egyéb döntésekre vonatkozó előterjesztését 2000. december
31-ig készítse elő.
3./ Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja az ügyvezető igazgató figyelmét arra, hogy a
beszervezésekről a 2001. februári ülésen ismételten tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Felelős:
2./ pont: Nógrádi Zoltán polgármester
3./ pont: Szécsi Gábor MÓRANET KHT ügyvezető igazgató
Határidő:
2./ pont: 2000. december 31.
3./ pont: 2001. februári kt. ülés
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Szécsi Gábor MÓRANET KHT ügyvezető igazgató

- Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester:
Ismerteti az Egészségügyi és Szociális Bizottság tájékoztatóját.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Bubori Károly képviselő:
Elismerését fejezi ki a bizottságnak, amiért megfontoltan használja fel a rendelkezésére álló
kereteket.
- 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:
Bubori Károly képviselő:
Megitélése szerint a Polgármester úr is átgondoltan használja fel a rendelkezésére álló
kereteket.

- A Képviselő-testület az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót egyhangúlag
tudomásul veszi.
224/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Hat ározat
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
- Központi orvosi ügyelet müködéséről beszámoló
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok megtárgyalták az előterjesztést, és az abban leirtakkal
egyetértenek. Tájékoztatásként elmondja, hogy a zákányszéki viszonylagos alacsony esetszám
abból adódik, hogy Zákányszék község Önkormányzata a rendszer beinditását követően
hosszu ideig csak hétvégékre vette igénybe ezen egészségügyi szolgáltatást. Megitélésük
szerint elmondható, hogy az érintettek a kezdeti bizonytalansági tényezők ellenére ma már
kellő információkkal rendelkeznek az ügyeletről és megelégedéssel szólnak annak
müködéséről. A rendszer müködtetői a technikai felszereltség és a gyógyszerek körének
bővitésével igyekeznek a szolgáltatás szakmai szinvonalát biztositani.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Nógrádi Zoltán polgármester:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület mondjon köszönetet az OMSZ vezetőinek és
munkatársainak az elmult időszakban végzett korrekt és pontos munkájukért, melyet
Mórahalom város és térsége egészségügyi ellátása és életbiztonsága érdekében tettek.
- Nógrádi Zoltán polgármester javaslatát a Képviselő-testület egyhangulag elfogadja.
- A Képviselő-testület a - kiegészitett határozati javaslattal együtt - egyhangulag elfogadja a
beszámolót.
225/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Központi orvosi ügyelet működéséről beszámoló
Hat ározat
Mórahalom város Képviselőtestülete a központi orvosi ügyelet működéséről szóló beszámolót
megtárgyalta. Megállapította, hogy a központi orvosi ügyelet bevezetése indokolt volt,
sikeresen megoldotta a Képviselőtestületnek a rendszerhez fűzött elvárásait. Mórahalom és a
központi orvosi ügyeletben résztvevő települések lakosai részére gyors, szakszerű és
biztonságos ellátást biztosít.
1./ A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, a központi orvosi ügyelet működésével
kapcsolatos tapasztalatoknak az Országos Mentőszolgálat és a résztvevő települések
vezetőivel évente történő egyeztetésre. Határidő: minden év szeptember 30. Felelős: Nógrádi
Zoltán polgármester
2./ A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, hogy Zákányszék község csatlakozását
követően gondoskodjon az településeket érintő együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról.
Határidő: 2000. november 30.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Mórahalom város Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az OMSZ Csongrád megyei
Szervezete, valamint az OMSZ Csongrád Megyei Szervezete Mórahalmi Mentőállomás
vezetőjének és munkatársainak Mórahalom város és térsége egészségügyi ellátása és
életbiztonsága érdekében végzett lelkiismeretes munkájukért.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ OMSZ Csongrád megyei Szervezete Dr. Simon Marianna vezető főorvos
3./ OMSZ Csongrád Megyei Szervezete Mórahalmi Mentőállomás vezetője

III. napirend:
Foglalkoztatási helyzetkép, a munkahelyteremtés lehetősége, különös tekintettel az AgrárIpari Park betelepülői helyzetére
Nógrádi Zoltán polgármester:
A kiküldött anyag pontositásaként elmondja, hogy Mórahalmon a munkanélküliségi ráta az
anyagban szereplő 8,5 % helyett, 7,4 %. A megyei átlag 8,5 %-os.
Huszár László Munkaügyi Központ Mórahalmi Kirendeltsége vezetője:
Az anyag kiegészitéseként elmondja, hogy az átlagos regisztrálási idő 246 nap. A
kirendeltségen bruttó 21.418,- Ft a munkanélküli járadék átlagos összege. Elmondja továbbá,
hogy a Központ 30 millió forint összegben kiván pályázatot benyujtani a Kirendeltség részére
biztositott projektre.

