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Szekó József köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel
határozatképes, az ülést megnyitja. Megjegyzi, hogy Pávkovics Gábor képviselő úr később
érkezik az ülésre. A jegyzőkönyv hitelesítésére Wébel Zsolt és Winternitz Ferenc képviselőket
kéri fel. Elmondja, hogy a 18. napirend érintettje jelezte, hogy szeretné, ha nyílt ülésen
tárgyalná a testület tárgykört.
A meghívó szerinti napirend elfogadását javasolja, melyet a Képviselő-testület 9 egyhangú
szavazattal az alábbiak szerint fogad el:

Napirend:
1. 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
2. Beszámoló a város sportéletéről
Előadó: Szekó József polgármester
Schiszler Krisztián MTE ügyvezető elnöke
3. Tájékoztató az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2010.
évi tevékenységéről
Előadó: Horváth Lászlóné Megyei Elnök
4. Tájékoztató a 2010. évi munkaerő-piaci helyzetről
Előadó: Józsa-Dénes Zsolt kirendeltség-vezető
5. Előterjesztés a 2011. évi intézmény-felújítási keret felosztásáról
Előadó: Szekó József polgármester
6. Előterjesztés a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.19.) ör. számú rendelet
módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
7. Előterjesztés az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
23/1998. (XI.20.) ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
8. Előterjesztés a Pannon Volán Zrt. működési támogatásáról és a helyi közlekedés
fenntartásáról
Előadó: Szekó József polgármester
9. Előterjesztés a Kossuth Filmszínház működésének átalakításáról
Előadó: Szekó József polgármester
10.Előterjesztés pályázatokról
Előadó: Szekó József polgármester
11.Előterjesztés Mohács Város Kórháza fűtésrendszerének üzemeltetéséről
Előadó: Szekó József polgármester
12.Előterjesztés a Mohácsi Sokacok Olvasóköre kérelméről
Előadó: Szekó József polgármester
13.Előterjesztés a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény átszervezéséről
Előadó: Szekó József polgármester
14.Mohács Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
15.Előterjesztés bérlakásnak a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. kezelésébe
adásáról
Előadó: Szekó József polgármester
16.Előterjesztés Mohács Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnoki
beosztásának betöltésére pályázat kiírásáról
Előadó: Szekó József polgármester
17.Tájékoztató az önkormányzati elismerések adományozására érkezett javaslatokról
Előadó: Szekó József polgármester
18.Előterjesztés közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetéséről
Előadó: Szekó József polgármester
19. Interpellációk
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Napirend előtt:
Szekó József elmondja, hogy Bensheimben egyik ismerősünk nemrégiben töltötte be 88.
születésnapját, és egy szociális rendezvényen köszöntöttük ebből az alkalomból, ő pedig küldött
500 eurót és azt kérte, hogy ezt az ajándékot adjuk valamely továbbtanuló rászoruló
gyermeknek. Úgy gondolja és azt javasolja, hogy Cselinácz Márkó kapja a bensheimiek ezen
ajándékát. Cselinácz Márkó 1995. január 19-én született, általános iskolai tanulmányait
Budapesten a Vakok Általános Iskolájában végezte jó tanulmányi átlaggal. Középiskolai
tanulmányait 2011. szeptemberében várhatóan Budapesten kezdi meg. 2008-ban kezdett
ismerkedni a harmonikával, tanára ifj. Peti Kovács István volt, jelenleg a Poklade zenekar tagja.
Több alkalommal tehetségkutató versenyek győzteseként köszönthettük. Pakson az országos
harmonika versenyen tőle magasabb korcsoport kategóriában II. helyen végzett. A Poklade
zenekarral rendszeres fellépéseken vesz részt, a zene mellett a tanulmányaira is nagy hangsúlyt
helyez. Javasolja, hogy a bensheimi testvérvárosi küldöttség és Hans Bramfeld úr által küldött
adományt Cselinácz Márkónak adjuk a további tanulmányai folytatásához támogatásként.
Az ülésen jelenlévő Cselinácz Márkónak átadja az adományt.
1. 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
(1. melléklet)
Szekó József kiemeli az előterjesztésből a 3-14 éves korú, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nyári étkeztetésének ez évi biztosítását is, ami 3,4 M Ft-os önkormányzati
tehervállalást jelent, valamint a Felügyelő Bizottságok értékelése alapján az önkormányzati
tulajdonú cégek vezetőinek prémium kifizetését tartalmazó javaslatot kiegészítve a Mohács
Nonprofit Kft. ügyvezetője prémiumának kifizetésével, melyhez kéri a Képviselő-testület
jóváhagyását.
Schindl Anikó képviselő asszony kezdeményezte, hogy városunkban a helységnévtáblák mellé
kerüljön kihelyezésre rovásírásos helységnévtábla is. A kezdeményezést véleményezte a
Városszépítő és Városvédő Egyesület, akik nem javasolják a rovásírásos helységnévtábla
kihelyezését a költségigénye, illetve a zavaró hatása miatt. Az egyesület véleményét támogatva
terjeszti elő a határozati javaslatot.
Tájékoztat arról, hogy megkeresett bennünket egy erdélyi tehetségmentő akció keretében az
Erdélyi Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, amelynek a fővédnöke Sólyom László elnök úr.
Jelenleg 346 olyan Erdélyben tanuló gyermek van, akik középiskolába, egyetemre készülnek, de
az anyagiak hiányában nem tudják tanulmányaikat megkezdeni sem. Többen vannak közülük,
akiket magyar családok, szervezetek, közösségek támogatnak. Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy vállaljuk fel egy diáknak az egy évre szóló havi 10 e Ft-tal történő
finanszírozását a 2011-2012-es tanévre. Az erdélyi magyarság megőrzése és a határon túli
honfitársaink jövője érdekében javasolja a támogatást.
