Jegyzőkönyv
Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. február 16- án
megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében
Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester
Bubori Károly, Babarczi János, Csányi László, Csiszár István,
Némethné dr. Engi Etelka, Oltványi Gyula, Ördögné Gárgyán
Mária,
Fazekas K. Imre, Szűcsné dr. Fehér Éva, Vass Antal, Varga
Ferenc,
Heller Sz. Tibor, Volford Imre képviselők
Dr. Szántó Mária jegyző

Tanácskozási joggal jelen vannak:
- Balog László Pü. Oszt. vezetője
- Rozsnyainé Hódi Mária Igazgatási O. vezető
- Hódi Pál Mezőgazd. és Vállakozásfejl. O. Vezető
- Kosztyu Gyuláné óvodavezető
- Gyuris Péterné iskolaigazgató
- Szögi Lászlóné Gond. Közp. vez.
- Vastag István Alapfokú Művészeti Isk. igazgatója
- Balogné Juhász Ildikó Városi Fűrdő képv.
- Dobó József MÓRAÉP Kht. ügyv. igazgatója
- Nagy Szilvia Jogi és Szervezési O.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit.
Megállapítja a határozatképességet, a 14 tagú települési képviselő-testület tagjai közül jelen
van 14 fő.

Javaslatot tesz  meghívó szerint  a napirendi pontokra.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
•

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot.

I. NAPIREND
Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti tevékenységről,
a fontosabb tárgyalásokról, az önkormányzati szervezetet érintő
fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester két ülés közötti beszámolója a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét
képezi.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
•

A képviselőtestület egyhangúlag elfogadja a beszámolót.

2/2000. /II. 16./ 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

Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság Gondozási Központ vezetőjének a 261/1999./XII.16./ Kt. sz.
határozat 4./ pontjára adott jelentését megvitatta, és azt körültekintően összeállítottnak tartja.
A bizottság tagjai a következő kiegészítéssel javasolják elfogadásra a jelentést:
"A Képviselő-testület felhívja a Gondozási Központ vezetőjének figyelmét, hogy a stabil
gazdálkodás érdekében a nem kötelező feladatok teljesítése során a bevételek és kiadások
alakulására nagy gondot fordítson. A szervezettség, fokozott körültekintés és a takarékosság
érvényesüljön a Gondozási Központ szociális ágazatának működése során is."
Nógrádi Zoltán polgármester:
Javasolja, hogy a Gondozási Központ vezetője havonta adjon jelentést a nem kötelező
feladatok alakulásáról, a bevételek csökkenését minden esetben indokolja.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadja.
- A polgármesteri javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról
adott jelentést a módosított határozati javaslatokkal együtt.

3/2000. /II. 16. / Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Jelentés a képviselő-testület határozatinak végrehajtásáról
Határozat
I.
Mórahalom város Képviselő-testülete a 20/1999. /II. 25./ Kt. sz. határozat 6.,7.
pontjára, 16/1999. /II. 25./ 2./ pontjára, 235/1999. /XI. 25./ Kt. sz. határozat
III/2., 259/1999. /XII. l6./, 237/1999. /XI. 25./ Kt. sz. határozat 1., 3., 4., 5.
pontjára, 213/1999. /X. 28./ Kt. sz. határozat 2., 6 pontja, 224/1999. /X. 28./
Kt. sz. határozat 4. pontjára, 268/1998. /XII. 22./ Kt. sz. határozat 5. pontjára,
198/1999. /IX. l6./ Kt., 255/1999. /XI. 25./ Kt. , 144/1999. /VI. 23./ Kt. sz.
határozat 3. pontjára, 196/1999. /IX. l6./ Kt., 262/1999. /XII. l6./ Kt. sz.
határozat 6., 7. pontjára, 264/1999. /XII. l6./ Kt., 267/1999. /XII. l6./ Kt.,
268/1999. /XII. l6./ Kt. sz. határozat l., 3., 4. pontjára, 269/1999. /XII. l6./ Kt.
sz. határozat 2 pontjára, 272/1999. /XII. l6./ Kt., 276/1999. /XII. l6./ Kt. sz.
határozatokra adott jelentést elfogadja, azok végrehajtásáról további jelentést
nem kér.

Mórahalom város Képviselő-testülete a 274/1999. /XII. l6./ Kt. sz. határozat
végrehajtásáról a 2000. áprilisi kt. ülésre kér újabb jelentést.
Mórahalom város Képviselő-testülete a 195/1999. /IX. l6./ Kt. sz. határozat
2.,4.,5 pontjának,
269/1999. /XII. l6./ Kt. sz. határozat 1. pontjának, 273/1999. /XII. l6./ Kt. sz.
határozat 2. pontjának végrehajtásáról a 2000. májusi kt. ülésre kér újabb
jelentést
Mórahalom város Képviselő-testülete a 98/1999. /IV. 29./ Kt., 277/1999. /XII.
l6./ Kt. sz. határozat végrehajtásáról a 2000. júniusi kt. ülésre kér újabb
jelentést.
Mórahalom város Képviselő-testülete a 278/1999. /XII. l6./ Kt. sz. határozat
végrehajtásáról a 2000. decemberi kt. ülésre kér újabb jelentést.
Mórahalom város Képviselő-testülete a 151/1998. /VII. l./ Kt. sz. határozat 4.
pontjának végrehajtásáról a 2001. decemberi kt. ülésre kér újabb jelentést.
II.
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete megvitatta a 261/1999. /XII. l6./Kt.
sz. határozat 4., 5. pontjára adott jelentést, melyet elfogad.
2./ A Képviselő-testület felhívja a Gondozási Központ vezetőjének figyelmét,
hogy a stabil gazdálkodás érdekében a nem kötelező feladatok teljesítése során
a bevételek és kiadások alakulására nagy gondot fordítson. A szervezettség,
fokozott körültekintés és a takarékosság érvényesüljön a Gondozási Központ
szociális ágazatának működése során is.
3./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a Gondozási Központ
vezetőjét, hogy havonta adjon jelentést a nem kötelező feladatok alakulásáról,
a bevételek csökkenését minden esetben indokolja.
Felelős: 2-3. / pont Szögi Lászlóné Gondozási Központ vezetője
Hatridő: 2. / folyamatos
3./ tárgyhót követő hó 10-ig
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője
4./ Vastag István Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója