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok megállapitása szerint a város önkormányzata mindent
megtesz annak érdekében, hogy az Ipari Parkban minél nagyobb létszámot foglalkoztató
beruházás megvalósulhasson meg. A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati
javaslat változtatás nélküli elfogadását is. Tájékoztatásként elmondja, hogy a HARÉNA
Szövetkezet 30 fő munkahely-teremtését biztositó beruházást kiván megvalósitani az Ipari
Parkban.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság tagjai - kiemeli Balogi Sándor bizottsági tag hozzászólását elismeréssel szóltak az összeállitott anyag fontosságáról, pontosságáról.
Indokoltnak tartják a HARÉNA Szövetkezet számára az l millió forintos támogatás
megitélését, hiszen a ládagyár müködésének ujbóli meginditása elengedhetetlenül fontos a
szövetkezetek zavartalan üzemelése szempontjából.
Elmondja továbbá, hogy a bizottság tagjai elismeréssel szóltak a Munkaügyi Központ
Mórahalmi Kirendeltsége munkatársainak lelkiismeretes, magas szinvonalu tevékenységéről.
Minden esetben maximálisan igyekeznek "kiszolgálni" a munkaerőt kereső és munkaerejüket
felkináló ügyfeleiket. Megköszöni a Kirendeltség munkatársainak eddig végzett munkáját.
Kérdés: nincs
Hozzászólás:
Huszár László Munkaügyi Központ Mórahalmi Kirendeltsége vezetője:
Megköszöni az elismerést.
Bubori Károly képviselő: Ismételten hangsulyozza, hogy sürgősségi inditványában megjelölt
tényekkel nem ért egyet, az abban foglaltakat továbbra is fenntartja. A HARÉNA
Szövetkezetnek nincs semmi köze az Önkormányzathoz. Továbbra sem támogatja az 1 millió
forintos támogatás megitélését a szövetkezet számára.
Varga Ferenc képviselő:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület határozati formában is mondjon köszönetet a Munkaügyi
Központ Kirendeltsége munkatársainak.
Nógrádi Zoltán polgármester: Felhivja a testület tagjainak figyelmét arra, hogy Bubori Károly
sürgősségi inditványa tárgyában a testület által az ülés kezdetekor hozott 216/2000. /IX. 7./
Kt. sz. határozatának megfelelően nem név szerinti szavazásra kerül sor.
Megszavaztatja a javaslatokat:
- Varga Ferenc képviselő javaslatát a képviselő-testület egyhangulag elfogadja.
- Bubori Károly képviselő sürgősségi inditványát - mely a határozati javaslat 5. pontjának
törlésére irányult - a Képviselő-testület 1 igen szavazattal 6 nemleges szavazattal és 4
tartózkodással nem fogadja el.
- A Képviselő-testület a módositott határozati javaslatot 7 igen szavazattal, l nemleges
szavazattal és 3 tartózkodással elfogadja.

226/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Foglalkoztatási helyzetkép, a munkahelyteremtés lehetősége, különös tekintettel az
Agrár-Ipari Park betelepülői helyzetére
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete egyetért a "Foglalkoztatási helyzetkép, a
munkahelyteremtés lehetősége, különös tekintettel az Agrár-Ipari Park betelepülői helyzetére"
című beszámolóban foglaltakkal és elfogadja azt.
2./ Mórahalom város Képviselőtestülete megállapítja, hogy a városfejlesztési program
gazdaságfejlesztéshez és foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó részei időarányosan teljesültek.
3./ Az önkormányzat a továbbiakban is fontosnak és szükségesnek tartja, ezért kiemelten
kezeli a foglalkoztatási helyzet még fennálló problémáinak megoldását. Ennek érdekében
folytatja a már megkezdett fejlesztéseit (a Homokhát Agrár-Ipari Park és a vállalkozói
inkubátorház építését), vállalkozásbarát adó és önkormányzati politikáját, valamint továbbra
is alkalmazza aktív, foglalkoztatást segítő eszközeit. Az említett eszközök használatával a
képviselő testület modellértékű, kistérségi központi szerepkört biztosító fejlesztéseket valósít
meg.
4./ A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
céljainak megvalósítása érdekében továbbra is használja ki a pályázati rendszerek kínálta
lehetőségeket.
5./ Mórahalom Város Képviselő-testülete a Haréna Kht részére 1 MFt támogatást nyújt a helyi
foglalkoztatás lehetőségeinek bővítése érdekében.
6./ A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a következő költségvetési rendelet
módosításakor a Haréna Kht 1 MFt-os támogatását építse be.
7./ Mórahalom város Képviselő-testülete köszönetét és elismerését fejezi ki a Csongrád
Megyei Munkaügyi Központ Mórahalmi Kirendeltsége vezetőjének és dolgozóinak a magas
szinvonalon végzett munkájukért.
Felelős:
1-5./ pont: Nógrádi Zoltán polgármester
6./ pont: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő:
1-3./ pont: folyamatos
4-6./ pont: 2000. decemberi Kt. ülés
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Huszár László kirendeltségvezető

IV. napirend
Előterjesztések
- Az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 1/2000. /III. 1./ KT. sz. rendelet
módositása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egy kiválóan összeállitott rendelet-tervezetet kapott kézhez,
melyet elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló rendeletét immár
háromszor kellett módositania a testületnek. A rendelet-tervezet indokolása részletesen
taglalja a módositás szükségességét. A bizottság tagjai elismerésüket fejezik ki az anyag
összeállitójának a pontos, jól áttekinthető rendelet-tervezet elkészitéséért.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok megtárgyalták a rendelet-tervezetet és azt elfogadásra
javasolják.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről
szóló 1/2000. /III. l./ KT. sz. rendelet módositására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal - az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 26/2000. (X. 12.) KT.
sz. rendeletét az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 1/2000. /III. l./ KT. sz.
rendeletének módositásáról
A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv

- Alapitványi támogatás átvétele és átadása

sz. melléklete tartalmazza.