Tájékoztat továbbá arról, hogy a MÁK az ÁHT rendelkezései alapján 2010. januárjában külön
törzsszámot adott az önkormányzatnak, így a 330365 törzsszám a Polgármesteri Hivatalt jelöli,
a 724012 törzsszám pedig az Önkormányzat törzsszáma. A kezdetektől létező 15330365-2-02
számú adószám a Polgármesteri Hivatalé, s az új törzsszámmal együtt az önkormányzat nem
kapott külön adószámot. Az Önkormányzat által beadott pályázatok benyújtásakor a NAV
nyilvántartása alapján kell adóigazolást kérni. Mivel az adóhatóság nyilvántartása alapján ez az
adószám a Polgármesteri Hivatalé, ilyen igazolást nem tudnak kiállítani részünkre. A
pályázataink zavartalan lebonyolítása érdekében szükséges, hogy az Önkormányzat az
államkincstártól új adószám kiállítását kérje, melyhez kéri a Képviselő-testülettől a jegyző
felhatalmazását.
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Hozzászólások:
Kovács László a fontosabb eseményeket a következőkkel egészíti ki: a Park iskola
szervezésében Republic koncert volt a sportcsarnokban, melyen nagyon jól érezték magukat a
résztvevők. Bejelenti, hogy holnap 16 órakor a sportcsarnokban lesz a bajnokság utolsó
kézilabda mérkőzése. Újoncként felkerültek az NB-I B csoportba, és ha megnyerik ezt a
mérkőzést, akkor aranyéremmel zárnak. Kéri, aki teheti, buzdítsa az MTE kézilabdásait.
Dr. Csizmadia Csaba tájékoztat arról, hogy a Brodarics iskolát a Magyar Vöröskereszt országos
vezetősége dicsérő oklevélben részesítette a hosszú évek óta tartó egészségmegőrző programok,
egészségnapok, vöröskeresztes versenyek és véradások szervezéséért. Köszöni a város és a
maga nevében is a végzett munkát.
Winternitz Ferenc örömmel tölti el az erdélyi diák támogatása, azonban az összeget kevesli. Két
gyermeket kellene 10 ezer forinttal, vagy egyet 20 ezer forinttal támogatni.
Szekó József kifejti, hogy azért javasolt egy gyermeket, mert 300 körüli gyermekről van szó, a
megkeresés is arról szól, hogy egy gyermeket támogassunk. Eddig a magyarországi
önkormányzatok még nem igazán támogattak gyermekeket, ezt egy példaértékű
kezdeményezésnek szánja, és ha több önkormányzat mögénk áll, akkor úgy véli minden
gyermek bekerülhet a támogatottak közé. Az egy főre eső havi átlagos jövedelem 12 e Ft az
ösztöndíjasok családjában, eddig havi 5-10 e Ft-tal támogatták a pártfogoltjukat a támogatók.
Ezt egy olyan kezdeményezésnek szánja, hogy a Mohácsi Önkormányzat álljon ennek élére reméljük a többi önkormányzat is ugyan ezt megteszi. Kérni fogja a parlament elnökét, hogy
kezdeményezze a többi önkormányzatnál hasonló lépés megtételét.
Dr. Kovács Mirella tájékoztat arról, hogy Mohács Város Önkormányzata a Mohácsi
Városszépítő és Városvédő Egyesülettel 2002. óta tartja fenn a kutyamenhelyet Mohácson
Kutyatár elnevezéssel. Az együttműködésbe 2008 júniusában tagként belépett a Herosz
Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület is. A hármas
együttműködés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért az idei januári ülésen a
Képviselő-testület úgy döntött, hogy a megállapodást a Herosz-szal fel kívánja bontani. A
Herosz ezt a felbontási kezdeményezést úgy értelmezte, hogy ő ugyan már nem
együttműködésben, de a mohácsi állatvédelemből nem kíván kivonulni, így az az érdekes
helyzet alakult ki, hogy Mohácson egymás mellett két kutyamenhely működik; az egyiket a
Herosz tartja fenn, a másikat a Mohácsi Önkormányzat a Városvédő Egyesülettel közösen. Kér
minden eddigi támogatót és jóérzésű embert, hogy továbbra is támogassa a Mohácsi
Önkormányzat és a Városvédő Egyesület által fenntartott Kutyatárat.
Schindl Anikó a rovásírásos helynévtábla kihelyezésével kapcsolatos Városszépítő Egyesületi
véleményt ismerteti. Úgy gondolja, hogy ezek az indokok azt jelentik, hogy állítsunk
rovásírásos helynévtáblát. Magyarországon kb. száz helynévtábla került eddig kihelyezésre,
Baranya megyében eddig Harkányban. A megyében az elsők között lennénk. Nem tudja, hogy a
több száz ezer forintos költség mit takar, mivel az előterjesztésében az szerepel, hogy az
önkormányzat támogatását a három oszlop és a táblák kihelyezésében kérik. Ha a Közútkezelő
Kht-tól vásárolják meg az oszlopokat, és velük helyeztetik ki a táblát, akkor ez kb. 30 ezer
forintos költséget jelent, de ha az önkormányzat a kihelyezést megoldja, akkor ez az összeg még
csökkenthető. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az új információk birtokában gondolja át
előterjesztését.
Lajdi Antalné kifejti, hogy a Városvédő Egyesület jelenlegi döntésével egyetért, mivel a
magyarság jelenleg nincs tisztában a magyar őstörténettel, amelynek része a rovásírás. Az
őstörténeti kutatásokat egyelőre csak egészen kiváló tudósok egyéni munkája fémjelzi, ez
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akadémiai szintre még nem emelkedett. Ha a lakosság megismeri a rovásírás őstörténeti
jelentőségét, akkor helye lesz a táblákon is, de most valóban nem tudnák, hogy miről van szó.