5./ Szögi Lászlóné Gondozási Központ vezetője
•

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.

4/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete az Egészségügyi és Szociális
Bizottságra, valamint a Polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról
szóló tájékoztatókat az SZMSZ 5. § /3/ bekezdése alapján tudomásul veszi.
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
II. NAPIREND
Az Önkormányzat Millenniumi program- és rendezvényterve
Előadó: Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke

Nógrádi Zoltán polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a millenniumi programok egyeztetése
megtörtént. Elmondja, hogy a millenniumi rendezvények nagy gondossággal kerülnek
megszervezésre. Kéri a Képviselő-testület tagjait minél nagyobb számban vegyenek részt a
programokon.
Ördögné Gárgyán Mária Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottsági tagok megítélése szerint az Önkormányzat Millenniumi programés rendezvényterve sokrétű, változatos és nagyszámú programot tartalmaz a millennium méltó
megünneplésére. Az önkormányzat vállalt kötelezettségei is tükröződnek a programban a
térségi szerepvállalás sikeres végrehajtásához.
Elmondja továbbá, hogy a Művelődési és Közoktatási Bizottság javasolja a határozati javaslat
kiegészítését az alábbi 5./ ponttal:
" 5./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a polgármester figyelmét, hogy a
programok koordinálására jelöljön ki felelősöket, és az egyes programok lebonyolítására
külön egyeztetést tartson."

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Művelődési és Közoktatási Bizottság javaslatát a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az Önkormányzat Millenniumi program- és
rendezvénytervét a módosított határozati javaslattal együtt.

5/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Az Önkormányzat Millenniumi program- és rendezvényterve
Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete kiemelt feladatnak tekinti
államiságunk, valamint kereszténységünk ezredik évfordulója és a harmadik
évezred nyitányának méltó megünneplését.

2./ A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékletét képező
Millenniumi Programterv-et. Egyetért azzal, hogy az ezeréves
államiságunk történelmi értékeit bemutató millenniumi programsorozat célja

méltóképpen emlékezni Szent Istvánra, hangsúlyozva egyúttal azt a
felelősséget, amelyet a jelen és a jövő nemzedékeivel szemben viselnünk kell.

3./ A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a millenniumi
programsorozat megvalósításához szükséges 600.000,-Ft önrészt az
önkormányzat 2000. évi költségvetésében biztosítsa.

Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző Határidő: 2000. évi költségvetés megalkotása
4./ A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy
programsorozat megvalósítása során törekedjen együttműködésre a helyi,
illetve térségi szervezetekkel.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos
A Képviselő-testület a határozati pont végrehajtásáról külön jelentést nem kér.
5./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhívja a polgármester figyelmét,
hogy a programok koordinálására jelöljön ki felelősöket, és az egyes
programok lebonyolítására külön egyeztetést tartson.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
3./ Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke

III. NAPIREND
- Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. évi gazdasági programja
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester:

A program összeállításánál igyekeztek előre tekintő célokat megfogalmazni a város
fejlesztésére vonatkozóan. Különös figyelmet szenteltek az infrastruktúra, a gazdaság, az
épületek és a személyi állomány fejlesztésére. A fejlesztések összértékének 20 %-át önerőként
biztosítja az Önkormányzat.
Úgy véli, hogy olyan városi funkciókat kell kiépíteni, a meglévőket fejleszteni, amelyek
megfelelnek az EU város hálózati követelmény rendszerének. A térségi szerep megerősítése
tekintetében külső forrásokra van szükség, mely külső források köz- és magánforrások
egyaránt lehetnek.
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság a 2000. évi gazdasági programot megtárgyalta. A bizottsági tagok
megítélése szerint a VII. 4. pont megállapítása nem reális, hiszen az Önkormányzat a Városi
Sportegyesület megyei I. osztályban való szerepléséhez a szükséges támogatást nem tudja
biztosítani. Fentiekre tekintettel javasolják a VII. 4. pont módosítását az alábbiak szerint:
"VII. 4. A Városi Sportegyesület megyei I. osztályban való szerepléséhez a lehetőségekhez
képest maximális támogatást biztosít az Önkormányzat."
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 2000. évi gazdasági
programot.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok javaslatát, mely szerint az alábbi módosító javaslatokkal
javasolják elfogadásra a 2000. évi gazdasági programot:
1. A program VIII. fejezetének 2. pontja egészüljön ki a következőkkel:
"A lehetőségekhez képest napirenden kell tartani újabb szakrendelések indítását
gyermek pszichiátriai rendelés óraszámának emelését, illetve a pszichiátriai rendelés
beindítását."
2. A program VIII. fejezete egészüljön ki az alábbi 9. ponttal:
"VIII. 9. Pályázati és egyéb lehetőségek igénybevételével az iskolás korú gyermekek
ellátásának érdekében gyermek logopédus állandó alkalmazását kell biztosítani."