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
227/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Alapitványi támogatás átvétele és átadása
Hat ározat
Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.
§. d./ pontja alapján:
Az Önvédelmi Csoport Közalapítványnak a Mórahalmon megrendezett regionális
polgárvédelmi napon átadott kitüntetésekhez való hozzájárulás címén 30.000 Ft
többlettámogatás átutalásával egyetért.
A Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola a Csongrád megyei Közoktatásért
Alapítványtól 20.000 Ft-ot a Diákújságíró találkozóra, 280.000 Ft-ot a Rendezvényház Kht
rendezés díjára, 800.000 Ft-ot a könyvtári bútorzat és eszköz beszerzésére elfogadja, és a
Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola költségvetésébe beépíti.
A Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola a Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól
400.000 Ft-ot támogatást az alsószinti WC-k akadály mentesítéséhez elfogadja, és a Móra
Ferenc Általános Iskola és Szakiskola költségvetésébe beépíti.
A Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola a Mórahalom Közoktatásáért Közalapítványtól
5.000 Ft-ot elfogad Herédi Renáta "Legjobb matematikus" díjazására, és a Móra Ferenc
Általános Iskola és Szakiskola költségvetésébe beépíti.
A Városi Fürdő medencéjéhez kapaszkodó kiépítésére a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány
1.248.000 Ft támogatását elfogadja, melyet a "Tegyük akadálymentessé környezetünket" c.
pályázaton nyertünk, és a Városi Fürdő költségvetésébe beépíti.
A Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház a Fogyatékosok Esélye
Közalapítványtól elfogadja a 360.000 Ft-ot, melyet az akadálymentes környezet kialakítására
kiírt pályázaton nyert az épület akadálymentesítésére, és a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és
Közösségi Ház költségvetésébe beépíti.
Az Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány Kuratóriumától a 200.000 Ft
egyszeri támogatást a védelmi rendszerhez kapcsolódó számítógép beszerzésére elfogadja, és
a költségvetésbe beépíti. Határidő: 2000. október 30.

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

- Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült jelentésre intézkedési terv készitése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok elismerésre méltónak tartották az Önkormányzat
köztisztviselőinek szakmai munkáját, melyet az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült
jelentés is alátámaszt. Ugy vélték bármelyik önkormányzat szivesen magáénak ismerné el a
jelentést. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság tagjai nagyra értékelték az önkormányzatnál
folyó szakmai munkát. Az ellenőrzéssel kapcsolatos, hiányosságot feltáró észrevételek
mielőbbi orvoslására az intézkedési tervet már összeállitották a Hivatal munkatársai. A
bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottsági tagok szerint is elismerésre méltó az önkormányzat gazdálkodási tevékenysége.
Fentiekre tekintettel elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagjai hasonlóan elismeréssel szóltak az önkormányzat
gazdálkodási tevékenységéről, 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.
228/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült jelentésre intézkedési terv készitése
Hat ározat
I. Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az Állami Számvevőszék
által végzett pénzügyi gazdasági ellenőrzésről készült jelentést. A Képviselő-testület
megállapítja, hogy az ellenőrzés súlyos hiányosságokat nem tárt fel. Az Önkormányzat

gazdálkodásának törvényszerűsége, szabályszerűsége biztosított. Az önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodás megfelelően szolgálta a lakosság ellátását, az önkormányzati
vagyon megőrzésére, gyarapítására tett intézkedések megteremtették a hatékony működés
feltételeit. A Képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy az önkormányzat a kötelező
feladatok és a pénzügyi források összehangolása érdekében jelentős és eredményes pályázati
tevékenységet folytat, melynek érdekében a működés szervezeti és személyi rendszerét
folyamatosan aktualizálja.
II. Mórahalom város Képviselőtestülete köszönettel vette az ellenőrzést, annak megállapításait
a gazdálkodása folyamán hasznosítja, a megállapított hiányosságokra pedig az alábbi
intézkedési tervet fogadja el:
1. A módosított alapító okiratnak megfelelően önkormányzati szinten egységes Gazdálkodási
Szabályzat elkészítése szükséges az Államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.31.) Korm. sz. rendelet és A költségvetés alapján gazdálkodó szervek
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 218/1998.(XII.31.) Korm sz. rendelettel
módosított 54/1996. (IV.12.) Korm. sz. rendelet előírásaira figyelemmel
Felelős:
Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: 2000. november 30.
2. A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Alapító Okiratát, SZMSZ-ét - az érintett 11
településsel együttműködve - indokolt felülvizsgálni, aktualizálni.
Felelős:
Nógrádi Zoltán polgármester
Kiss István TVI. igazgatója
Határidő: 2000. október 31
3. A helyi kincstári működési rendet az SZMSZ-ben,. valamint a számviteli politikában
(számlarend) szabályozni szükséges.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: 2000. október 31.
4. A belső ellenőrzés helyi szabályzatát az önkormányzat egészére - vezetői, folyamatba
épített, belső ellenőrzésre kiterjedően - komplex, egységes szerkezetű helyi szabályozásban
kell elkészíteni.
Felelős:
Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: 2000. november 30.

III. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a Polgármester és a Jegyző figyelmét, hogy
az önkormányzati gazdálkodás szabályait maradéktalanul tartsa, illetve tartassa be, a
jogszabályi előírásokat, valamint az Állami Számvevőszék fenti megállapításainak
érvényesülését fokozottan kísérje figyelemmel.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: folyamatos
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Állami Számvevőszék Csm-i Ellenőrzési Irodája Szeged,
4. Pénzügyi Bizottság elnöke
5. Költségvetési és Adóosztály mb. vezetője
6. Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója
7. Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
8 Napközi-otthonos Óvoda igazgatója
9. Térségi Vízmű üzemeltetési Intézmény Igazgatója
10. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója
11. Gondozási Központ vezetője
A Képviselő-testület létszáma 11 főre csökkent Ördögné Gárgyán Mária képviselő asszony
távozásával.
- Térségi Vizmü-üzemeltetési Intézmény Alapitó Okiratának módositása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester: Az Alapitó Okirat pontositásaként elmondja, hogy a Térségi
Vizmü-üzemeltetési Intézmény Felügyeleti szerve: Az alapítók által létrehozott Térségi
Vízmü-üzemeltetési Intézményirányitó Társulás Társulási Tanácsa
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet - a pontositásnak
megfelelően - elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést.
229/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Térségi Vizmü-üzemeltetési Intézmény Alapitó Okiratának módositása
Hat ározat

1. Mórahalom Város Képviselőtestülete a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Alapító
Okiratát a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
2. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosításoknak a költségvetési
szervek törzskönyvi nyilvántartásán történő átvezetéséről.
3. A Képviselő-testület felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításával
kapcsolatban a szervezeti és működési szabályzat módosítását a Térségi Vízmű-üzemeltetési
Intézményirányító Társulás Társulási Tanácsa elé terjeszteni szíveskedjen.
Felelős:
2. pontra Dr. Szántó Mária jegyző
3. pontra Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény igazgatója
Határidő: 2000. decemberi kt. ülés
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Domaszék Község polgármestere
4. Zákányszék Község polgármestere
5. Pusztamérges Község polgármestere
6. Öttömös Község polgármestere
7. Ásotthalom Község polgármestere
8. Röszke Község polgármestere
9. Üllés Község polgármestere
10. Forráskút Község polgármestere
11. Bordány Község polgármestere
12. Zsana Község polgármestere
13. Kiss István, TVI igazgatója

- Alapfokú Művészeti Iskola Alapitó Okiratának módositása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol a
képviselő-testületnek.
Némethné dr. Engi Etelka Művelődési és Közoktatási Bizottság tagja:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést. 230/2000. /X. 12./ Képviselőtestületi határozat:

Tárgy: Alapfokú Művészeti Iskola Alapitó Okiratának módositása
Hat ározat
I. Mórahalom város Képviselőtestülete a Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratát a
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
II. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt , hogy gondoskodjon a módosításoknak a
költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásán történő átvezetéséről .
III. A Képviselőtestület felhívja az Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjét, hogy az Alapító
Okirat módosításával kapcsolatban a szervezeti és működési szabályzatát módosítani
szíveskedjék.
Felelős: Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója
Határidő: 2000. novemberi kt. ülés
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Alapfokú Művészeti Iskola Igazgatója

- Gondozási Központ vezetői pályázat kiírása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol a
képviselő-testületnek.
Szücsné dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok megtárgyalták az előterjesztést és azt elfogadásra
javasolják.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület az előterjeszést egyhangúlag elfogadja.
231/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Gondozási Központ vezetői pályázat kiírása
Hat ározat