Schindl Anikót az elhangzottak megerősítik abban, hogy szükség van a rovásírásos
helynévtáblára. A Mohács táblától néhány méterre lenne elhelyezve egy különálló tábla. Ha
Magyarországon elindult egy misszió, lehet hozzá csatlakozni. A mohácsiak tudni fogják, hogy
miről van szó, hiszen a tábla avatóünnepség keretében kerülne elhelyezésre, melyről hírt adhat a
helyi és a megyei média is. A Jobbik az elmúlt fél évben azt a kritikát kapta, hogy csak negatív
dolgok miatt tudják idehozni a médiát – ez egy pozitív dolog és kezdeményezés.
Szekó József ettől kezdve még inkább nem támogatja, ha ezt politikai párttal hozzák
összefüggésbe és nem városépítészeti, kulturális szempontból.
Winternitz Ferenc megkérdezi, hogy miért lettek kitéve piktogramok a város szélénél? Nincs
Mohács eleje, vége.
Szekó József megkérdezi, hogy Winternitz úr elfogadja-e azt, hogy az interpellációk keretében a
városfejlesztési osztályvezető ad választ a kérdésre?
Winternitz Ferenc kijelenti, hogy elfogadja.
Szekó József szavazásra bocsátja a rovásírásos helységnévtábla kihelyezésére irányuló
kezdeményezést.
A Képviselő-testület 1 igen szavazat, 7 nem szavazat, 1 tartózkodás szavazati arány alapján a
következő határozatot hozza:
75/2011.(V.27.)Kh. Mohács városában rovásírásos helységnévtábla kihelyezéséről szóló
kezdeményezésről
Mohács Város Képviselő-testülete Mohács városában a rovásírásos helységnévtábla
kihelyezését nem támogatja.
Szekó József szavazásra bocsátja az előterjesztés további határozati javaslatait.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
76/2011.(V.27.)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 két ülés közötti fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadja;
- hozzájárul az MVR Kft., a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának, a
Mohács-Víz Kft. cégvezetője, valamint a Mohács Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
2010. évre kitűzött prémiumának – a teljesítéssel arányos – kifizetéséhez a már
kifizetett prémiumelőleg figyelembevételével;
- egyetért a 16/2011.(IV.29.)NEFMI rendelet szerint a rászoruló gyermekek nyári
étkeztetésének megszervezésével, valamint e tárgyban pályázat benyújtásával, a
programhoz szükséges 3.373.290 Ft-ot a 2011. évi költségvetése terhére biztosítja;
- a „Fogadj örökbe” tehetségmentő program keretében a Nyilas Misi Tehetségtámogató
Egyesületen keresztül egy erdélyi gyermek tanulmányait havi 10 e Ft-tal támogatja a
2011-2012-es tanévben;
- felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstártól külön adószámot igényeljen
Mohács Város Önkormányzata részére.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Dr. Kovács Mirella jegyző
2. A város sportéletéről szóló beszámoló tárgyalása (2. melléklet)
Szekó József kifejti, hogy a beszámoló olvasásakor ellentmondásos érzései voltak. Egyrészt
tájékoztat a beszámoló arról, hogy mennyire eredményes, aktív, kiterjedt a helyi sportélet,
milyen szép eredményeket értünk el és elmondhatjuk, hogy minden olimpián van olimpikonunk,
jelenleg is van legalább két esélyes sportolónk, aki a londoni olimpiára eséllyel kikerülhet.
Ugyanakkor a beszámoló tartalmazza, hogy egyre kevesebb szponzori bevételhez tud jutni az
egyesület, és taglalja, hogy anyagi gondokkal küzd, az önkormányzati támogatás az előző
évihez képest csökkent több mint 4 millió forinttal. Mivel nem így emlékezett, kigyűjtette a
támogatások alakulását, amiből az látszik, hogy folyamatosan növekvő. 2007-ben 52,7 M Ft,
2008-ban 55,7 M Ft, 2009-ben szintén 55,7 M Ft, 2010-ben 60,3 M Ft, 2011-ben 60,8 M Ft volt
az önkormányzati támogatás, tehát az elmúlt években is több mint 8 M Ft-tal növekedett.
A város sportéletének a szervezésében közel húsz éve részt vesz, az önkormányzat mindig
támogatta a sportot. Sajnos jelenleg a legnagyobb támogatója és a sportélet működtetője az
önkormányzat azzal, hogy erre központi támogatás nincs. Van egy összevont igazgatási
normatíva, amely nem éri el a 30 M Ft-ot a városüzemeltetés, a kultúra támogatásával együtt.
Úgy véli, hogy a város a saját lehetőségeihez mérten a sport mellé áll, ugyanakkor érzékelhető,
hogy az egyesületnek anyagi gondjai vannak. Ehhez képest szerepel az anyagban, hogy az
egyesület bevétele 7.880 e Ft volt 2010-ben, ami nagyon kevés, ezért az egyesület vezetését, a
szakosztályok vezetőit arra kéri, hogy nagyobb aktivitással próbáljanak saját, szponzori
bevételeket is szerezni. Ismerteti, hogy megváltoztak és megváltoznak az adótörvények.
Várhatóan a jövő hétre elkészül az új sporttörvény végrehajtási utasítása, melynek lényege,
hogy a vállalkozások a nyereségadójuk terhére, annak 75%-áig támogathatják a helyi sportot,
azok közül is azt az öt látványsportágat, amelyet a sporttörvény kiemelt. A támogatás
felhasználható utánpótlás nevelésre, intézményfenntartásra, működtetésre, fejlesztésre is. Ahogy
a végrehajtási utasítás megjelenik, úgy meg kívánjuk keresni a vállalkozóinkat. Azt reméli,
hogy azok a vállalkozásaink, akik a gazdasági tevékenységük révén nyereséget érnek el és
nyereségadót kellene fizetniük úgy döntenek, hogy a helyi sportélet támogatására fizetik be a
nyereségadójukat. A nyereségadónak az a hányada, amit a sport támogatására fordítanak
költségként is elszámolható, az még legalább 10%-nyi adómegtakarítást jelenthet egy-egy
vállalkozás számára. A sport támogatás igénybevételéhez az egyesületnek pályáznia kell, ezt a
központi pályázatát fogják elbírálni és meghatározni azt, hogy mi az a lehetőség, ameddig
ilyenfajta támogatást igénybe vehet. Alapos, mindenre kiterjedő, jó pályázatot kell készíteni.
