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Szekó József köszönti a megjelenteket a Képviselő-testület ez évi utolsó ülésén. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 10 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Wébel
Zsolt és Csollák István képviselőket kéri fel.
Javasolja a napirendek sorába felvenni az óvodai, és általános iskolai logopédiai feladatok ellátásáról,
a Pannon Volán Zrt-vel kötendő közszolgálati szerződésről, a viziközmű szolgáltatásról, a Mohácsi
Tanuszoda PPP szerződés megszűntetéséről, valamint a munkahelyteremtő beruházásról szóló
előterjesztéseket és ez utóbbi, valamint a lakásbérbeadási névjegyzék felülvizsgálatáról szóló
előterjesztések zárt ülésen tárgyalását. Javasolja a napirendek sorából törölni a meghívó szerinti 9. és
16. napirendet.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Polgár Károly ismételten kezdeményezi, hogy
barátjának, Németh Imrének az ügyével foglalkozzon a Képviselő-testület, mert állítólag Némethet
megverték, és Polgár úgy gondolja, hogy nekünk ezzel foglalkozni kell. Polgár Károly ez irányú
előterjesztése a képviselők részére kiosztásra került. (1. melléklet)
Úgy gondolja, hogy egy ilyen agresszív, kötözködő embernél, mint Németh, könnyen előfordulhat,
hogy verekedésbe keveredik, hiszen ő már dulakodott a rendőrökkel, ha jól tudja, akkor 18 hónap
börtönbüntetésre ítélték, mert egy ártatlan embernek kiverte a szemét, garázdaságért több eljárás van
vele folyamatban, sőt van olyan, amely jogerősen le is zárult. Azt gondolja, hogy egy ilyen embernek
az ügyeivel a rendőrségnek kell foglalkozni nem a Képviselő-testületnek.
Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy támogatja-e Polgár Károly kezdeményezését, hogy ezzel az
üggyel foglalkozzunk és a Polgár Károly által tett javaslatot napirendre tűzzük?
Polgár Károly elmondja, hogy szeretné kiegészíteni előterjesztését. Pár mondat után polgármester úr
megvonta tőle a szót, mivel az írásos előterjesztését kezdte el felolvasni.

Szekó József rögzíti, hogy arról volt szó, hogy ezt napirendre vegyük vagy ne vegyük napirendre. Azt
gondolta, hogy arról kíván tárgyalni, nem pedig a napirendet megnyitni.
Winternitz Ferenc kijelenti, hogy nem érdekli a lakosságot Németh Imre.
Szekó József elmondja, hogy a Képviselő-testületet nem érdekli a Németh Imrével és Polgár Károllyal
kapcsolatos magánügyek. Azt hitte, hogy azt próbálja megindokolni, nem a napirendre térni.
Kérdezi a Képviselő-testületet, hogy ki támogatja Polgár kezdeményezését?
A Képviselő-testület 1 igen szavazat, 7 nem szavazat és 2 tartózkodás alapján a következő határozatot
hozza:
175/2012.(XII..15.)Kh. Polgár Károly Németh Imrével kapcsolatos előterjesztéséről
Mohács Város Képviselő-testülete Polgár Károlynak a Németh Imrével kapcsolatos előterjesztését
nem kívánja napirendre tűzni.
Szekó József tájékoztatja Polgár Károlyt arról, hogy mivel ebben a beadványban arra tett utalást, hogy
neki bármilyen köze lehet ezekhez az eseményekhez, ezért nagy nyilvánosság előtt elkövetett
rágalmazásért fel fogja jelenteni.
Javasolja a napirendek sorrendjének változását, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal a következők szerint fogad el:
Napirend:
1. Előterjesztés a Mohácsi Tanuszoda PPP szerződés megszüntetéséről
Előadó: Szekó József polgármester
2. Előterjesztés a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ átszervezéséről, alapító okirat
módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
3. Tájékoztató a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Szekó József polgármester
4. Előterjesztés a 2012. évi külföldi kapcsolatokról és a 2013. évi tervekről
Előadó: Szekó József polgármester
5. Előterjesztés Közszolgáltatási Szerződés módosításáról (a 2013. évi komptarifákról)
Előadó: Schäffer Róbert ügyvezető
6. Előterjesztés a 2013. évi hulladékszállítási díjról
Előadó: Schäffer Róbert ügyvezető
7. Előterjesztés a 2013. évi közterület-használati díjakról
Előadó: Bagó Béla városfejlesztési osztályvezető
8. Előterjesztés a 2013. évi vásári és piaci díjakról
Előadó: M. Bugarszki Norbert pénzügyi osztályvezető
9. Előterjesztés az önkormányzati bérlakások 2013. évi lakbéréről
Előadó: Schäffer Róbert ügyvezető
10.Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 22/2009. (XI.2.)ör. számú rendelet
módosításáról
Előadó: Schäffer Róbert ügyvezető
11.Előterjesztés a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 34/2006.