l./ Mórahalom város Képviselőtestülete a megüresedő Gondozási Központ vezetői állás
betöltésére az 1992. évi XXXIII. tv. alapján az alábbi pályázatot hirdeti meg: "Mórahalom
város Képviselőtestülete pályázatot hirdet a mórahalmi Gondozási Központ vezetői állásának
betöltésére.
Pályázati feltételek:
ˇ magyar állampolgárság
ˇ büntetlen előélet
ˇ felsőfokú szociális munkás, szociális szervező végzettség
ˇ cselekvőképesség
ˇ legalább 5 év vezetői gyakorlat
ˇ mórahalmi lakóhely /az önkormányzat szolgálati lakást biztosít/
A pályázathoz csatolni kell:
ˇ részletes szakmai életrajzot
ˇ az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel
ˇ a végzettséget tanúsító okirat másolatát
ˇ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
ˇ esettanulmányt pályázati formában
Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat megjelenésétől számított 30 nap
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 15 nap
Az állás betölthető: 2001. január 1-től.
A pályázatot Mórahalom város Képviselőtestületéhez kell benyújtani, 6782 Mórahalom,
Felszabadulás u.34. címre. 2./ A
Képviselőtestület felhívja a Jegyzőt, hogy a pályázatnak a Szociális és munkaügyi
Közlönyben, valamint a Délmagyarország című napilapban való megjelentetéséről
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete
2./ Nógrádi Zoltán polgármester
3./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Templomrekonstrukciós Beruházási Ideiglenes Bizottság létrehozása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Kérdés: nincs Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület az előterjeszést egyhangúlag elfogadja.
232/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Templomrekonstrukciós Beruházási Idegilenes Bizottság létrehozása
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
valamint Mórahalom város Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ Kt. sz. rendelete 22. §. /1/ bekezdése alapján
Templomrekonstrukciós Beruházási Ideiglenes Bizottságot hoz létre az alábbi összetételben:
1. Varga Ferenc képviselő, a bizottság elnöke
2. Vass Antal képviselő, bizottsági tag
3. Szűcsné dr. Fehér Éva képviselő bizottsági tag
A Képviselő-testület felkéri Dobó Józsefet, a MÓRAÉP Kht. ügyvezető igazgatóját, valamint
Balog Lászlót a Polgármesteri Hivatal Kabinetvezetőjét, hogy szakértőként vegyenek részt a
bizottság munkájában, és szakmai tanácsaikkal segítsék elő a bizottság feladatkörébe tartozó
döntések meghozatalát.
2./ A Templomrekonstrukciós Beruházási Ideiglenes Bizottság feladata:
- a Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete által létrehozott beruházási
bizottsággal együttműködve a Római Katolikus Templom felújításából adódó feladatok
áttekintése
- az elvégzendő munkák meghatározása, ütemezése
- műszaki, költségvetési megoldási javaslatok kidolgozása
Határidő: 2000. november
Felelős: Beruházási Ideiglenes Bizottság elnöke
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Ideiglenes Bizottság elnöke
3./ Római Katolikus Egyházközség Képviselő-testülete

- Pályázat benyujtása a Földmüvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati
felhivására, a vidékfejlestési célok támogatására, a SAPARD program előkészitésére

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést, mivel az önerő biztositott. Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság elnöke: Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület az előterjeszést egyhangúlag elfogadja.
233/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat: Tárgy:
Pályázat benyujtása a Földmüvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhivására, a
vidékfejlestési célok támogatására, a SAPARD program előkészitésére
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete egyetért a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium által, a vidékfejlesztési célok támogatására, a SAPARD program előkészítésére
kiírt pályázaton történő részvétellel.
2./ A képviselőtestület az 1. pontban foglalt 10 millió forintos program megvalósításához 5
millió forint saját forrást biztosít. A képviselőtestület hozzájárul, hogy a beruházás
eredményeként megvalósuló ingatlanokra és a beszerzett nagy értékű eszközökre
vonatkozólag jelzálog kerüljön bejegyzésre.
3./ A Képviselőtestület felhívja a Móra Ferenc Általános és Szakiskolát a pályázat
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételére.
4./ A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy a sikeres pályázat esetén építse be az
önkormányzat 2000. évi költségvetésről szóló rendeletébe az elnyert támogatást.
Felelős:
2-3 ./pont: Nógrádi Zoltán polgármester
4./pont: Dr.Szántó Mária jegyző
Határidő: 2-4./pont: 2000. november 15
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Mórahalom, 5432 j. út /Felszabadulás utca/, valamint a 5512 j. Röszke-mórahalmi ök. út
melletti kerékpárút építés költségeinek kötelezettség-vállalása a KÖVIM által kiirt
pályázatához

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint a pályázathoz az önerő biztositott, igy
elfogadásra javasolják 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 az előterjeszést egyhangúlag elfogadja.
234/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: - Mórahalom, 5432 j. út /Felszabadulás utca/, valamint a 5512 j. Röszke-mórahalmi
ök. út melletti kerékpárút építés költségeinek kötelezettség-vállalása a KÖVIM által kiirt
pályázatához
Hat ározat
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium
(KöVíM) - a Belügyminisztériummal (BM), valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériummal (FVM) egyetértésben regionális kerékpárutak építésének támogatására kiírt
Mórahalom, 5432. j Bordány - Zákányszék - mórahalmi ök. út szelvény szerinti jobb oldalán a
13+786 - 14+190 km szelvények között (a Felszabadulás utca Petőfi utca és a Szegedi út
közötti szakasza), valamint a 5512.j. Röszke-mórahalmi ök.út mellett, a 9+490 és 9+030 km
szelvények között gyalog- és kerékpárút kiépítésére benyújtandó pályázat elkészítésével.
2. A Képviselőtestület a beruházás összköltségét 24.400.000 Forintban jóváhagyja, és az 1./
pontban meghatározott fejlesztésre a KöVíM-BM-FVM részéről 19.520,- eFt támogatásra
pályázatot nyújt be. A tárgyi célra a Képviselőtestület saját forrásként 4.880,- eFt-ot 2001. évi
költségvetési rendeletében biztosít.
3. A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a pályázat elkészítésére, benyújtására és a
szükséges nyilatkozatok megtételére, beleértve az azonnali beszedési megbízásokra
vonatkozó nyilatkozatokat is. 4. A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres
pályázat esetén az Önkormányzat 2001. évi költségvetési rendeletébe a fenti pályázaton nyert
összegeket építse be.
Felelős:
1-3. pontokra Nógrádi Zoltán polgármester
4. pontra Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: 2.pont pályázat benyújtására 2000. október 15.
Beszámolásra: 2001 februári kt.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester

2. Dr. Szántó Mária jegyző

- Mórahalom, Felszabadulás u. 2., 916/1 hrsz. alatti telken lévő Klebesberg iskolaépület
rehabilitációjára pályázati támogatás igénylése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják 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 az előterjeszést egyhangúlag elfogadja.
235/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Felszabadulás u. 2., 916/1 hrsz. alatti telken lévő Klebesberg iskolaépület
rehabilitációjára pályázati támogatás igénylése
Hat ározat
1. Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) - 1997. évi LXXVIII. törvény 50.§-ának (1) bekezdés d) pontjában
foglaltak alapján - az építészeti örökség helyi védelmével kapcsolatos önkormányzati
kiadások támogatására meghirdetett pályázat benyújtásával.
2. A Képviselőtestület a beruházás összköltségét 4.500.000,- Forintban jóváhagyja, egyetért
azzal, hogy az1./ pontban meghatározott fejlesztésre a FVM részéről 3.000,- eFt támogatásra
a Polgármester nyújtson be pályázatot. A tárgyi célra a Képviselőtestület saját forrásként
1.500,- eFt-ot 2001. évi költségvetési rendeletében biztosít.
3. A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert a pályázat elkészítésére és a szükséges
nyilatkozatok megtételére, beleértve az azonnali beszedési megbízásokra vonatkozó
nyilatkozatokat is.
4. A Képviselőtestület felhívja a Jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az
Önkormányzat 2001. évi költségvetési rendeletébe a fenti pályázaton nyert összegeket építse
be.
Felelős:
1-3. pontokra Nógrádi Zoltán polgármester
4. pontra Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: 2.pont pályázat benyújtására 2000. október 24.

Beszámolásra: 2001 januári kt.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző

- Belépés a Magyar - Izraeli Kereskedelmi és Ipari Egyesület Üzleti Klubjába
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják 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 az előterjeszést egyhangúlag elfogadja. 236/2000. /X. 12./ Képviselőtestületi határozat:
Tárgy: Belépés a Magyar - Izraeli Kereskedelmi és Ipari Egyesület Üzleti Klubjába
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete egyetért a Magyar-Izraeli Kereskedelmi és Ipari
Egyesület Üzleti Klubjába való belépéssel. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a belépési nyilatkozatot aláírja.
2./ A képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az éves tagsági díj összegét - 5000,Ft/év - az Önkormányzat költségvetési rendeletébe építse be, valamint a Magyar-Izraeli
Kereskedelmi és Ipari Egyesület Üzleti Klub részére utalja át.
Felelős:
1. pont: Nógrádi Zoltán polgármester
2. pont: Dr. Szántó Mária jegyző
Határidő: Azonnal
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző

- Helyi önkormányzati rendszer létrejöttének 10. évfordulója
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület az előterjeszést egyhangúlag elfogadja.
237/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Helyi önkormányzati rendszer létrejöttének 10. évfordulója
Hat ározat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete kiemelt feladatának tekinti a helyi önkormányzati
rendszer létrejöttének 10. évfordulójáról történő megemlékezést. A jogállam megfelelő
önállósággal rendelkező, demokratikusan megalakított és működő, helyi önkormányzatokban
lelheti meg tartópilléreit. Az erős önkormányzatok révén olyan önszervező helyi
hatalomgyakorlás valósulhat meg, amelyben a lakosság közvetlenül, illetve választott helyi
képviselői útján a törvények keretei között önállóan intézheti a helyi ügyek széles körét. Az
önkormányzati rendszerben a helyi közösségek demokratikusan gyakorolják önállóságukat. A
helyi önkormányzatok hivatása, hogy helyben önfejlődési folyamatokat indítsanak el, a köz
megelégedésére hatékonyan igazodjanak a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez,
önkormányzati minőségükben és önállóságukkal kapcsolódjanak az országos közfeladatok
helyiérdekű megvalósításához. A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben
eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdeket.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete elismeri a város önkormányzati rendszerének, a
helyi demokrácia kiépítésében közreműködők tevékenységét és köszönetét fejezi ki e téren
kifejtett lelkiismeretes munkájukért. Ennek érdekében felhívja a polgármester figyelmét,
tegyen előkészületeket arra vonatkozóan, hogy - az 1998-2002-es ciklus végéig - készüljön az
1990-ben és az azt követő ciklusokban megválasztott képviselő-testületek tagjainak nevét
megörökítő emléktábla. Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2002. szeptember 1.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
- Mezőőri szolgálat kibővitése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet az alábbi
határozati javaslat kiegészitéssel javasol elfogadásra:
"5./ Mórahalom város Képviselő-testülete kiemelten fontosnak tartja a mezőőri szolgálat
hatékonyabb müködése és a feladatok koordinálása érdekében, hogy folyamatos egyeztető
megbeszélésekre kerüljön sor a Mórahalmi Rendőőrs, az Árpád Vezér Vadásztársaság és a
Mezőőri Szolgálat munkatársainak részvételével.
Határidő: 5./ folyamatos
Felelős: 5./ Mezőőri Szolgálat munkatársai"
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