Úgy gondolja, hogy ebben komoly lehetőség van arra, hogy a helyi utánpótlásra és akár a
létesítmények fenntartására, működtetésére is tudjunk forrásokat szerezni. Kéri, hogy a
szakosztályvezetők és az ügyvezetés ebből a kérdésből készüljön fel, keresse meg a
vállalkozásokat.
Egy képviselő érkezik az ülésre.
Bizottsági vélemények:
Kovács László ismerteti, hogy a KOSB ülés előtt a Sport Albizottság is tárgyalta és elfogadásra
javasolja a beszámolót. A következőket állapították meg: eredményesség – nem eredményesség
tekintetében a 14 szakosztályból 13-nál szép eredmények vannak, a labdarúgásnál kialakult
helyzetet minél előbb meg kell vizsgálni; a legnagyobb támogató az önkormányzat – feladat a
szponzorok felkérése, mindegyik szakosztályban sportolók szüleinek a megkeresése – sokkal
nagyobb önrészt kell vállalni. A nyereségadó lehetőségeit ki kell használni.
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Schiszler Krisztián a felvetésekre a következőket válaszolja: a 7,8 M Ft-os bevétel a
mérlegükben szereplő közhasznú adománygyűjtésből származó bevétel, mely csökkent fél
millió forinttal az elmúlt évi mérlegkimutatáshoz képest. Az össz bevételük nőtt - 2010-ben 32
M Ft, 2009-ben 27 M Ft volt. Azt próbálta kihangsúlyozni, hogy nagyon felfejlődtek, szükséges
a szakosztályi eredményességet támogatni, emiatt mérlegelniük kell, hogy a létesítmények
rezsijét fizetik ki vagy a szakosztályaik versenyeztetését támogatják.
Az önkormányzati támogatás valóban folyamatosan növekedett, azonban a beszámolóban a
mérleg szerinti adatokat kellett figyelembe vennie. 2009. december 31-én az önkormányzattól
megkapták a januári támogatási előleget, ez szerepel a 4 M Ft-os többlettel. Támogatásuk 2009hez képest 2010-ben természetesen nőtt. Úgy gondolja, hogy az önkormányzattal jó a
kapcsolatuk, a támogatás mellett a munkaerő-kölcsönzésben is sok segítséget kapnak. A
Munkaügyi Központ külön pályázatokkal segít, ennek köszönhetően ígéretet kaptak arra, hogy
jövőre lesznek országos pályázatok. 1 M Ft-ról 3 M Ft-ra sikerült növelniük a különböző
államilag szponzorált közalapítványokon keresztül szerzett pályázati pénzeiket. Sokkal több
szponzorra lenne szükségük. A közhasznú adomány csökkenése gondot jelent, meg kell ezt a
tendenciát állítani, melyhez az önkormányzat és a szakosztályok segítségére van szükség.
Köszöni a 2010 évi szponzori támogatást. Az öt látványsportág a következő: labdarúgás,
kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízilabda.
Szekó József hangsúlyozza, hogy az újonnan létrejövő szakosztályokat igyekeztünk támogatni
létesítménnyel, illetve anyagilag is azért, hogy minél többen sportoljanak. Az öt látványsportág
támogatható, ha bizonyos szint feletti a csapat teljesítménye. Természetesen az önkormányzat
továbbra is támogatni fogja a sportot ugyan ilyen vagy lehetőségeihez képest növekvő
mértékben. Az volt alapvetően a gyakorlat, amit a jövőben is követni kívánunk, ahogy az
intézményeknél a támogatások növekedhettek az inflációval, akkor növeltük az egyesület
támogatását is. Ha a sportágaknak, szakosztályoknak sikerül a nyereségadó átcsatornázása révén
támogatáshoz jutni, akkor aki így támogatást ad, az támogatja azokat a szakosztályokat is, akik
kiesnek a lehetőségből vagy akiket egyébként nem lehet támogatni, mert az egyéb forrásainkból
több marad arra, hogy őket segítsük. Mindenkit bíztat arra, hogy segítse a helyi sportéletet,
akinek erre lehetősége van. Vállalkozásaink részéről pozitív visszajelzések vannak, tehát
bizakodó e tekintetben.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:

77/2011.(V.27.)Kh. Mohács város sportéletéről szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete a város sportéletéről szóló beszámolót elfogadja.
3. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2010. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása (3. melléklet)
Szekó József elmondja, hogy az egyesület hosszú évek óta segíti munkánkat, elsősorban a
különböző közszolgáltatási, közüzemi díjak megállapításakor véleményezi az előterjesztéseinket
és szakértő módon segítséget nyújt, amelyet ezúton is megköszön.
Horváth Lászlóné rögzíti, hogy a beszámoló a végzett munkájukat tükrözi.
Szekó József megköszöni a munkát nemcsak Mohács város nevében, hanem mint a Többcélú
Kistérségi Társulás Elnöke, a térségi települések nevében is.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
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78/2011.(V.27.)Kh. az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei
Szervezetének 2010. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei
Szervezetének 2010. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
4. A 2010. évi munkaerő-piaci helyzetről szóló tájékoztató tárgyalása (4. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A GTB, a PJEB és a SZEB a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Józsa-Dénes Zsolt elmondja, hogy e hónap 10.-étől tölti be a mohácsi munkaügyi kirendeltség
vezetői posztját. A beszámolót elődje és jelenlegi munkatársa, Kálcsics Mátyás állította össze,
hiszen az ő vezetői időszakát felölelő tevékenységről szól.