(XII.27) ör. módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
12. Előterjesztés a vállalkozások, a munkahelyteremtés, és munkahelymegőrzés helyi támogatásáról
szóló 6/2001. (II.26.) Ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
13. Előterjesztés településfejlesztési döntésről
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
14. Előterjesztés kisajátításról
Előadó: Szekó József polgármester
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15. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 13/2000. (IV.28.) ör. módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
16.Előterjesztés óvodai, és általános iskolai logopédiai feladatok ellátásáról
Előadó: Szekó József polgármester
17. Előterjesztés a Pannon Volán Zrt-vel kötendő közszolgálati szerződésről
Előadó: Szekó József polgármester
18. Előterjesztés viziközmű szolgáltatásról
Előadó: Szekó József polgármester
19.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról, valamint a
két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Szekó József polgármester
20. Interpellációk
Zárt ülés:
1. Előterjesztés a lakásbérbeadási névjegyzék felülvizsgálatáról
Előadó: Szekó József polgármester
2. Előterjesztés munkahelyteremtő beruházásról
Előadó: Szekó József polgármester
Napirend előtt:
Szekó József elmondja, hogy a mai ülésen az önkormányzat életében néhány igen fontos döntést kell
meghozni, amelyek közül vannak olyanok, amelyek pozitívak, előremutatók, örömteliek. Tájékoztat
arról, hogy a kormány a két héttel ezelőtti döntésével támogatta a Mohácson áthaladó és a MohácsKölkedet összekötő út fejlesztését, ami közel 1 milliárd forintos program és állami fejlesztésből
valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a Kossuth L. utcától indulóan a Felszabadulás, Szentháromság, Jókai
utca, a Mohács-Kölked összekötő út, a Kölkeden áthaladó út egészen az Eszéki útig teljes mértékben
felújításra kerül. A városi szakasz egy belvárosias kialakítást nyer. Úgy gondolja, hogy ez egy nagyon
fontos beruházás lesz a város életében, főleg akkor, ha összekötjük azzal, hogy hosszas munka
eredményeképpen támogatást nyert a belvízrendezéses pályázatunk II. üteme, ezt a szakaszt is érintik a
belvizes munkálatok, tehát ezen a szakaszon az útfelújítással párhuzamosan a csapadékelvezetéses
munkálatokat is elvégezzük. Több városrésznek is nagyon fontos problémáját sikerül megoldani. A két
program összességében mintegy 1,5 milliárd forintos beruházás lesz. Úgy gondolja, hogy ez egy
nagyon fontos lépés a város életében.
Egy képviselő érkezik az ülésre.
1. A Mohácsi Tanuszoda PPP szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztés tárgyalása
(2. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért az előterjesztéssel.
Polgár Károly kifejti, hogy polgármester úr nem beszélt a magánbefektető személyéről. A
magánbefektető György Zoltán, Fideszhez közeli, Bánki Erik egykori üzlettársa, aki több helyen
csődbe vitt már hasonló létesítményeket és ezeket most az állam sorban átvállalja.
Szekó József rögzíti, hogy ezzel a kijelentésével Polgár Károly megalapozott maga ellen egy további
rágalmazási pert. Az általa elmondottak egyrészt nem felelnek meg a valóságnak, egyébként
számunkra teljesen közömbös. Lényeg számunkra, hogy egyrészt nekünk az üzemeltetés, fenntartás
költsége jelentősen, több mint 40 M Ft-tal kevesebbe fog kerülni a jövőben, és az állam megvásárolja,
és nekünk ingyenesen átadja az uszodát. A további működtetés konstrukcióját illetően majd a jövő év
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elején fogunk döntést hozni. Felhívja Polgár Károly figyelmét arra, hogy ha kérdezés lehetőségét adta
meg, az nem azt jelenti, hogy rágalmazó kijelentést tehet.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
176/2012.(XII.15.)Kh. a Mohácsi Tanuszoda PPP szerződés megszüntetéséről
1. Mohács Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy 2013. január 1-től képes és kész a Mohácsi
Tanuszoda (741/2 hrsz-ú) létesítmény üzemeltetésére, vállalja a szolgáltatás folytonosságának
biztosítását és egyben viseli az üzemeltetés költségeit, és az ingyenes önkormányzati tulajdonba
kerülésig a használat biztosítása érdekében szerződést köt az MNV Zrt-vel, egyben felhatalmazza
Szekó József polgármestert az MNV Zrt-vel kötendő szerződés aláírására és az azzal kapcsolatos
valamennyi intézkedés megtételére;
2. Mohács Város Önkormányzata lemond a Mohácsi Tanuszodával kapcsolatos elővásárlási jogáról;
3. Mohács Város Önkormányzata biztosítja a Magyar Állam számára az ingyenes földhasználati jogot,
mindaddig, amíg a Mohácsi Tanuszoda létesítmény használati joga/tulajdonjoga nem kerül Mohács
Város Önkormányzatához;
4. Mohács Város Önkormányzata jelen határozattal kérelmezi a Mohácsi Tanuszoda létesítmény
tulajdonjogának ingyenes átruházását Mohács Város Önkormányzata részére, a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 13. §-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36. §
(2) bekezdésének c) pontja alapján. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szól 254/2007. (X.4.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 50. § (2) bekezdése értelmében a tulajdonjog ingyenes
átruházásával segítendő feladat: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. §-a
alapján sport támogatása és az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése (Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 4. pont: az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, valamint 15. pont: sport, ifjúsági ügyek). A
tulajdonjog ingyenes átruházásának felhasználási célja: Mohácsi Tanuszoda létesítmény üzemeltetése,
a szolgáltatás folytonosságának biztosítása. Mohács Város Önkormányzata a Vhr. 50. § (2) bekezdés
b) pontja alapján nyilatkozik, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítését. Mohács Város Önkormányzata továbbá nyilatkozik, hogy a tulajdonba adással érintett
Mohácsi Tanuszoda, 741/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében védettség (örökségvédelmi, természetvédelmi,
illetve Natura 2000) nem áll fenn. Mohács Város Önkormányzata felhatalmazza Szekó József
polgármestert az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos egyes jognyilatkozatok, továbbá valamennyi
egyéb nyilatkozatok, intézkedés és aláírás megtételére.