- A Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javaslatát a képviselő-testület egyhangulag
elfogadja. - A Képviselő-testület a - kiegészitett határozati javaslattal együtt - egyhangúlag
elfogadja az előterjesztést.
238/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mezőőri szolgálat kibővitése
Hat ározat
l./ Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért Mórahalom város közigazgatási területén a
mezei őrszolgálat egy fő mezőőrrel való kibővítésével.
2./ A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. l. §-a,
valamint a 83/A . § /l/ bekezdése alapján Csehó Tamás Mórahalom, Úttörő u. 10. szám alatti
lakost nevezi ki a mezőőri feladatok ellátására, 55.000,-Ft/hó bruttó munkabérért határozott
időre, 2000. november l-től 2001. október 3l-ig.
3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a mezei őrszolgálat létrehozásával,
finanszírozásával kapcsolatos feladatok tekintetében az FVM Csongrád Megyei
Földművelésügyi Hivatala felé intézkedjék.
4./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a mezőőr foglalkoztatásával kapcsolatos
egyéb szervezési és munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
5./ Mórahalom város Képviselő-testülete kiemelten fontosnak tartja a mezőőri szolgálat
hatékonyabb müködése és a feladatok koordinálása érdekében, hogy folyamatos egyeztető

megbeszélésekre kerüljön sor a Mórahalmi Rendőőrs, az Árpád Vezér Vadásztársaság és a
Mezőőri Szolgálat munkatársainak részvételével.
Határidő: 3./- 4./ 2000. november 1 5./ folyamatos
Felelős:
3./ Dr. Szántó Mária jegyző
4./ Nógrádi Zoltán polgármester
5./ Mezőőri Szolgálat munkatársai
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Csehó Tamás
4./ TÁKISZ 5./ FVM Hivatal Szeged

- Mórahalom, Remény u. 5. sz. alatti épülethez tartozó melléképület bérbeadása
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 az előterjeszést egyhangúlag elfogadja. 239/2000. /X. 12./ Képviselőtestületi határozat:
Tárgy: Mórahalom, Remény u. 5. sz. alatti épülethez tartozó melléképület bérbeadása
Hat ározat
1./ Mórahalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Mórahalom, Remény u. 5. sz. alatti,
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,
Remény u. 5. sz. épülethez tartozó, 48 m2 alapterületű melléképület Attila és Társa Kft.
részére történő bérbeadását 2000. október 8-tól 2001. január 8-ig tartó határozott időre.
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. október 12.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester

2. Attila és Társa Kft. Mórahalom, V. körzet 85.

- Önrész vállalása a könyvtár informatikai fejlesztését célzó pályázathoz
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Némethné dr. Engi Etelka Müvelődési és Közoktatási Bizottság tagja:
Elmondja, hogy a bizottság megvitatta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol a
Képviselő-testületnek.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület az előterjeszést egyhangúlag elfogadja.
240/2000. /X. l2./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Önrész vállalása a könyvtár informatikai fejlesztését célzó pályázathoz
Hat ározat
1.) Mórahalom Város Képviselőtestülete egyetért a Mórahalom Tóth Menyhért Városi
Könyvtár és Közösségi Ház részére korszerű távközlési és informatikai technológiák,
infrastruktúrák létrehozására, illetve az ezekkel nyújtható szolgáltatások bevezetésére a
Miniszterelnöki Hivatal által kiírt pályázati felhívásra szakmai tevékenységet szolgáló
eszközfejlesztésre 4.000 eFt összegű pályázat benyújtásával, amelyhez 1.000 eFt támogatást
igényel.
2.) A Képviselőtestület a pályázathoz az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló
rendeletben a 1.000 eFt önrészt a pályázat megvalósításához biztosítja. A Képviselőtestület
szükségesnek, a Könyvtár megnövekedett feladataira, és a teleház fejlesztésének
szükségességére tekintettel indokoltnak tartja a pályázatban szereplő eszközök beszerzését.
3.) A Képviselőtestület felhívja a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
igazgatójának figyelmét a pályázat elkészítésére, a szükséges nyilatkozatok elkészítésére és a
pályázat benyújtására.
4.) A Képviselőtestület felhívja a jegyző figyelmét, hogy sikeres pályázat esetén az elnyert
támogatást a 2000. évi költségvetésbe építse be.
Határidő:
3.) pont esetén a pályázat benyújtására 2000. október 20.
4.) pont esetén a 2001. januári Kt. ülés
Felelős:
3.) Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója
4.) Dr. Szántó Mária jegyző