Kiemeli, hogy az elmúlt évben alacsonyabb volt a regisztrált álláskeresők száma, mint a korábbi
években, ez a tendencia csak év végén, októberben fordult meg jelentősen, amikor egy
drasztikus emelkedés következett be – ez elsősorban az Út a munkához program megszűnésének
volt betudható. A program megszűnésének hatása még az idei évben is tapasztalható. A nemzeti
közfoglalkoztatási program indulása is csak korlátozottan tudja csökkenteni az álláskeresők
számát. A versenyszférában két cégnél volt csoportos létszámleépítés, és további két munkáltató
jelzett leépítési szándékot, de itt sikerült munkahely megőrző támogatással megelőzni ezt a
problémát. Jelentős gond térségünkben az alacsony képzettségűek magas aránya, ezért az elmúlt
évben kiemelt hangsúlyt kapott a képzések területe. Kilenc helyi tanfolyam indult, jelentősen
növekedett a képzésbe bevontak létszáma. Ezzel próbálják meg ezt a problémát kezelni és
kompenzálni. Összességében elmondható, hogy a nehéz helyzet ellenére a kirendeltség a tervek
szerint tudott dolgozni a városban és a térségben. A nem támogatott elhelyezkedések területén
3,3%-os növekedés volt tapasztalható, ami reménykedésre adhat okot annak területén, hogy
talán a 2008-ban indult válság hatásai megszűnőben vannak, és bizakodhatunk abban, hogy a
foglalkoztatási helyzet javulása fog bekövetkezni a jövőben.
Szekó József meggyőződése, hogy jövő ilyenkor biztos, hogy javulásról tudunk beszámolni két
okból: a nemzeti közfoglalkoztatási program intenzívebb működtetése ezután várható, egyre
több helyi munkaerőt tudunk bevonni a közfoglalkoztatási programba, ezen túl láthatók annak
jelei, hogy a gazdaságban némi javulás, élénkülés mutatkozik. Reméli, hogy a jövő évben ennek
számokban is láthatjuk hatását, eredményét.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
79/2011.(V.27.)Kh. a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Mohácsi
Kirendeltségének 2010. évi tevékenységéről, valamint Mohács és térsége munkaerő-piaci
helyzetéről szóló tájékoztatóról
Mohács Város Képviselő-testülete a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Mohácsi Kirendeltségének 2010. évi tevékenységéről, valamint Mohács és térsége munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
5. A 2011. évi intézmény-felújítási keret felosztásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(5. melléklet)
Szekó József kiegészítésül elmondja, hogy a költségvetésben 20 M Ft-ot hagytunk jóvá erre a
célra. Az igények meghaladják lehetőségeinket, voltak pótmunka igények is. Folyamatban van
mintegy 400 M Ft-os fejlesztési programunk, amelyre 360 M Ft támogatást nyertünk az oktatási
intézményeink felújítására. Tapasztalhatják, hogy a bölcsődétől az iskolákig szinte mindenütt
munkák folynak; fejlesztések, bővítések, javítások. Ezen munkák során jöttek még elő újabb
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igények, felmerültek olyan többletmunkák, amelyek költsége a pályázatokban nem számolható
el és eddig nem volt tervezve, ezért úgy gondolja, hogy bele kell nyúlni abba a 20 M Ft-ba,
amelyet intézmény felújítási célra különítettünk el a költségvetésbe, sőt meg kellene emelni 30
M Ft-ra ahhoz, hogy néhány, feltétlenül szükséges munkát el tudjunk végezni és a fejlesztéseink
is úgy valósuljanak meg, hogy azok teljes értékűek legyenek. Példákat sorol. Ezen igények
miatt az előterjesztés 2. változatát javasolja elfogadni azzal, hogy az új igények közül két tétel
megvalósul: a Brodarics óvoda tetőfelújítása, mert a beázások további károsodást okozhatnának,
és a Duna Irodaházban a vizesblokkok felújítása és szintén a beázások megszüntetése, azon
kívül a szokásos nyári karbantartási munkákat végeznénk el az intézményekben a saját
dolgozóinkkal részben közfoglalkoztatás keretében, de ezen karbantartási munkák
anyagköltségére is keretet kell biztosítanunk. Kéri, hogy a Képviselő-testület egyrészt a
pótköltségvetésben döntsön arról, hogy a 20 M Ft-os keretet 10 M Ft-tal növeljük, és a II.
változat szerinti munkákat fogadjuk el. Az 1. változatban szereplő munkákból pár megvalósul, a
többi nem, de úgy gondolja, hogy az lenne a logikus, ha az intézmények felújítása után áttekintő
felülvizsgálatot végeznénk és a jövő évi intézmény felújítási programnál térjünk arra vissza,
hogy a nagyberuházások után mi az, ami ténylegesen teendőként megmarad.
Egy képviselő elhagyja az üléstermet.
Bizottsági vélemény:
A PJEB a II. változat elfogadását támogatja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
80/2011.(V.27.)Kh. a 2011. évi intézmény-felújítási keret felosztásáról
Mohács Város Önkormányzata a 2011. évi intézmény-felújítási keret felosztását az előterjesztés
II. változata szerinti tartalommal elfogadja, arra további 10 MFt (összesen 30 MFt) fedezetet a
pótköltségvetésben elkülönít.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szekó József polgármester
Egy képviselő visszatér az ülésterembe.
6. A 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.19.) ör. számú rendelet módosításáról szóló
előterjesztés tárgyalása (6. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést, a költségvetési mérleg főösszegeket, azok összetételét.