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja a módosító javaslatokat:
- Az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely a VII. 4. pontjának módosítására irányult, a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát, mely a VIII. 2. pontjának kiegészítésére
irányult, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát, mely a VIII. fejezetet 9. ponttal javasolja
kiegészíteni, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot a módosított 2000. évi
gazdasági programmal együtt.

6/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom város Képviselő-testületének 2000. évi gazdasági programja
Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ KT. sz. rendeletének 11. §
/4/ bekezdése alapján az Önkormányzat 2000. évi gazdasági programját
megtárgyalta és azt a melléklet szerint elfogadta.

Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária jegyző
- Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a határozati
javaslatot.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási
kötelezettségről szóló előterjesztést, melyet elfogadásra javasol.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a képviselő-testületet a bizottság véleményéről, mely szerint elfogadásra
javasolják az előterjesztést.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
7/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Költségvetési előterjesztéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség
Határozat
Mórahalom város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 118. § alapján 2000. évi költségvetés előterjesztése kapcsán
megtárgyalta az önkormányzat:
- összevont mérleg adatait,
- finanszírozási ütemtervét
- a többéves kihatással járó feladatokról szóló tájékoztatást.
A Képviselőtestület a kimutatásokban és mellékletekben foglalt tájékoztatást
tudomásul veszi.
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester

- Az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Tájékoztat a bizottság véleményéről, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester:
Szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotására vonatkozó rendelet-tervezetet:
•

A Képviselő-testület - egyhangú szavazattal - az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 1/2000. /III.1./
KT. sz. rendeletét az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről.

A rendelet hiteles szövegét a jegyzőkönyv  sz. melléklete tartalmazza.
IV. NAPIREND Aktuális kérdések

-A 2000. évi Munkaterv jóváhagyása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a 2000. évi munkatervet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 2000. évi munkatervet.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a 2000. április 27-i kt. ülés 1. napirendi pontjaként
szerepel a "Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről".
Elmondja, hogy jelzés érkezett a Mentőszolgálat részéről a kerékpáros balesetek számának
emelkedéséről. Fentiekre tekintettel a bizottság javasolja, hogy a napirendi pont előadói közé
vegye fel az OMSZ mórahalmi vezetőjét, a teljesebb körű anyag összeállítása érdekében. Az
előkészítésben bizottságuk részvételét javasolja. Ezzel a kiegészítéssel elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot a fenti módosítással
együtt.
8/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: A 2000. évi Munkaterv jóváhagyása

Határozat

Mórahalom város Képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ KT. sz. rendelet 11. § /1/
bekezdése alapján 2000. évi Munkatervét a melléklet szerint elfogadja.
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
•

Az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/1995.
/IV.5./ Kt. sz. rendelet módosítása

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának megváltoztatása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést és a
rendelet-tervezetet.
A bizottsági ülésen elhangzott észrevételekre való tekintettel kéri a Jegyző Asszonyt, hogy
bővebben ismertesse a Polgármesteri Hivatal működésében eszközölt változásokat.
Dr. Szántó Mária jegyző:
Részletesen ismerteti a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának
megváltoztatását.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Varga Ferenc képviselő, melyre a választ
Nógrádi Zoltán polgármester megadja.
Hozzászólás: nincs

- A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 nemleges szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadja a határozati javaslatot.

9/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 9/1995. /IV.5./ Kt. sz. rendelet módosítása
A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának megváltoztatása

Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete az Önkormányzat és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 9/1995. /IV. 5./ Kt. sz. rendelete 28. § /3/
bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódását a
határozat melléklete szerint állapítja meg.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy az átszervezéssel
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2000. február 29.
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
Nógrádi Zoltán polgármester:
- Szavazásra bocsátja az Önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 9/1995. /IV.5./ Kt. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal - az
elfogadás megfelel a minősített szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselőtestületének 2/2000. /II.24./ KT. sz. rendeletét az Önkormányzat és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 9/1995. /IV.5./ Kt. sz. rendelet módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a  sz. melléklete tartalmazza.

- Az önkormányzat és szervei közbeszerzéseiről szóló 9/1996. /IV.15./ KT.
számú rendelet módosítása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelet
tervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet tervezetet.