5. Mohács Város Önkormányzata felhatalmazza Szekó József polgármestert a Szolgáltatási Szerződés
megszüntetésére vonatkozó valamennyi intézkedés és aláírás megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester
2. A Mohács Térségi Általános Művelődési Központ átszervezéséről, alapító okirat
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (3. melléklet)
Szekó József úgy gondolja egy fontos, a jövőt illetően jelentős és meghatározó előterjesztésről van
szó, amelynek a lényegét és határozati javaslatát ismerteti. Javasolja a határozati javaslat 3. pontjában
az ÁMK vezetésével 2013. augusztus 15.-ig Ripp Istvánnét megbízni, aki jelenleg az óvodai
intézményegység vezetője. Ebben a csoportban lesz óvodai intézményegység, a bölcsőde és
közművelődési intézmény az IC révén, illetve a Könyvtár révén. Kiemeli a határozati javaslatból, hogy
korábban döntöttünk arról és megállapodást kötöttünk a Katolikus Egyházmegyével arról, hogy a Park
utcai általános iskolát és óvodát átadnánk egyházi fenntartásba. Az irányító hatóság állásfoglalása
szerint ez jelenleg még nem valósítható meg anélkül, hogy ne veszélyeztetnénk a mintegy 620 M Ft
ÁMK fejlesztésére kapott támogatás visszafizetését. Javasoljuk továbbra is deklarálni, hogy a
szándékunk változatlan, és ahogy lehetőség adódik rá, ezen intézményeket át szeretnénk adni, illetve
január 1-től az állami fenntartón keresztül tud ez megvalósulni az iskola vonatkozásában, az óvodáról
az önkormányzatnak kell majd döntést hozni. Az intézkedéssel összefüggésben át kell dolgozni az
ÁMK alapító okiratát, melyet tartalmaz az előterjesztés.
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Bizottsági vélemények:
A KOSB és a PJEB egyetért a határozati javaslat elfogadásával, illetve Ripp Istvánné ÁMK igazgatói
megbízásával.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
177/2012.(XII.15.)Kh. a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ átszervezéséről
1. Mohács Város Önkormányzatának továbbra is szándékában áll a Park Utcai Iskola és Óvoda
fenntartói jogának átadása a Pécsi Római Katolikus Egyházmegye számára, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal való megegyezés során ezt az álláspontot képviseli.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: polgármester
2. Mohács Város Önkormányzata a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ alapító
okiratának módosítását – a 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2.§-ának (1) bekezdése alapján – az 1.
és 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2012. december 23.
Felelős: polgármester
3. Mohács Város Önkormányzata a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ igazgatójának
posztjára pályázatot ír ki, a pályázat elbírálásáig Ripp Istvánnét bízza meg, a megbízás 2013.
augusztus 15-ig szól, az igazgató vezetői pótlékát a pótlékalap 250%-ában határozza meg.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: polgármester
4. Mohács Város Önkormányzata a közoktatási társulási megállapodás módosítását az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: polgármester
5. Mohács város a társfenntartók részéről (Bár, Homorúd, Sátorhely, Székelyszabar) a Mohács
Térségi ÁMK óvodai intézményegységének működtetéséhez az arányos hozzájárulásra továbbra is
igényt tart.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: polgármester
6. Mohács Város Képviselő-testülete az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az
önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek saját tulajdonában álló – az állami
intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított
hozzájárulás megfizetését vállalja.
A vállalás feltétele az intézményszerkezet változatlan fenntartása és működtetése az állami
intézményfenntartó központ (KIK) által.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: polgármester
Szavazás után:
Szekó József köszöni az oktatási intézmények eddig végzett munkáját. Rögzíti, hogy a létesítmények
továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak. A városért dolgozó intézményekről, az itteni
emberekről, gyerekeket ellátó intézményekről van szó, melyeket az önkormányzat a jövőben is
támogatni, segíteni kíván.
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3. A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről szóló tájékoztató
tárgyalása (4. melléklet)
Szekó József ismerteti a tájékoztató lényegét.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
178/2012.(XII.15.)Kh. a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről szóló
tájékoztatóról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
szóló tájékoztatót elfogadja.
4. A 2012. évi külföldi kapcsolatokról és a 2013. évi tervekről szóló előterjesztés tárgyalása
(5. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A SZEB, a KOSB, a PJEB és a GTB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
179/2012.(XII.15.)Kh. a 2012. évi külföldi kapcsolatokról és a 2013. évi tervekről
Mohács Város Képviselő-testülete a 2012. évi külföldi kapcsolatokról szóló beszámolót és a 2013. évi
tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: értelemszerű
5. Közszolgáltatási Szerződés módosításáról (a 2013. évi komptarifákról) szóló előterjesztés
tárgyalása (6. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért az előterjesztéssel.
Szekó József elmondja, hogy ahhoz, hogy a társaság, illetve a révközlekedési ágazat ne legyen
veszteséges, ahhoz 26%-os áremelésre lenne szükség az előterjesztés szerint, melynek okait az
előterjesztés is tartalmazza. 26%-os áremelés nem terhelhető a lakosságra. A központi költségvetéshez
három alkalommal nyújtott be módosító javaslatot a kompközlekedés támogatására, melynek
eredményeként 2013-ban 30 M Ft központi támogatást kap a kompközlekedésre Mohács Város
Önkormányzata, melyet természetesen teljes egészében a kompközlekedés finanszírozására fogunk
fordítani – az előterjesztés tartalmazza ezt is. Ez teszi lehetővé, hogy a jövő évben ne 26%-os, hanem
átlagosan 5,2%-os áremelés valósuljon meg, és továbbra is megmaradnak a különböző kedvezmények
az eredeti javaslattal szemben. Úgy ítéli meg, hogy ebből a viszonylag nehéz helyzetből is jól ki
tudunk jönni az állami támogatásnak köszönhetően.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
180/2012.(XII.15.)Kh. a kompközlekedés 2013. évi feltételeiről
Mohács város Képviselő-testülete
- az előterjesztésben szereplő 2013. évi díjemelések közül az 5,2 %-os emeléssel kalkuláló B)
verziót fogadja el;
- egyetért azzal, hogy a rendszerből kivonásra kerüljön az 50 %-os személyjegy;
- egyetért azzal, hogy a tömeg alapján differenciált személygépkocsi jegyek egységesítésre
kerüljenek;
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a helyi lakosság számára továbbra is fenn kívánja tartani a kék és sárga kártyás
kedvezményrendszert, valamint
- fenn kívánja tartani az 50 %-os kerékpárbérletet.
