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Készült: Mohács Város Képviselő-testülete 2012. december 15.-ei közmeghallgatásáról
Jelen vannak: Szekó József polgármester
Dr. Dókity Erzsébet aljegyző
Dr. Csizmadia Csaba, Csollák István, Földváriné Wiszt Zsuzsanna, Horváth Zsolt,
Polgár Károly, Wébel Zsolt, Winternitz Ferenc képviselők
Mohács 10 polgára

Szekó József köszönti a Képviselő-testület közmeghallgatásán megjelenteket. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, a közmeghallgatást megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére
Wébel Zsolt és Csollák István képviselőket kéri fel.
Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal az alábbiak szerint
fogad el:
Napirend:
Lakossági közérdekű kérdések, bejelentések
Szekó József megkérdezi, hogy van-e valakinek közérdekű témában hozzászólási igénye, kérdése.
Mózer Zoltán közvilágítással kapcsolatban szeretne kérni a város vezetésétől. Az inkubátorház
területén dolgoznak, aminek a megközelíthetősége főleg a kora reggeli órákban veszélyes világítás
hiányában. Nem egy autó az S kanyarban éjszakázott, mert nem vette észre, hogy ott kanyar van,
illetve kamion e.on-os oszlopot vitt ki. Szerencsére eddig személyi sérülés még nem történt.
Kérdése, hogy mikor lehet megoldani a közvilágítást mindkét irányból az inkubátorház felé vezető
úton? A körforgalom felől egy fekvőrendőr elhelyezése a Mohács tábla után lelassítaná az autók
sebességét.
Szekó József kijelenti, hogy jogosnak tartja a felvetést, azt megvizsgálja, de mindkét irányból nem
ígéri a megvalósítást. Tájékoztat arról, hogy egyre több ember fog dolgozni ott a környéken, egyre
többeknek lesz ott munkahelye. A problémára megtaláljuk a megoldást.
Hohmann János Jókai u. 14. szám alatti lakos felveti, hogy a Jókai utca páratlan oldalán, a Kígyó
utcától a Gőzhajó utcáig 15 cm-es a szintkülönbség. Esőzéskor az autók beragadnak. Tudja, hogy nem
kevés pénz, de megoldást kell találni, hogy minél kisebb legyen a szintkülönbség, mert a kocsik nem
lépcsőre vannak tervezve.
Probléma még a piac helyzete. Ha esik, minden lefolyó, víznyelő teljesen el van dugulva, ha nem esik,
akkor is tele van hulladékkal, szeméttel a piac környéke. A Korona épületétől a Gőzhajó utca sarkáig
tavasszal elkezdődik a zöldségárusítás, nyáron a dinnye-, utána a sütőtök-, gesztenyeárusítás, 1 m-re a
piac területétől leszűkítve az É-D-i Jókai utcai forgalmat. Nem tudja ki engedélyezte, mi a város
haszna, érdeke, hogy ott legyen ilyen tevékenység. Az út mellett megállnak az autók, nem lehet
közlekedni.
További felvetése, hogy a helyi járat megszűnt, a betonsziget ott van, elveszik a parkoló autók elől a
megállási lehetőséget, sokan félig a járdán állnak.
Egyetért azzal, hogy jó lenne, ha a luxushajók utasai itt hagynák a pénzüket, de azzal nem ért egyet,
hogy a német turisták fényképezik a piaci kukákat, szeméthalmokat.

Szekó József elmondja, hogy a vállalkozók eldobálják, otthagyják, nem szállítják el szemetüket – az
önkormányzatnak kell gondoskodni annak eltakarításáról.
A közlekedéssel kapcsolatos felvetést megvizsgáltatja, 30 napon belül írásos választ adunk. A Jókai
utca a főútvonal része, az Állami Közútkezelőhöz tartozik.
Köszöni az észrevételeket, azok jórészt jogos problémafelvetések.
Németh Imre az általa leírt több oldalas, a Képviselő-testületi ülések nyilvánosságával, a vele és
Polgár Károllyal kapcsolatos eseményeket, sérelmeket, állásfoglalásokat, a Képviselő-testület szerinte
törvénysértő működését taglaló szöveget hadarta el, majd felvetette, hogy 15 éve működik közterületfelügyelet, a közterület-felügyelőknek nincs egyenruhájuk, pedig kötelező lenne. Az emberek nem
ismerik őket. Mikor lesz egyenruhájuk?
Szekó József megpróbált reagálni elmondottakra, azonban 2-3 mondat után Németh Imre elkezdett
artikulátlanul üvöltözni. Botrányos magatartása ellehetetlenítette a kommunikációt, a képviselők
felálltak, az üléstermet elhagyták, határozatképtelenné vált a közmeghallgatás, ezért azt le kellett zárni.
Ordibálássá, bekiabálássá fajult, ellehetetlenült a közmeghallgatás, a megjelentek nem tudták
elmondani észrevételeiket, kéréseiket.
További két jelenlévőt, akik megbotránkoztak a történteken, Szekó József a polgármesteri irodában
személyesen hallgatott meg, melynek érdemi részéről jegyzőkönyv készült, mivel a közmeghallgatás
folytatása a kijelölt helyszínen Németh Imre magatartása miatt ellehetetlenült.
Németh Imre a saját maga által felállított kamerájába az önkormányzatot, a polgármestert és a
képviselőket sértő megjegyzésekkel kommentálta a közmeghallgatást.
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Készült: Mohács Város Képviselő-testülete 2012. december 15.-ei közmeghallgatását követően a
polgármesteri irodában, mivel a közmeghallgatás a kijelölt helyszínen Németh Imre
magatartása miatt ellehetetlenült.

Horváth István Zrínyi u. 81. szám alatti lakos a többi lakó nevében a következőket kéri, kérdezi:
- A Zrínyi utca Rákóczi utca felöli részén hogyan lehet a csapadékvíz elvezetést megoldani,
mivel nagyobb esőzésnél a 79., 81., 83. és 60. számú házaknál úszik minden, repednek a falak,
a járda süllyed. 7-8 éves a probléma.
- A kutyák összeírásával kapcsolatban: akik bejelentették, hogy van kutyájuk, chipet tetettek be,
törődnek a kutyájukkal, de sok helyre nem tudtak bemenni, nem tudták az ebet összeírni, a
kutyáik nincsenek beoltva, nincs chipjük – mindez a becsületes emberek rovására megy,
másrészt pénztől esik el az önkormányzat ezáltal.
- A Rákóczi utcában, illetve a Zrínyi utca 60. számú háznál a vízlefolyók, víznyelők állapota
kritikus.
- A piac területéről ki kellene tiltani a kerékpárokat, mert felsértik az emberek lábát,
összekoszolják a ruháikat. Az árusok közel vannak egymáshoz, de oda is betolják a
kerékpárjukat egyesek.
- Wébel Zsoltnak szerette volna jelezni, hogy miért nem megy ki a területére, miért nem tart
fogadóórát. Nem tudják elmondani a problémáikat az emberek. A felhőszakadáskor, amikor
hívták nem ment ki.
- Az Oázistól kifelé nem lehet közlekedni, vastagon áll a hó.
Szekó József a felvetéseket megvizsgáltatja, írásban adunk választ. Vízelvezetéssel kapcsolatos
program lesz, reméli a felvetett terület bele fog férni.
Wébel Zsolt képviselő úr figyelmét fel fogja hívni elmondottakra.
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