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

Nógrádi Zoltán polgármester:
- Szavazásra bocsátja az önkormányzat és szervei közbeszerzéseiről szóló 9/1996./IV.15./ KT.
számú rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 3/2000./II.24./ KT. sz.
rendeletét az önkormányzat és szervei közbeszerzéseiről szóló 9/1996./IV.15./ KT. sz.
rendelet módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a  sz. melléklete tartalmazza.
- Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997. /XI.12./ KT. sz. rendelet
módosítására
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra
javasolják a rendelet tervezetet.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

Nógrádi Zoltán polgármester:
- Szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997./XI.12./ KT. sz. rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:

- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 4/2000. /II.16./ KT. sz.
rendeletét a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 18/1997./XI.12./ KT. sz. rendelet
módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a  sz. melléklete tartalmazza.
•

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/1993. /V.7./ KT.
sz. rendelet módosítására
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

Szűcsné Dr. Fehér Éva Eü. és Szoc. Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottsági tagok véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelettervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

Nógrádi Zoltán polgármester:
- Szavazásra bocsátja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/1993./V.7./ KT.
sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 5/2000. /II.24./ KT. sz.
rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 10/1993. /V.7./ KT. sz.
rendelet módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a  sz. melléklete tartalmazza.
•

Javaslat a lakásépités,- vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról szóló
6/1996./IV.11./ KT. sz. rendelet módosítására
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezet 3. §. /3/ bekezdésének d.)
pontját az alábbi módosítással javasolják elfogadásra:
" 3. §. d./ a R. 1. §. /3/ bekezdés c./ pontja esetében kamatmentes kölcsön adható, mely nem
haladhatja meg a b./ pont szerinti összeg négyszeresét."
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- Az Ügyrendi Bizottság javaslatát, mely a 3. §. (3) bekezdés d.) pontjának módosítására
vonatkozott a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
Nógrádi Zoltán polgármester:
- Szavazásra bocsátja a lakásépítés,- vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról szóló
6/1996./IV.11./ KT. sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 6/2000. /II.24./ KT. sz.
rendeletét a lakásépítés,- vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról szóló 6/1996.
/IV.11./ KT. sz. rendelet módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a  sz. melléklete tartalmazza.
- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai alkalmazottainak
illetményéről, munka- és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló 18/1992./X.9./ Kt. sz.
rendelet módosítása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság törvényességi szempontból elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:

Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
Nógrádi Zoltán polgármester:
- Szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai
alkalmazottainak illetményéről, munka- és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló
18/1992./X.9./ Kt. sz. rendelet módosítása módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet:
- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal  az elfogadás megfelel a minősített
szótöbbségnek - megalkotja Mórahalom város Képviselő-testületének 7/2000. /II.24./ KT. sz.
rendeletét a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és fizikai
alkalmazottainak illetményéről, munka- és pihenőidejéről és egyéb juttatásairól szóló
18/1992./X.9./ Kt. sz. rendelet módosításáról.
A rendelet hiteles szövegét a  sz. melléklete tartalmazza.

- Mórahalom Városközpont és Piactér részletes szabályozási terv előzetes
állásfoglalás
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a szabályozási terv áttekintése során egy hosszutávú, jövőbe tekintő városkép
tárul az érdeklődő elé. Az előterjesztést a bizottság elfogadásra javasolja.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
10/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Mórahalom Városközpont és Piactér részletes szabályozási terv előzetes állásfoglalás

Határozat
1. Mórahalom Város Képviselőtestülete elfogadja az előterjesztés 1. sz.
mellékletében található tervezési programot, mely alapján Mórahalom Város

Részletes Szabályozási Terve a Mórahalom, Szegedi út  Honvéd u.  Petőfi
u.  Táncsics M. u. - Piactér (695 és 675 helyrajzi számú ingatlannal
határolva)  Felszabadulás u. által határolt területre vonatkozóan a 2. sz.
mellékletben található ütemezésnek megfelelően elkészül.
2. A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 19997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 9. §-ban előírt eljárások
lefolytatására az ütemezésnek megfelelően.
3. A Képviselőtestület felhívja a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt
terület helyi építési szabályzatának elkészíttetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2000. júniusi KT
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Udvar 97 Kft., Szabóné Fehér Éva tervező
•

Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola és a Gondozási Központ

alapító okiratának módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra
javasolják a Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola és a Gondozási Központ alapító
okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a Móra Ferenc Általános Iskola és
Szakiskola alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta a Gondozási Központ alapító okiratát és a következő módosítással
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot: az Alapító Okirat alaptevékenységi feladatai
közül - mivel a sürgősségi ügyeletet már a Mentőállomáson látjuk el - kerüljön ki az "851242
Ügyeleti szolgálat", és az intézmény feladatai közül a "háziorvosi feladatok sürgősségi
ellátására szervezett ügyeleti szolgálat".
Kérdés: nincs

Hozzászólás: nincs
- Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát, mely a Gondozási Központ alapító
okiratának módosítására irányul, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja.
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot a módosítással együtt.
11/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola és a Gondozási Központ
alapító okiratának módosítása
Határozat
1.Mórahalom város Képviselőtestülete
- Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola, és a
- Gondozási Központ Alapító Okiratát a mellékletben foglaltak szerint
jóváhagyja
2. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a módosításoknak
a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről.
3. A Képviselőtestület felhívja az érintett intézmények vezetőit, hogy az
Alapító Okirat módosításával kapcsolatban a szervezeti és működési
szabályzatukat módosítani szíveskedjenek.
Felelős:
1. Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola vezetője
2. Gondozási Központ vezetője
Határidő: 2000. áprilisi Képviselőtestületi ülés
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola Igazgatója
4. Gondozási Központ vezetője
- Helyi építészeti és természeti örökségvédelmi koncepció megalkotása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Fontosnak tartják a lakossági részvétel biztosítását a koncepció megvalósulásában.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
12/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Helyi építészeti és természeti örökségvédelmi koncepció megalkotása