Az ezekből fakadó bevétel kiesést az önkormányzat a kompközlekedés támogatására megítélt
összegből biztosítja.
6. A 2013. évi hulladékszállítási díjról szóló előterjesztés tárgyalása (7. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért a határozati javaslat elfogadásával, valamint a rendeletmódosítással.
Schäffer Róbert ismerteti, hogy négy területen lesz a tervezet szerint jelentős változás 2013-ban 2012höz képest; a zöldhulladék szállításban, a szüneteltetési rendszerben, a társasházakra vonatkozóan,
illetve a tartozások beszedésében.
A feltett kérdésekre a következőket válaszolja: a zsák ára 167 Ft, melyet február végétől az
ügyfélszolgálati irodában, illetve a Szélső utcai telepen vásárolhat meg a lakosság. Annyi zöldhulladék
helyezhető el a zsákban, amennyit a zsák kibír és kézi erővel meg lehet emelni, ez hozzávetőleg 20-25
kg közötti mennyiség.
Szekó József tájékoztat arról, hogy a szigeti városrészen más társaság végzi a szolgáltatást, ők közel
9%-os emelésre tettek javaslatot, melyet nem fogadtunk el tekintettel a lakosság teherviselő
képességére, másrészt a törvény 4,2%-os emelést tesz lehetővé. A rendeletünkben a 4,2%-os
emelésnek megfelelő díjakat javasoljuk jóváhagyásra. Mindként szolgáltató esetében az a javaslat,
hogy a 4,2%-os díjemelés feletti költségek megtérítésére nyújtsanak be támogatási kérelmet az
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséghez. Látható, hogy amennyiben a szolgáltatás nem kap
központi támogatást, akkor könnyen veszteséges lehet.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, majd a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
181/2012.(XII.15.)Kh. a szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás díjairól
Mohács Város Képviselő-testülete a 2013. január 1.-je után alkalmazandó szilárdhulladék-kezelési
közszolgáltatási díjakkal kapcsolatban az alábbi állásfoglalást teszi:
1.) A Képviselő-testület kéri a város jobb partján szolgáltató MVR Kft-t, hogy a 2012. évi
CLXXXV törvény 91. § (2) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadott
4,2%-os díjemelés által nem fedezett, az ISPA projekt keretében igénybe vett támogatásból
eredő szerződéses kötelezettség vállaláson alapuló költségek közszolgáltatási díjba való
beépítésének engedélyezése céljából a közszolgáltató terjesszen elő kérelmet a Magyar
Energia Hivatalhoz;
2.) A képviselő-testület kéri a város bal partján szolgáltató Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási
Kft-t, hogy a 2012. évi CLXXXV törvény 91. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján elfogadott 4,2%-os díjemelés által nem fedezett, az ISPA projekt keretében igénybe
vett támogatásból eredő szerződéses kötelezettség vállaláson alapuló költségek
közszolgáltatási díjba való beépítésének engedélyezése céljából a közszolgáltató terjesszen elő
kérelmet a Magyar Energia Hivatalhoz.
Határidő: azonnal
Felelős: közszolgáltatók
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett megalkotja a köztisztaságról és a
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010.(II.15.)ör. módosításáról szóló 29/2012.ör-t.
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7. A 2013. évi közterület-használati díjakról szóló előterjesztés tárgyalása (8. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB az előterjesztés szerinti 5,3%-os díjemelési javaslattal szemben 5,2%-os díjemelést
javasol.
Szekó József ismerteti, hogy az előterjesztés időközben módosult. Ennek oka az, hogy a jövő évi
inflációs prognózist a Nemzetgazdasági Minisztérium 5,3%-ról 5,2%-ra módosította, ezért minden
területen megtörtént az átvezetés, 5,2%-os emelésre teszünk javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2
tartózkodással megalkotja a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 19/1995.(VI.19.)ör.
módosításáról szóló 30/2012.ör-t.
8. A 2013. évi vásári és piaci díjakról szóló előterjesztés tárgyalása (9. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért az előterjesztés szerinti 5,2%-os díjemeléssel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással
megalkotja a piacok és vásárok tartásáról szóló 16/1996.(IV.29.)ör. módosításáról szóló
31/2012.ör-t.
9. Az önkormányzati bérlakások 2013. évi lakbéréről szóló előterjesztés tárgyalása
(10. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB az átlagos 5%-os díjemeléssel egyetért.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1
tartózkodással megalkotja az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és
elidegenítéséről szóló 18/1994.(IX.21.)ör. módosításáról szóló 32/2012.ör-t.
10. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 22/2009. (XI.2.)ör. számú rendelet
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (11. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB az átlagos 5%-os díjemeléssel egyetért.