Bizottsági vélemény:
A PJEB a rendeletmódosítással egyetért.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
megalkotja a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011.(II.18.)ör. módosításáról szóló
16/2011.ör-t.
7. Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/1998.
(XI.20.) ör. számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (7. melléklet)
Szekó József indokolja a rendeletmódosítást.
Bizottsági vélemény:
A PJEB a rendeletmódosítással egyetért.
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Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal megalkotja az
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 23/1998.(XI.20.)ör.
módosításáról szóló 17/2011.ör-t.
8. A Pannon Volán Zrt. működési támogatásáról és a helyi közlekedés fenntartásáról
(8. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést. Indítványozza a határozati javaslat 4. pontjából törölni
az „is” szót.
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért a határozati javaslattal.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
81/2011.(V.27.)Kh. a Pannon Volán Zrt. működési támogatásáról és a helyi közlekedés
fenntartásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
1. megerősíti, hogy Mohács Város Önkormányzata a város helyi közlekedését 2011.
január 1-től 2011. december 31-ig folyamatosan fenntartja;
2. kijelenti, hogy Mohács Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez 2010ben 3.815.000 Ft saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatással járult hozzá;
3. megerősíti, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló
2004. évi XXXIII. törvényben meghatározott pályázati eljárás nélkül a
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a Pannon Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel a közszolgáltatási szerződést;
4. kéri a Pannon Volán Zrt-t, hogy a következő években úgy szervezze a helyi járatú
közlekedését, hogy veszteségtérítésre ne legyen szükség.
Határidő: 2011. június 15.
Felelős: Szekó József polgármester
9. A Kossuth Filmszínház működésének átalakításáról szóló előterjesztés tárgyalása
(9. melléklet)
Szekó József indokolja az előterjesztést.
Bizottsági vélemény:
A PJEB és a KOSB egyetért a határozati javaslattal.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
82/2011.(V.27.)Kh. a Kossuth Filmszínház működésének átalakításáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Kossuth Filmszínház egyéb tevékenységeinek változatlanul
hagyásával 2011. június 1-től megszünteti a rendszeres filmvetítéseket. Felhatalmazza Szekó
József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Szekó József polgármester
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10. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (10. melléklet)
Szekó József ismerteti a benyújtandó pályázatokat. Megemlíti, hogy a Busó udvarról szóló
előterjesztés eléggé parodisztikus, és a jelenlegi pályázati rendszernek a túlbürokratizáltságát
mutatja. A fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárnak ezt az ügyet be kívánja mutatni.
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB egyetért a pályázatok benyújtásával.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatokat hozza:
83/2011.(V.27.)Kh. DDOP-5.1.1-11 „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács Közlekedésfejlesztési program keretén belül meghirdetett DDOP5.1.1-11 számú intézkedésére a Mohács város észak-nyugati kerékpárút építésének
támogatására.
A projekt összköltsége: 185.800 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke 85%,
azaz 157.930 e Ft.
A szükséges saját forrás mértéke 15%, azaz 27.870 e Ft, melyet az önkormányzat a 2011-es és
2012-es évi költségvetés céltartalékából biztosítja.
Határidő: 2011. június 28.
Felelős: Szekó József polgármester
84/2011.(V.27.)Kh. DDOP-5.1.5/B-11 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
fejlesztése” pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács DDOP-5.1.5/B-11 számú intézkedésére a Mohács város
belterületi vízvédelmi rendszerek fejlesztésének támogatására.
A projekt összköltsége: 400.000 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke 90%,
azaz 360.000 e Ft.
A szükséges saját forrás mértéke 10%, azaz 40.000 e Ft, melyet az önkormányzat a 2011-es és
2012-es évi költségvetés céltartalékából biztosítja.
Határidő: 2011. július 1.
Felelős: Szekó József polgármester
85/2011.(V.27.)Kh. a „BUSÓ UDVAR, A Busójárás az Emberiség Szellemi Kulturális
Öröksége” pályázatról
1. Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program
(DDOP-4.1.1/A) „Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatására” cím pályázati
kiírás keretén belül a „BUSÓ UDVAR, A Busójárás az Emberiség Szellemi Kulturális
Öröksége” címmel.
2. A pályázat keretében elnyert csökkentett támogatás: 392.878.197 Ft, az elszámolható
összköltség 519.176.250 Ft.
3. A szükséges saját forrás mértéke 24,326624%, azaz 126.298.053 Ft, melyet az önkormányzat
a 2011. és 2012. évi költségvetés céltartalékából biztosít.
Határidő: 2011. június 1.
Felelős: Szekó József polgármester
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11. Mohács Város Kórháza fűtésrendszerének üzemeltetéséről szóló előterjesztés
tárgyalása
Szekó József elmondja, hogy azért szóbeli az előterjesztés, mivel a mai napig nem kaptuk meg a
jelenlegi szolgáltató végleges ajánlatát a kórház fűtésének a továbbműködtetéséről. Jelenleg a
Dalkia Energia Zrt. végzi a kórházban a fűtésrendszer üzemeltetését, energiaszolgáltatást,
szerződése augusztus 31-vel lejár. Szükséges gondoskodnunk minél előbb más megoldásról
vagy a Dalkiával a szerződés meghosszabbításáról, mivel a gázenergia beszerzése érdekében
időben intézkedni kell. Nekünk maximum június 7-ig le kell zárnunk azt a kérdést, hogy kivel
kívánjuk a jövőben a kórház fűtését elláttatni. A Dalkiával tárgyalásban vagyunk, megkerestek
bennünket az ajánlatukkal, amely az eddigiekhez képest kedvezőbb. A jelenlegi ajánlatuk arról
szól, hogy mintegy 65-67 M Ft nettó költségért ellátnák a kórház fűtési szolgáltatását azzal,
hogy megvalósítják a hőmennyiség mérés alapján történő elszámolást és a gázbeszerzést, mivel
nagy rendszereket működtetnek, jelentős kedvezményeket kínálnak. Ugyanakkor az ajánlatuk
három évre szóló volt és egy-két dologgal az ajánlatukat még finomítani, kiegészíteni kellene.