Határozat
1. Mórahalom város Képviselő-testülete Mórahalom város Helyi építészeti és
természeti örökség védelmi koncepció-ját a határozat melléklete szerint
elfogadja.
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az építészeti és táji örökség
megfelelő fenntartása és megóvása közérdek. A Képviselő-testület utasítja a
polgármestert, hogy erre való tekintettel állami támogatások elnyerése,
valamint egyéb pályázati források bevonása érdekében fokozottan kísérje
figyelemmel a feltáruló lehetőségek minél teljesebb körű kihasználását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
3. A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a helyi építészeti
értékek védelmére vonatkozó rendelet kidolgozásával egyidejűleg  a 2000.
évi költségvetés ismeretében - vizsgálja meg a védett épületek felújítására
vonatkozó támogatási rendszer kidolgozásának lehetőségét
Határidő: 2000. márciusi kt. ülés
Felelős: Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:

1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
- Lakásépítés /vásárlás/ munkáltatói támogatásáról szóló szabályzat módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint egyhangúlag elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
13/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Lakásépítés /vásárlás/ munkáltatói támogatásáról szóló szabályzat módosítása

Határozat
1./ Mórahalom Város Képviselőtestülete megvitatta és elfogadja a lakásépítés
/vásárlás/ munkáltatói támogatásáról szóló Szabályzat módosítását a határozat
melléklete szerint.
2./ A Képviselő-testület utasítja az érintett intézményvezetőket, hogy a
közalkalmazotti tanács bevonásával dolgozzák ki intézményükre vonatkozóan
a lakásépítés /vásárlás/ munkáltatói támogatására vonatkozó szabályzatot 2000.
május 31-ig.
Felelős:
1./ Szögi Lászlóné Gondozási Központ vezetője
2./ Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetője
3./ Gyuris Péterné Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola igazgatója

4./ Kosztyu Gyuláné Napköziotthonos Óvoda vezetője
5./ Vastagh István Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
Határidő: 2000. május 31.
Beszámolásra: 2000. júniusi kt.
Erről értesül:
1.Nógrádi Zoltán polgármester, általa az érintett intézményvezetők
2. Dr. Szántó Mária jegyző

- Aljegyzői állásra pályázat kiírása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnök:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint törvényességi szempontból elfogadásra
javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
14/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Aljegyzői állásra pályázat kiírása

Határozat

1./
Mórahalom város Képviselő-testülete pályázatot hirdet
Mórahalom város aljegyzői állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
è magyar állampolgárság,
è büntetlen előélet,
è cselekvőképesség,
è Államigazgatási Főiskolán szerzett igazgatásszervezői, vagy állam- és
jogtudományi doktori képesítés,
è legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
è jogi vagy közigazgatási szakvizsga (illetve az alóli mentesítés),
A pályázatnak tartalmaznia kell:
è a pályázó részletes szakmai tevékenységével kibővített önéletrajzát,
è a képesítési feltételek meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolatát,
è 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.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a mórahalmi lakhely.
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 Démagyarország 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
- Tájékoztató a helyi katasztrófa védelem helyzetéről

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. A
bizottság szorgalmazza, hogy a lakosságot szórólap formájában tájékoztassák arról, hogy
kárigényeiket a Polgármesteri Hivatalban jelenthetik be.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a
tájékoztatót.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elfogadásra javasolja a bizottság a helyi katasztrófa védelem helyzetéről szóló tájékoztatót.
Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs

Hozzászólás:
Nógrádi Zoltán polgármester
A Gazdasági Bizottság észrevételére reagálva javasolja a helyben szokásos közzététel módját,
azaz a Mórahalmi Körképben való megjelentetését a döntésnek.
- A polgármesteri javaslatot a lakosság tájékoztatásával kapcsolatban a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadja.
- Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja az előterjesztést a módosítással együtt.

15/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Tájékoztató a helyi katasztrófa védelem helyzetéről

Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a katasztrófák elleni védekezés
irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény
rendelkezéseiről, valamint a helyi katasztrófavédelem helyzetéről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja.

2./ A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, hogy az l./ pontjában foglalt
törvényből adódó kötelezettségei maradéktalan teljesítésével a helyi
katasztrófavédelem átfogó kezelését hasonló színvonalon folytassa és
kezdeményezze minden olyan lehetséges külső erőforrás bevonását, melyek
segítik az erőforrások koncentrálását és a védelem minőségi megoldását.

3./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az 1999/2000. évi
súlyos belvízhelyzet kárenyhítési és kárfelmérési helyzetéről, illetve
lehetőségéről a lakosságot a Mórahalmi Körkép útján tájékoztassa.

Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: folyamatos

Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester 2./ Csm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szeged

•

Köszönetnyilvánítás a belvíz-védekezési munkálatokban
résztvevők számára

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
16/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Köszönetnyilvánítás a belvíz-védekezési munkálatokban résztvevők számára

Határozat
1./ Mórahalom város Képviselőtestülete megállapította, hogy az őszi-téli
időszakban lehullott
nagymennyiségű csapadék a külterület mélyebb fekvésű részein, a belterület
déli részén súlyos gondokat okozott.
2./ Mórahalom város Képviselőtestülete ezúton mond köszönetet azon
magánszemélyeknek, vállalkozóknak, szakhatóságoknak, intézményeknek,
akik a kialakult belvízhelyzet enyhítése érdekében saját eszközeikkel, anyagi
lehetőségeikhez mérten felajánlották segítségüket, segítették az Önkormányzat
védekezési munkáit.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csongrád megyei Védelmi Bizottság Titkársága Szeged
3./ Csongrád megyei Területfejlesztési Tanács Szeged
4./ Csongrád megyei Közigazgatási Hivatal Szeged
5./ Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény Mórahalom
6./ ATIVIZIG Szeged
7./ Vízgazdálkodási Társulat Szeged
8./ ÁNTSZ Városi Intézete Szeged, Sólyom u.2.
9./ Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mórahalom