Hozzászólások:
Polgár Károly úgy gondolja, hogy az embereknek ha az élhetéshez nincs meg a joguk a jelen kormány
intézkedése szerint, legalább a halálhoz legyen meg a joguk és ahhoz, hogy tisztességesen eltemessék
őket. 33.400 Ft egy sírhely megváltása, Pécsett ugyan ez 25.000 Ft. Javasolja, hogy minden mohácsi
polgárnak alanyi jogon jelképesen 100 Ft-ért lehessen megváltani a sírhelyét.
Szekó József elmondja Polgár Károlynak, hogy ha van javaslata, akkor azt ülés előtt kell beterjeszteni.
Winternitz Ferenc interpellált az ügyben, hogy Mohács város lakossága szeretne a ravatalozó elé egy
féltetőt, sátortetőt, ahova be tudnának állni a gyászolók. Olyan választ kapott, hogy a műszaki osztály
átadta azt az MVR Kft-nek. Tájékoztatást kér.
Polgár Károly visszautasítja polgármester úr hozzászólását, mert ha bármit is adott be javaslatnak,
lesöpörték.
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Szekó József kéri a napirendhez kapcsolódóan hozzászólni.
Schäffer Róbert a feltett kérdésekre a következőket válaszolja: a temető üzemeltetése három
szereplőre bomlik, és ebből csak egy részt, a temető műszaki üzemeltetését végzi az MVR Kft. Az
önkormányzattal és a belvárosi egyházközséggel szerződést kötöttek a különböző munkákra. Az
üzemeltetésen felüli tevékenység a belvárosi egyházközséghez tartozik, így a ravatalozó elé ha féltetőt,
sátortetőt szeretnének és azt a plébános megrendeli, akkor tudják megoldani ezt a kérdést. A
temetkezési költségekről: amikor a temető üzemeltetését elvállalták, az volt a társaság és az
önkormányzat szándéka is, hogy egy lényegesen jobb műszaki színvonalú épület- és infrastruktúra
hálózatot hozzanak létre. Emlékeztet arra, hogy nem volt annak idején vezetékes víz és szennyvíz a
temető területén. Ezeket megoldották, de egyéb látható jelei is vannak tevékenységüknek. A társaság
által beszedett díjak is a szerződésben rögzítettek. A megállapításra kerülő összegek, melyeket a
plébános úr is előzetesen jóváhagyott, nem teljes egészében az MVR Kft. bevételét jelentik.
Hozzávetőlegesen a bevételek felével rendelkezik az MVR Kft., a másik felével az egyházközség. A
szerződést a Képviselő-testület két éve hagyta jóvá. Azt gondolja, hogy Polgár Károlynak is
információja kell hogy legyen ezekről a szerződésekről. A megváltási és egyéb műszaki
üzemeltetésből befolyó díjakból hozzávetőleg az 50% az egyházközséghez kerül, hiszen a tulajdonjog
az övék. A Mohácsi Önkormányzat mindig arra törekedett, hogy az összes közüzemi szolgáltatás – ide
értve a temetőt is - lehetőleg nonprofit jelleggel működjön, ami meg is valósul akár vízről,
szennyvízről, hulladékról beszélünk. Amennyiben ilyen rendkívül jelentős árcsökkentést kellene
végrehajtaniuk, akkor nagyon nagy szükségük lenne annak a forrásnak a megjelölésére is, hogy
honnan teremtsék elő ezeket a hiányzó bevételeket. Szívesen venné, ha erre is kaphatna véleményt,
ötletet. A jelenlegi üzemeltetési körülmények között ezekről a bevételrészekről lemondani nem
tudnak. A temetői szolgáltatások, műszaki üzemeltetéshez kapcsolódó díjak lényegesen a
legolcsóbbak a környéken.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1
tartózkodással megalkotja a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 22/2009.(XI.2.)ör.
módosításáról szóló 33/2012.ör-t.
Szavazás után:
Szekó József tájékoztat arról, hogy kérte a társaságot, hogy az előterjesztendő javaslatot egyeztesse az
egyházközséggel, ami megtörtént.
11. A kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 34/2006. (XII.27) ör.
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (12. melléklet)
Szekó József a következő kiegészítést teszi: új törvény került elfogadásra a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról. Az átstrukturált díjszerkezetben szerepel egy olyan díjnövekedés, amelyet 2015.
január 1-ig kellene az érintett önkormányzatoknak elérni, ami az esetünkben azt jelentené, hogy
mintegy 80%-kal drágulna a szolgáltatás 2015.január 1-ig. A kéményseprők javaslata az volt, hogy
egyenletesen mértékben történjen az emelés évente.
Ezzel szemben az az álláspontja, hogy ezt ne tegyük meg azért sem, mert - visszahivatkozva a
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásra, és azon belül is van három mikrotérségi társulás, amely a
kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátja - a mi településcsoportunkban megpályáztattuk a
szolgáltatást, és a korábbi díjakhoz képest is az új ajánlat szerint 6%-kal csökkentett díj alakult ki és az
év végéig ez a csökkentett díj lehet érvényben a pályázat értelmében. Amennyiben komolyan vennénk,
hogy 2015. január 1-jére ilyen megemelt díjakat kell elérni, akkor elgondolkodtató, jó e az, hogy az
utolsó évben legyen 80%-os emelés, de azt gondolja, hogy ezt nem szabad így hagyni. Javasolta a
parlamentben a kérdés felülvizsgálatát. Úgy gondolja tudunk tenni lépéseket azért, hogy a mintegy
80%-kal magasabb és elérendőnek kitűzött díjak mérséklésre kerüljenek.
Javasolja, hogy a pályázat során elért díjakat tartsuk fenn a jövőben is, és ne emeljünk kéményseprőipari közszolgáltatási díjat.