Nem javasolja három éves időszakra a szerződés megkötését azért sem, mert az egészségügyi
intézmények fenntartói kérdése még nem eldöntött. Várhatóan a mohácsi kórház önkormányzati
fenntartásban marad, de ez nem biztos. Ha önkormányzati fenntartásban marad, akkor is
lehetséges, hogy az állam kezdeményezni fogja bizonyos beszerzések közös bonyolítását. Ezt
jelezte a Dalki Energia Zrt. területi igazgatójának, aki jelezte, hogy egy évre is készek velünk
szerződni, illetve közöltük velük azt, hogy milyen egyéb feltételeink vannak - hőmennyiség
alapján történő elszámolás, bizonyos díjvisszatérítés a fűtési díj vonatkozásában a 2010. október
1. és június 30. közötti időszakra a kedvezőbb gázbeszerzés következtében, illetve az időközben
a Dalkiával lefolytatott alku eredményeképpen is, hiszen korábban ez a társaság bruttó 120 M Ft
-ért végezte a szolgáltatást, ez a tétel lecsökkent nettó 80 M Ft-ra, a jelenlegi ajánlata nettó 6567 M Ft-ról szól.
Látható, hogy a tárgyalások, felülvizsgálatok eredményeképpen tudunk még kedvezőbb pozíciót
elérni, ugyanakkor szükségesnek tartanánk azt is, mivel eddig a hibaelhárításért rendszeresen
készenléti díjat fizettünk, ezért szeretnénk, ha az üzemeltetés, karbantartás díját
felülvizsgálnánk, és adott esetben ez még tovább csökkenthető lenne, hiszen a műszaki
állapotnak az eddigi kifizetések alapján jónak, újszerűnek kellene lenni. Rendszerhasználati díj,
kapacitás lekötés, és egyéb vonatkozásban is látunk lehetőséget arra, hogy a gázdíjat esetleg
csökkentsük.
Van más alternatíva is a fűtési rendszer működtetésére: az, hogy saját gazdasági társaságunkkal
vesszük át a szolgáltatást. Jelenleg a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. nem tudja a gázt olyan
kedvezményes áron beszerezni a piacon, mint a Dalkia, aki m3-enként 2 Ft-tal kevesebbért tudja
beszerezni, mint a Mohács-Hő Kft., mivel nagy rendszereket működtet, így a piacon
nagyfogyasztóként tud megjelenni. Dolgozunk mi is azon, hogy nagyobb integrációt
létrehozzunk, akkor a piacon még hatékonyabban tudunk tárgyalni, de egyelőre a Mohács-Hőnek nincs ilyen beszerzési lehetősége, ezáltal ha összeveti a két szolgáltatást, akkor a MohácsHő Kft. null szaldóval vagy minimális veszteséggel tudná ugyanezt a szolgáltatást hasonló
árszinten elvégezni, mint amiről most az ajánlatunk szól abban az esetben, ha azokat a további
kedvezményeket el tudjuk érni, amiket mi jeleztünk a Dalkia felé. Nem vetné el ezt a megoldást
sem, de jelenleg az a javaslata, hogy ha kedvezően tudjuk a tárgyalásokat irányítani, akkor
további egy évre az eddigi szolgáltatót bízzuk meg a szolgáltatással. Arra kéri a Képviselőtestület felhatalmazását lévén, hogy még nincs írásos konkrét visszajelzésünk a jelenlegi
szolgáltatótól, hogy hatalmazza fel a tárgyalások lefolytatására, arra, hogy június 7-ig zárjuk le a
szolgáltató kérdését. Ha az eddig általa elmondott feltételeket biztosítani tudjuk és ezeket a
nyitott kérdéseket le tudjuk zárni a Dalkiával, akkor megállapodhassunk, hiszen lejár a gázév és
a szolgáltatót ki kell választanunk azért, hogy a következő időszakra a gázbeszerzés biztosított
legyen. Amennyiben június 7-ig nem tudunk megállapodni, akkor marad egy olyan megoldás,
hogy a kórház gondoskodik a saját maga ellátásáról a Mohács-Hő Kft. bevonásával, szakértői
közreműködésével. Azért kell ezt a megoldást választanunk, mert ha elküldjük a szolgáltatót és
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nem a kórház oldja meg maga, akkor közbeszerzés köteles a tevékenység és közbeszerzés
lebonyolítására már nincs időnk. Nem tudott írásos előterjesztést készíteni, mert eddig nem
reagáltak hivatalosan a szerződéses ajánlatukkal szemben tett véleményünkre. Ma szóban azt
erősítette meg a területi igazgató, hogy ők készek a megegyezésre, elfogadják az egy évet és az
egyéb kritériumok vonatkozásában is úgy látja, hogy meg fogunk tudni egyezni.
Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy a tárgyalásokat folytathassa a Dalkia
Energia Zrt-vel, illetve a szolgáltató kiválasztás érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
86/2011.(V.27.)Kh. Mohács Város Kórháza fűtésrendszerének üzemeltetéséről
Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szekó József polgármestert tárgyalások
lefolytatására a Dalkia Energia Zrt-vel; kéri, hogy a szolgáltató kiválasztás érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. június 7.
Felelős: Szekó József polgármester
12. A Mohácsi Sokacok Olvasóköre kérelméről szóló előterjesztés tárgyalása
(11. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést, mellyel szemben és a bizottsági ülésen elhangzottak
alapján azt javasolja, hogy a megállapodás 3. pontja úgy módosuljon, hogy hat év alatt tartoznak
visszafizetni a saját erő megelőlegezett összegét, az 5 M Ft-ot úgy, hogy 2012-től indulóan
minden év március 31. és szeptember 30-ig egyenlő részletben.