10./ DÉMÁSZ RT. Kirendeltsége Mórahalom
11./ Ábrahám László Mórahalom, Úttörő u. 18.
12./ Papp István Mórahalom, Alkotmány u.7.
13./ Volford László Mórahalom, Béke u.15.
14./ Pakai István Mórahalom, Szegedi út 25,
15./ Szabó Jenő Mórahalom, Domb u.2.
16./ Szűcs József Mórahalom, Tavasz u.3.
17./ Baranyás István Mórahalom, Gyep sor 27.
18./ Oltványi Gyula Mórahalom, Szántó u.22.
19./ Vass Antal Mórahalom, József Attila u.30.
20./ Farkas Benedek Mórahalom, Széchenyi u.8.
21./ Vass József Mórahalom, IV. 159.
22./ Berkó Antal gátőr Mórahalom, Erkel Ferenc u.12.
- Regionális hulladékgazdálkodási projektben való részvétel
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy Szeged és térsége együttműködési megállapodás tervezetet dolgozott ki a
hulladékgazdálkodással kapcsolatban. A települések kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
szegedi Hulladék DEPO-ba szállítják a hulladékot.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs

-A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

17/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Regionális hulladékgazdálkodási projektben való részvétel

Határozat
l./ Mórahalom város Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a határozat
mellékletét képező Együttműködési Megállapodást az ISPA regionális
hulladékgazdálkodási projektnek Szeged és térségére vonatkozóan történő
megvalósítására.
A Képviselő-testület kinyilvánítja csatlakozási szándékát a projekthez.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az
Együttműködési Megállapodás aláírására.
Felelős: 2./ Nógrádi Zoltán polgármester
Határidő: 2000. február 29.
Erről értesítést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ érintett települések önkormányzatai
- Középtávú szociálpolitikai program véleményezése
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Szűcsné Dr. Fehér Éva Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
A napirenddel kapcsolatban kérdést tesz fel Bubori Károly képviselő, melyre a választ
Nógrádi Zoltán polgármester megadja.
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
18/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Középtávú szociálpolitikai program véleményezése

Határozat
Mórahalom város Képviselőtestülete megtárgyalta Csongrád megye
Közgyűlése középtávú szociálpolitikai programját.
A szociális intézményhálózatnak a lakossági igényekhez igazodó
differenciáltabb struktúrája kialakításával egyetért. A tárgyi feltételek javítása
érdekében tervezett intézkedéseknél a Képviselőtestület egyetért és támogatja a
hosszú távú fejlesztési célkitűzései megvalósításának feltételét jelentő
mórahalmi idősek otthona Mórahalmon történő kiváltását. Ennek érdekében:
1./ Felhívja a Polgármestert, folytasson további tárgyalásokat a jelenleg
szociális otthoni elhelyezést nyújtó megyei önkormányzati intézményi terület
részleges megszerezhetősége illetve a hosszú távú intézménykiváltás
érdekében.
Mórahalom város Önkormányzata a Mórahalmon történő
intézménykiváltáshoz biztosítja a Mórahalom, 462/5 helyrajzi számú, 28189
m2 nagyságú közművesített területet, valamint biztosítja a címzett
támogatáshoz az önrészt.
Határidő: folyamatos
beszámolásra: 2000. szeptember 30.
Felelős: Nógrádi Zoltán polgármester
2. / Felkéri Csongrád megye Közgyűlését, fejlesztési elképzeléseinél vegye
figyelembe Mórahalom város Önkormányzata felajánlását
- a jelenlegi szociális otthoni kiváltásához rendelkezésre álló közműves telket,
valamint a címzett támogatáshoz szükséges pályázati önrész vállalását,
- szenvedélybetegek rehabilitációs részlege kialakításához alternatív
lehetőségként a Mórahalom város Önkormányzata tulajdonát képező volt
határőrizeti ingatlant.
3/ A Szegedi út 1.szám alatti intézmény jelenlegi helyén történő
továbbfejlesztésénél a Képviselőtestület nem támogatja. mert az a középtávú
szociálpolitikai programban foglaltakkal , és a központi tömb jelenleg készülő
részletes szabályozási tervvel nincs összhangban.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester

2./ Csongrád megyei Közgyűlés Szeged, Rákóczi tér
- Művelődési és Közoktatási Bizottság összetételének módosítása

Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Bubori Károly Ügyrendi Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság állásfoglalását, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
19/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Művelődési és Közoktatási Bizottság összetételének módosítása

Határozat
1. Mórahalom város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 24. § (1) bekezdése alapján Varga Tibor Művelődési és
Közoktatási Bizottsági tagságáról történő lemondását elfogadja.
2./ Mórahalom város Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 22. § /1/ bekezdése és a 24. § (2) bekezdése alapján a
227/1998. (X. 28.) Kt. sz. határozatával létrehozott Művelődési és Közoktatási
Bizottság összetételét az alábbiak szerint módosítja:
Mórahalom város Képviselő-testülete a Művelődési és Közoktatási Bizottság
Tagjának: Révész
Gábor
Sportcsarnokvezet
őt

megválasztja.
Erről értesítést kap:
1./ Varga Tibor Városi Sportegyesület elnöke
2./ Révész Gábor Sportcsarnokvezető
3./ Nógrádi Zoltán polgármester
- MÓRANET KHT Felügyelő Bizottsága személyi összetételének módosítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester
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 a határozati javaslatot.
20/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: MÓRANET KHT Felügyelő Bizottsága személyi összetételének módosítása