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Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB az előterjesztés II. változatát támogatja, amely polgármester úr által elmondottakat
tartalmazza.
Szekó József szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet a bizottságok által is javasolt II. változattal.
A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal megalkotja a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
szóló 34/2012.ör-t.
12. A vállalkozások, a munkahelyteremtés, és munkahelymegőrzés helyi támogatásáról szóló
6/2001. (II.26.) ör. számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (13. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja a rendeletmódosítást.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal megalkotja a vállalkozások,
a munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés helyi támogatásáról szóló 6/2001.(II.26.)ör.
módosításáról szóló 35/2012.ör-t.
Szavazás után:
Szekó József ismerteti, hogy a módosítás indoka az, hogy a támogatási konstrukcióinkkal is igazodni
kell a piaci viszonyokhoz. Míg korábban kisebb vállalkozások települtek az ipari parkba, ma
nagyléptékű, országos volumenű beruházások, befektetések keresik fel az ipari parkunkat. A
következő naprendek között be is tud számolni egy újabb munkahelyteremtő beruházás
megvalósulásáról városunkban – ezt elősegítendő került módosításra a rendeletünk.
13. Településfejlesztési döntésről szóló előterjesztés tárgyalása (14. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja az előterjesztést azzal, hogy a határozati javaslat utolsó mondata a
következőre módosuljon: „Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.”
Szekó József a bizottságok módosító javaslatával bocsátja szavazásra az előterjesztést.
A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
182/2012.(XII.15.)Kh. településfejlesztési döntésről
Mohács Város Önkormányzata szándéka szerint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII törvény 9. § (2) bekezdése értelmében dönt a Szerkezeti terv, a Szabályozási Terv
és Helyi Építési Szabályzat módosításáról, szükség esetén a tervek és építési szabályzat módosításának
elkészítéséről.
Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: értelemszerű
14. Kisajátításról szóló előterjesztés tárgyalása (15. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
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183/2012.(XII.15.)Kh. kisajátításról
Mohács Város Képviselő-testülete egyetért
- a Sátorhely 0102 hrsz.-ból leválasztásra kerülő 55 m²; Sátorhely 0146/1 hrsz.-ból leválasztásra
kerülő 14 m²; Nagynyárád 0198/54 hrsz.-ból leválasztásra kerülő 71 m²; Nagynyárád
0198/103 hrsz.-ból leválasztásra kerülő 799 m² és a Mohács 087 hrsz.-ból leválasztásra kerülő
195 m² térmértékű ingatlan-részek tulajdonjogának kisajátítás útján történő megszerzésével;
- felkéri a Polgármesteri Hivatalt a kisajátítási terv elkészíttetésére;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert a kisajátítási kérelem benyújtására, illetve a
szükséges intézkedések megtételére,
- nyilatkozik arról, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal
Felelős: értelemszerű
15. A szociális ellátásokról szóló 13/2000. (IV.28.) ör. módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása
(16. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a PJEB egyetért a rendeletmódosítással.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal megalkotja a szociális
ellátásokról szóló 13/2000.(IV.28.)ör. módosításáról szóló 36/2012.ör-t.
16. Óvodai és általános iskolai logopédiai feladatok ellátásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(17. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB és a PJEB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
184/2012.(XII.15.)Kh. az óvodai és általános iskolai logopédiai feladatok ellátásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a Lánycsók Térségi Logopédiai Szakszolgálat 2012. december 31.-vel történő megszűnését
támogatja;
- kéri a logopédiai feladatokat kizárólag Mohácson ellátó két közalkalmazott 2012. december
16.-ai határidővel történő áthelyezését a Mohács Térségi ÁMK-hoz.
Határidő: 2012. december 15.
Felelős: Szekó József polgármester
17. A Pannon Volán Zrt-vel kötendő közszolgálati szerződésről szóló előterjesztés tárgyalása
(18. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB egyetért az előterjesztés melléklete szerinti közszolgáltatási szerződés
megkötésével.
Szekó József hangsúlyozza, hogy a jelenlegi díjakkal, változatlan menetrenddel és konstrukcióban
működik tovább a helyi közlekedés az önkormányzat támogatásával.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
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185/2012.(XII.15.)Kh. közszolgáltatási szerződésről
Mohács Város Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
24. § (4) bekezdésében foglaltak alapján egyetért az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
Közszolgáltatási Szerződés 2013. január 1. – 2014. december 31.-ig határozott időre történő
megkötésével. A szerződés aláírására megbízza és meghatalmazza Szekó József polgármestert.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Szekó József polgármester
18. Viziközmű szolgáltatásról szóló előterjesztés tárgyalása (19. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
186/2012.(XII.15.)Kh. víziközmű szolgáltatásról
Mohács Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
- az MVR Kft. által tulajdonolt MOHÁCS-VÍZ Kft. üzletrészét, illetve az üzletrész apportálása
útján az MVR Kft. tulajdonába kerülő BARANYA-VÍZ Zrt. részvényeket megvásárolja az
MVR Kft. könyveiben szereplő értéken, felhatalmazza Szekó József polgármestert az ezzel
kapcsolatos dokumentumok (üzletrész átruházó okirat, részvény adás-vételi szerződés)
aláírására;
- a BARANYA-VÍZ Kft. működéséhez tagi kölcsönt nyújt a többi gesztor önkormányzattal
együttesen, mindösszesen 20.000.000 Ft nagyságrendben – fogyasztó-arányosan – azzal, hogy
az így nyújtott tagi kölcsön visszafizetésére 2013. június 30. napjáig sor kerül.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester

19. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról, valamint a két ülés
közötti fontosabb eseményekről szóló beszámoló tárgyalása (20. melléklet)
Kovács László a fontosabb eseményeket kiegészíti azzal, hogy a tegnapi napon tartotta a Kisfaludy
Károly Gimnázium a szalagavató ünnepségét. A négy osztály sajátos előadást tartott, a jelenlévők
nagyon jól érezték magukat. A leendő érettségizőknek jó felkészülést, sikeres érettségit kíván.