Erről értesítést kap:
1.) Nógrádi Zoltán polgármester
2.) Dr. Szántó Mária jegyző
3.) Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy az Önkormányzat és szervei szervezeti és müködési szabályzatáról szóló
9/1995. /VI. 5./ KT. sz. rendelet 13. § /l/ bekezdése értelmében a Képviselő-testület ülését a
polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester, amennyiben az is akadályozva van az
Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti. Tekintettel Csányi László alpolgármester távollétére átadja
az ülés vezetését Bubori Károly urnak, az Ügyrendi Bizottság elnökének.
Bubori Károly elnök átveszi az ülés vezetését.
- Polgármester illetményének megállapitása
Előadó: Vass Antal, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Nógrádi Zoltán polgármester: Bejelenti személyes érintettségét és javasolja a
döntéshozatalból történő kizárását.
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke: Megszavaztatja Nógrádi Zoltán polgármester
döntéshozatalból történő kizárására vonatkozó javaslatot.
- A Képviselő-testület egyhangulag elfogadja Nógrádi Zoltán polgármester döntéshozatalból
történő kizárását.
241/2000. /X. l2./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Nógrádi Zoltán polgármester szavazásból történő kizárása
Hat ározat
Mórahalom város Képviselő-testülete Nógrádi Zoltán polgármestert az Ötv. 14. § /2/
bekezdése alapján a személyét érintő döntéshozatalból kizárja.
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az anyag összeállitása során tájékozódtak - Csongrád megyében - a
polgármesteri illetmények alakulásáról. Elmondja, hogy a bizottság a kiküldött irásos
előterjesztéssel ellentétben - a bizottsági ülésen elhangzott vélemények figyelembevételével javasolja a törvény által maximálisan meghatározható illetmény megállapitását.
Tájékoztatásként elmondja, hogy a bizottsági ülésen a polgármester úr a maximális összeg
megállapitására vonatkozó javaslatot visszautasitotta.
Kérdés: nincs

Hozzászólás:
Varga Ferenc képviselő:
Csatlakozik a Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadásához. Az Állami Számvevőszék
jelentéséből is kitünik, hogy milyen magas szinvonalu munka folyik az önkormányzatnál,
mely a polgármester úr érdeme. Számos újonnan megvalósult beruházás is tanusitja
polgármester úr eredményes tevékenységét.
Szücsné dr. Fehér Éva képviselő:
Megitélése szerint polgármester urnak van erkölcsi alapja ahhoz, hogy a részére
megállapitható maximális összegü illetményt elfogadja. Felhivja a testület figyelmét a
versenyszférában dolgozók magas összegü javadalmazására. Ugy véli a város fejlődése
érdekében végzett több éves magas szivonalu munka honorálásaként megérdelmi a maximális
illetmény megállapitását.
Bubori Károly képviselő:
Támogatja a maximálisan megállapitható illetmény megszavazását.
Oltványi Gyula képviselő: Megitélése szerint a polgármester úr által végzett munka
maximális, igy a számára megállapitott illetménynek is maximálisnak kell lennie. Ugy véli
amennyiben az egész évet maguk elé vetitik, akkor nem tulzás azt állitani, hogy az emberi
teljesitő képesség határán dolgozik a polgármester úr.
- A Pénzügyi Bizottság módositó javaslatát, a Képviselő-testület egyhangulag elfogadja.
- A Képviselő-testület az előterjeszést a módositott határozati javaslattal együtt - egyhangúlag
elfogadja.
242/2000. /X. 12./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Polgármester illetményének megállapitása
Hat ározat
Mórahalom város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. § (1) - (2)
bekezdésére figyelemmel, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 33. §-ában
biztosított jogkörében eljárva Nógrádi Zoltán polgármester illetményét 2000. október 1-jétől
240.000,-Ft-ban állapítja meg.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ PM Csongrád Megyei TÁKISZ
Nógrádi Zoltán polgármester:
Megköszöni a képviselő-testület bizalmát. Jó érzéssel töltötték el a dicsérő szavak

Bubori Károly úr, az Ügyrendi Bizottság elnöke visszaadja az ülés vezetését Nógrádi Zoltán
polgármester úr részére Nógrádi Zoltán polgármester visszaveszi az ülés vezetését Bubori
Károly úrtól, az Ügyrendi Bizottság elnökétől.
Közérdekü bejelentések:
Szögi Lászlóné Gondozási Központ vezetője:
Meghivja a testületi ülés résztvevőit a Gondozási Központ által 2000. október 2l-én 18.00
órakor tartandó Jótékonysági Bálra.
Vass Antal képviselő:
Kéri, hogy a Képvielő-testület nevében dr. Szántó Mária jegyző asszony részére kisfia
megszületésének alkalmából disztáviratot adjanak fel.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy személyiségi jogokat érintő ügy megvitatására kerül sor. Zárt ülést rendel el.
K.m.f
Dr.Szántó Mária jegyző távollétében és megbizásából :
.
Nógrádi Zoltán
polgármester Nagy Szilvia
Jogi és Szerv. O. vez