Határozat
1./ Mórahalom város Képviselő-testülete a 18/1999. (II. 25.) Kt. sz.
határozatával létrehozott MÓRANET Mórahalmi Informatikai Szolgáltató
Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága összetételét az alábbiak szerint
módosítja:
2./ Balogh Zoltán oktatástechnikust (Mórahalom, Felszabadulás u. 19.) - Dobó
József Felügyelő Bizottsági tag lemondása miatt - tagnak megválasztja.
3./ A Képviselő-testület felhívja a MÓRANET Kht. ügyvezető igazgatójának
figyelmét, hogy a Felügyelő Bizottság összetételében történt változást az
Alapító Okiraton vezettesse át és a Csongrád megyei Bíróságnál, mint
cégbíróságnál jelentse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Szécsi Gábor ügyvezető igazgató

Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Szécsi Gábor ügyvezető igazgató
3. Balogh Zoltán Mórahalom, Felszabadulás u. 19.

- Pályázati önrész vállalása közművelődési pályázathoz
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
A bizottsági tagok úgy vélik, hogy az előterjesztésben megfogalmazott beszerzés illeszkedik a
korábbi beszerzések sorába. A fentiekkel tekintettel elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
21/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Pályázati önrész vállalása közművelődési pályázathoz

Határozat
1.) Mórahalom Város Képviselő-testülete egyetért a Mórahalom Tóth
Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére technikai műszaki
feltételeinek fejlesztésére a helyi önkormányzatok könyvtár és közművelődés
érdekeltség támogatásáról szóló (15/1998. III. 31.) MKM rendelet szerinti
pályázati felhívására szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztésre 420 e
Ft összegű pályázat benyújtásával, amelyhez 210 e Ft támogatást igényel.
2.) A Képviselő-testület a pályázathoz az Önkormányzat 2000. évi
költségvetéséről szóló rendeletben a 210 e Ft önrészt a pályázat
megvalósításához biztosítja. A Képviselő-testület szükségesnek, a Közösségi

Ház megnövekedett feladataira tekintettel indokoltnak tartja a pályázatban
szereplő technikai eszközök beszerzését.
3.) A Képviselő-testület felhívja a Tóth Menyhért Városi Könyvtár és
Közösségi Ház igazgatójának figyelmét a pályázat elkészítésére, a szükséges
nyilatkozatok elkészítésére és a pályázat benyújtására.
4.) A Képviselő-testület 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. március 20.
4.) 2000. júniusi Kt. ülés
Felelős:
3.) Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
igazgatója
4.) Dr. Szántó Mária jegyző
Erről értesítést kap:
Nógrádi Zoltán polgármester
Dr. Szántó Mária jegyző
Szűcs Julianna Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója

- EU 5K + F Programjában való részvétel
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

22/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: EU 5K + F Programjában való részvétel

Határozat
l./ Mórahalom város Képviselő-testülete az EU 5. Kutatásfejlesztési
Keretprogramján belül kulcsprogramban, ezen belül az IST, azaz
Felhasználóbarát Információs Társadalom címet viselő alprogramban operatív
tagként részt kíván venni.
2./ A Képviselő-testület a pályázati projekt további megvalósításában a
pénzügyi kötelezettségek pontos ismerete függvényében vállal részt.
Erőforrásként a projekt megvalósításához tárgyi apportot, rezsit és személyes
közreműködést bocsát rendelkezésre. A Képviselő-testület operatív
helyszínként jelentkezik a pályázat sikeressége esetén.
Erről értesitést kap:
l./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ ITOSZ Budapest

- Fenntartói nyilatkozat a Comenius I. közoktatási minőségfejlesztési program
pályázathoz
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Ördögné Gárgyán Mária Művelődési és Közoktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy az Oktatási Minisztérium első körben 400 iskolát von be a minőségbiztosítási
programba. A bizottság úgy véli ma a minőségbiztosítás "sláger téma". A bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

23/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Fenntartói nyilatkozat a Comenius I. közoktatási minőségfejlesztési program
pályázathoz

Határozat
1. Mórahalom város Képviselő-testülete egyetért a Móra Ferenc Általános
Iskola és Szakiskola pályázatával, mellyel biztosítani kívánja a
minőségfejlesztési tevékenység megalapozását.
2. A Képviselő-testület nyilatkozatában egyetért a COMENIUS I-es modellnek
intézményi szintű bevezetésével. Bízva abban, hogy a Partnerszintű működés
modelljének szakmai és módszertani bevezetésével létrejön a
minőségfejlesztési tevékenység megalapozása.
3. A Képviselő-testület utasítja az intézmény vezetőjét a pályázat határidőre
történő elkészítésére.
Határidő: 1-2. pont 2000. február 16.
3. pont 2000. március 30.
Felelős: 1-2. pont Dr. Szántó Mária jegyző
3. pont Gyuris Péterné igazgató
Erről értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Dr. Szántó Mária jegyző
3. Gyuris Péterné igazgató