Winternitz Ferenc pár gondolatot fűz ahhoz a sajnálatos eseményhez, hogy volt képviselőtársa, Grain
Ferenc elhunyt.
A Képviselő-testület tagjai egy perces néma felállással tisztelegnek Grain Ferenc emlékének.
Szekó József felhívja a figyelmet a képviselők rendelkezésére bocsátott kiegészítő előterjesztésre.
Dr. Kovács Mirella indokolja a napirendhez kiosztott előterjesztést, határozati javaslatot, illetve
rendeletmódosításokat.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
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187/2012.(XII.15.)Kh. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról és a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja;
- Szent Ferencről teret nevezett el;
- a Kanizsai Dorottya Múzeum igazgatójának posztjára pályázatot ír ki, a pályázat elbírálásáig
Ferkov Jakabot bízza meg, a megbízás a pályázat eredményes befejezéséig szól, az igazgató
vezetői pótlékát a pótlékalap 200%-ában határozza meg.
- hozzájárul, hogy a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. által a Környezet és Energia Operatív
Program keretén belül KEOP-5.4.0/09-2010-0013 azonosító számú pályázatával elnyert
támogatás visszafizetésének biztosítékául Mohács Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonát képező Mohács, belterület 1525 hrsz alatti ingatlanra (természetben 7700 Mohács,
Kisfaludy utca 9.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi út 20-22.),
mint támogató jelzálogjogot alapítson, és azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztesse.
A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal megalkotja az önkormányzat és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 23/1998.(XI.20.)ör. módosításáról szóló 37/2012.ör-t.
A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal megalkotja az élelmezési nyersanyagnormákról szóló
45/2000.(XII.31.)ör. módosításáról szóló 38/2012.ör-t.
Szekó József tájékoztat arról, hogy 2013. január 1-jétől Dr. Kovács Mirella címzetes főjegyző asszony
és Dr. Juhos Bernadett osztályvezető asszony másutt folytatják munkájukat. Dr. Kovács Mirella a
Mohács Járási Kormányhivatal, Dr. Juhos Bernadett a Bólyi Járási Kormányhivatal vezetését látja el.
Emléklap átadásával köszöni meg mindkettőjük eddigi munkáját, együttműködését és további jó
munkát, sikeres tevékenységet, további jó együttműködést kíván Mohács Város Önkormányzatával.
20. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy a korábbi interpellációra adott választ ki nem fogadja el. Amennyiben
ilyen nincs, úgy kéri az új interpellációk tolmácsolását.
Winternitz Ferenc elmondja, hogy a hóviszonyok a város mellékutcáiban tragikusak - valamit tenni
kellene. A Rókus utcai óvoda előtt két földhivatali jelzés van, amely 20x20 cm-es kiemelkedő beton.
Mindez a járda és az autóparkolók között van. Már többen nekimentek, autójukban kár keletkezett. Ha
ennek ott kell maradnia, akkor valamit elé kellene falazni, hogy észre lehessen venni, mert jelenleg hó
borítja, nem is látható.
Polgár Károly tolmácsolja, hogy a kerékpárosok szóvá tették, hogy a kerékpárutak nincsenek
letisztítva. Csizmadia képviselőtársa lakossági fórumán is szóvá tették, melyre Csizmadia
képviselőtársa azt mondta, hogy ha leesik a hó, akkor a kerékpárosoknak nem kell kerékpározni.
Hozzáteszi, hogy ezeknek az embereknek nincs több tíz millió forint értékű városi terepjárójuk, mint
Csizmadia úrnak vagy mint esetleg a polgármesternek, amit esetleg ő össze is tud törni.
Szekó József megjegyzi, hogy Polgár előszeretettel foglalkozik azzal, hogy kinek milyen autója,
milyen fizetése van. Arra hívja fel a figyelmét, hogy akkor, amikor nem fizeti a közszolgálati díjat az
önkormányzati cégnek, képviselő létére közel több mint fél millió forintos tartozása van, akkor ne
azokat kezdje el kritizálni, akik a közfeladataiknak, a köztartozásaiknak eleget tesznek, akik értéket
teremtenek, akik hozzáadnak az eddigiekhez, illetve hozzáadnak a közösség munkájához. Addig, amíg
csak rombol és mellette - ha jól tudja - az elmúlt évben ingatlant vásárolt és közben a jövedelmét
elhazudva nem fizeti ki az önkormányzati cégnek a közműszámláit, addig azt gondolja, hogy
szégyellje magát, és igazából jobb lenne, ha elnézést kérne mindenkitől azért a sok gazságért, amit
elkövetett az önkormányzattal, a képviselő- testülettel és vele szemben. Minden hozzászólását az
elnézéskéréssel kellene kezdenie, vagy igazából nem kellene megnyilvánulnia. Ahogy már korábban is
javasolta, ajánlott lenne, ha távozna a közéletből.