- Tari Anita és Tari Tamás lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
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 határozati javaslatot.
24/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:

Tárgy: Tari Anita és Tari Tamás lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

Határozat
1. Mórahalom Város Képviselő testülete a 29/1993. (XII. 31.) KT. sz. rendelet
2.§. (1) bekezdés d) pontja alapján, Tari Anita és Tari Tamás részére, a
Mórahalom, István király út 2. II. em. 7. sz. alatti lakás bérleti jogviszonyát 5
év határozott időre, 2004. május 31-ig tartó határozott időre meghosszabbítja.
2. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a
határozott idejű bérleti szerződés aláírására
Határidõ: 2000. február 29.
Felelõs: Nógrádi Zoltán polgármester
Errõl értesítést kap:
1.Nógrádi Zoltán polgármester
2. Tari Anita és Tari Tamás bérlők Mórahalom, István király út 2. II. em. 7.

- Horváthné Fürtön Erika lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
Előadó: Nógrádi Zoltán polgármester

Varga Ferenc Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke:
Elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.
25/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Horváthné Fürtön Erika lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

Határozat
1. Mórahalom Város Képviselő testülete a 29/1993. (XII. 31.) KT. sz. rendelet
2.§. (1) bekezdés a) pontja alapján, Horváthné Fürtön Erika részére, a

Mórahalom, István király út 2/a. II. em. 13. sz. alatti lakás bérleti jogviszonyát
5 év határozott időre, 2004. október 31-ig tartó határozott időre
meghosszabbítja.
2. Mórahalom Város Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a
határozott idejű bérleti szerződés aláírására
Határidõ: 2000. február 29.
Felelõs: Nógrádi Zoltán polgármester
Errõl értesítést kap:
1. Nógrádi Zoltán polgármester
2. Horváthné Fürtön Erika bérlő Mórahalom, István király út 2/a. II. em. 13.

- Csányi László alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke

Csányi László alpolgármester:
Bejelenti személyes érintettségét és kéri a döntéshozatalból történő kizárását.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Megszavaztatja Csányi László alpolgármester döntéshozatalból történő kizárására vonatkozó
javaslatot:
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Csányi László alpolgármester döntéshozatalból
történő kizárását.
26/2000./II. 16./ Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csányi László alpolgármester szavazásból történő kizárása
Határozat:
Mórahalom város Képviselő-testülete Csányi László alpolgármestert az Ötv.
14. § /2/ bekezdése alapján a személyét érintő döntéshozatalból kizárja.
Erről értesítést kap:
1./ Csányi László alpolgármester
2./ Ügyrendi Bizottság elnöke

Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

27/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Csányi László alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV. tv. 4. § /1/
bekezdésére figyelemmel Csányi László alpolgármester tiszteletdíját 2000.
január 1. napjától 45.000,-Ft-ban állapítja meg.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Csányi László alpolgármester

- Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke
Nógrádi Zoltán polgármester:
Bejelenti személyes érintettségét és kéri a döntéshozatalból történő kizárását, egyben átadja
az ülés vezetését Csányi László alpolgármester úrnak.
Csányi László alpolgármester átveszi az ülés vezetését.
Csányi László alpolgármester:
Megszavaztatja Nógrádi Zoltán polgármester döntéshozatalból történő kizárására vonatkozó
javaslatot:
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Nógrádi Zoltán polgármester döntéshozatalból
történő kizárását.
28/2000./II. 16./ Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Nógrádi Zoltán polgármester szavazásból történő kizárása
Határozat:
Mórahalom város Képviselő-testülete Nógrádi Zoltán polgármestert az Ötv.
14. § /2/ bekezdése alapján a személyét érintő döntéshozatalból kizárja.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Ügyrendi Bizottság elnöke
Vass Antal Pénzügyi Bizottság elnöke:
Ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint Nógrádi Zoltán polgármester lelkiismeretesen
és idejét, energiáját nem kímélve dolgozik Mórahalom város fejlesztéséért annak jövőjéért.
Elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés: nincs
Hozzászólás: nincs
- A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot
29/2000. /II. 16./ Képviselő-testületi határozat:
Tárgy: Polgármester illetményének megállapítása

Határozat
Mórahalom város Képviselő-testülete az 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. január 1-jétől 197.000,-Ft-ban állapítja meg.
Erről értesítést kap:
1./ Nógrádi Zoltán polgármester
2./ Dr. Szántó Mária Jegyző
3./ BM. Csongrád Megyei TÁKISZ
Csányi László alpolgármester visszaadja az ülés vezetését Nógrádi Zoltán polgármester
úrnak.
Nógrádi Zoltán polgármester vissza veszi az ülés vezetését.

Közérdekű bejelentések:
Vass Antal képviselő:
Elmondja, hogy tapasztalata szerint a Dögtéren nem lehet árkot ásni, és a tetemeket elföldelni,
így azok a földön vannak elhelyezve.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy az állati tetemeket konténerben helyezik el.
Korábban az ANTSZ vizsgálata megállapította, hogy nem szakszerű az állati hullák
elhelyezése, ezért került sor konténer biztosítására a tetemek elhelyezésére a Dögtéren.
Nógrádi Zoltán polgármester:
Elmondja, hogy személyiségi jogokat érintő előterjesztések megvitatására kerül sor.
Zárt ülést rendel el.
K.m.f.
Nógrádi Zoltán Dr. Szántó Mária
polgármester jegyző