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Dr. Csizmadia Csaba tájékoztat arról, hogy tartott fogadóórát, köszöni kapitány úrnak, hogy lehetővé
tette, hogy megbeszéljék a közlekedéssel és a közbiztonsággal kapcsolatos problémákat. Polgár Károly
és társai beültek oda, már az elején lehetett látni, hogy nem a jobbító szándék vezérelte őket. Most
Károly azt a formát hozta, amit várt is tőle, pontosabban nem okozott meglepetést, mert meg sem
értette, hogy miről szólt a történet. Azt, hogy kiforgatja, hogy miről van szó, azt visszautasítja. Való
igaz, hogy ha leesik a hó és síkosság van, veszélyes biciglivel közlekedni. Elmondja, hogy arról van
szó, hogy amikor síkosság van, ha lehet, kerüljük a veszélyes attrakciókat, aki meg tudja tenni, akkor
kerékpárral ne közlekedjen - erről szólt a történet. Az pedig, hogy ott az elhangzott vélemények nem a
terület jobbítását, fejlesztését szolgálták, az meg sajnos őrájuk jellemző. A félreértést nyilvánvalóan
Polgár úr egyedi felfogása okozza.
Való igaz, hogy a hó-kérdés mindenhol zavart okozott, a volt Felszabadulás lakótelepen is, többek
között a vasúti átjáró megközelítése lehetetlen volt, illetve valóban kérték a dolgozók, hogy az ipari
park felé a hókotrást, illetve ha újabb hó lenne az út tisztítását kérik biztosítani.
A többi felvetést írásban fogja továbbítani.
Szekó József elmondja, hogy a hóeltakarítást ugyan az a szolgáltató végzi városunkban, mint aki
végezte korábban is az elmúlt években közmegelégedésre. Ha a mostani probléma neki róható fel,
akkor ezt majd a szolgáltatási díjban az elszámolásnál érvényesítjük. Természetesen amit lehet, azt
megteszünk, de közmunkásokkal, ásóval, lapáttal nem lehet megoldani ezt a kérdést.
Kovács László fogadóóráján elhangzottakat ismerteti: az újvárosi pálya mellett van a kerékpárút,
korábban még a pálya része volt a pár nyárfa. Kérik, hogy oda ne telepítsenek fát, mert a
kerékpárforgalmat zavarja. Többször kapott ígéretet a Park utcai garázssor vízelvezetése, csatornázása
megoldására – kéri szerepeltetni a következő beruházásokban. Ismét felvetették a sétáló utcán a
kerékpárral való közlekedésnek a lehetőségét. A MOFA-nál a kamionok bekanyarodása, az úton való
parkolás problémára megoldást kellene találni. Felvetődött, hogy a MOFA miért nem épít oda egy
elkerülő utat, hogy ne a mostani úton menjenek el a kamionok, hanem egy levezető útról történne a
közlekedésük. A jelenlegi gyakorlatuk szabálytalan is, mivel záróvonal van és a vasútnál nem is lehet
megállni. Sokan kérik a városi óra javítását. Jelezték a Bégpatak lefedésének igényét, mert nyáron tele
vannak az udvarok siklóval, jelenleg patkánnyal. A hóviszonyokról: 30 cm-es hó leesett. A szombati
és vasárnapi takarításkor lehetett közlekedni kerékpárral, autóval, de a hétfő-kedd-szerdán nem
megfelelő állapotok voltak. A Liszt Ferenc utcai ABC és az épület közötti rész nincs letakarítva, ami
az ott lakók feladata. Kéri felszólítani őket, hogy takarítsák le a területüket.
Polgár Károly elmondja, hogy ezeknek az embereknek csak kerékpárjuk van, valahogy el kell jutni a
munkahelyükre, a boltokba, ezért javasolja, hogy figyeljenek oda a kerékpárút takarítására.
Ezek után a következőket mondja: ”Önöknek a parlamentbe van pofájuk különböző adókat hozni,
amivel megterhelik a lakosságot, van pofájuk Önöknek tandíjat bevezetni, és van pofájuk
megnyomorítani a magyar népet.”
Szekó József előzőekre a következőként reagál: „Azt mondják, hogy a demokráciának vannak
ünnepei; az egyik a választás, a másik például a választott népképviseleti szerveknek a működése, az
ülései – azt ünnepként kellene megélni. Azóta, amióta Ön itt rombolja a munkát és leócsítja a
színvonalat, próbálja lerántani a maga színvonalára, azóta nem lehet azt mondani, hogy ünnepek
lennének ezek az ülések.”
Wébel Zsolt kéri, hogy az egyirányú Drággfy utcába lehessen kerékpárral behajtani a másik oldalról
is.
Horváth Zsolt a hóhelyzettel kapcsolatban azt megérti, hogy szombaton, vasárnap, amikor hófúvás
volt, hóesés volt, akkor olyanok voltak a viszonyok, amilyenek, de kedd délutánra a város szinte
összes bekötő út ami kívülről jött, tehát a város tábláig járhatóak és tiszták voltak az utak egy-két
hóátfúvás kivételével, viszont a bentiek járhatatlanok. Ezt elgondolkodtatónak tartja.
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Szekó József felhívja a figyelmet arra, hogy a benti utak között is van jó néhány, ami főútvonal része
és nem a város által megbízott szolgáltatónak kellene takarítani, és azok sincsenek különb állapotban
semmivel, mint a városi utak. Ennek ellenére a szolgáltató figyelmét felhívtuk arra, hogy igyekezzen
rendbe hozni az utakat. Nyilván ahogy lehetősége adódik, ezt meg is fogja tenni. Ismételten
hangsúlyozza, hogy ugyan azzal a szolgáltatóval kötöttünk megállapodást, aki a korábbi években
közmegelégedésre végezte ezt a munkát.
Több interpelláció nincs.

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, azt követően Szekó József ismerteti, hogy a
zárt ülésen a lakásbérbeadási névjegyzékről és munkahelyteremtő beruházásról
döntött a Képviselő-testület.

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Wébel Zsolt
képviselő

Csollák István
képviselő
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