Bizottsági vélemény:
A PJEB az ismertetett módosított javaslattal egyetért.
Jaksics György kifejti, hogy a végzett kutatás alapján elmondható, hogy Magyarországon
egyedülálló épületrendszer van birtokukban, mellyel még inkább meg tudják valósítani
elképzeléseiket. Nagyon sok rendezvényük nem kifejezetten a mohácsi sokacságról szól,
próbálták bevonni a város minden egyes lakosát. A tavalyi évben az általános iskolában
elindított horvát nyelvoktatás bővülésével számolnak, remélik öt év múlva már öt osztályuk
lesz, melyet maximálisan támogatnak anyagilag is. Nem szeretnék, ha az eddigi sikeres
programjaik csorbát szenvednének, ezért fordultak a Képviselő-testülethez a kölcsön biztosítása
érdekében, hogy programjaikat is végre tudják hajtani.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
87/2011.(V.27.)Kh. a Mohácsi Sokacok Olvasóköre kérelméről
Mohács Város Képviselő-testülete
- egyetért azzal, hogy az ÚMFT Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP-2.1.1/A-2f2009-0003 azonosító számú „Siklós-Mohács turisztikai tengely” című projekt keretében
Mohács borturisztikai programelem megvalósítása céljából 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió
forint saját erőt megelőlegez a Mohácsi Sokacok Olvasóköre számára;
- egyetért az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú, saját erő megelőlegezése tárgyú
megállapodás megkötésével a 3. pont következő módosításával:
„3. A jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg a támogató 5.000.000 Ft-ot saját erő
megelőlegezése címén kedvezményezett számlájára utalja, amely összeget
kedvezményezett 2012. évtől kezdődően 6 év alatt minden év március 31. és szeptember

13

30.-ig egyenlő részletben tartozik támogató részére visszafizetni. A törlesztő részlet
évente a január 1-én érvényes jegybanki alapkamattal növekszik.”
- megbízza és meghatalmazza Szekó József polgármestert a megállapodás aláírására,
valamint a Körzeti Földhivatal előtti eljárás lebonyolításával.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
13. A Mohács Térségi Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény átszervezéséről (12. melléklet)
Szekó József ismerteti és indokolja az átszervezést, a többletképzéseket.
Bizottsági vélemény:
A KOSB elfogadásra javasolja az átszervezést azzal, hogy a sportiskola és az emelt szintű
informatikai oktatás ne legyen feladat-ellátási helyhez kötve, így kerüljön ki az alapító
okiratból.
Szekó József kifejti, hogy nem nevezzük meg az informatikai oktatás és sportiskolai
feladatellátás színterét, azt az ÁMK-n belül valósítjuk meg.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
88/2011.(V.27.)Kh. a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény átszervezéséről
1. Mohács Város Önkormányzata szétválasztással megszünteti a Mohács Térségi Általános
Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, - egységei különválásával oly módon, hogy a művészetoktatási intézményegységből létrehozza a Schneider Lajos
Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, míg a fennmaradó intézményegységekből –
bölcsődei, óvodai, általános iskolai, ifjúsági centrum és közművelődési, könyvtári,
pedagógiai szakmai szolgáltató – megalapítja a Mohács Térségi Általános Művelődési
Központot.
A megszűnő intézmény állományába tartozó foglalkoztatottak a jogutód intézmények
állományába kerülnek át. A művészetoktatási intézményegység dolgozói a Schneider Lajos
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állományába, míg a fennmaradó intézményegységek
dolgozói a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ állományába.
Hatályos: 2011. augusztus 31-től
Határidő a kihirdetésre: 2011. június 1.
Felelős: jegyző
2. Mohács Város Önkormányzata – mellékelten - átalakító okiratot fogad el a Mohács Térségi
Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára.
A megszüntetett szerv vagyona feletti rendelkezési jogosultságot a következők szerint
határozza meg:
A megszüntetett szerv vagyonának egy részét (ide értve a vagyonrészhez tartozó
követeléseket és kötelezettségeket is) a jövőben a Mohács Térségi Általános Művelődési
Központ használatába adja a következők szerint:
- A Mohácsi Földhivatalban a mohácsi 2274, 1201, 3286/18, 4427, 4473, 4428, 3447,
3286/20, 1093, 1094, 3442/3, 1612, 3989/10, 1575/25 hrsz-okon, valamint a sátorhelyi
794/A/8, 726/2 hrsz-okon és a székelyszabari 84 hrsz-on, valamint a bári 312/3 hrsz-on
nyilvántartott
5726+2032+451+9329+11176+2010+3812+1875+11112+5974+1847+956+3541+1529
+1600+2012 m2, illetve 355+2541 m2, továbbá 6168 m2, valamint 950 m2 alapterületű
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3.

4.

5.

6.

7.

ingatlanokat Mohács, Sátorhely, Székelyszabar, Bár Önkormányzatainak vagyonáról és
vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletek szerint.
A megszüntetett szerv vagyonának másik részét (ide értve a vagyonrészhez tartozó
követeléseket és kötelezettségeket is) a jövőben a Schneider Lajos Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény használatába adja a következők szerint:
- A Mohácsi Földhivatalban a mohácsi 1107 hrsz-on nyilvántartott 4543 m2 alapterületű
ingatlant Mohács város vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati
rendelet szerint.
A megszűnő intézmény ismert és nem vitatott tartozása a jogutódokra száll, attól függően,
hogy a tartozás – a felhasználás alapján – mely intézmény székhelyéhez, illetve
telephelyéhez köthető.
Hatályos: 2011. augusztus 30-tól
Határidő a kihirdetésre: 2011. június 1.
Felelős: jegyző
Mohács Város Önkormányzata a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ feladatait
kibővíti emeltszintű informatikaoktatás feladattal, valamint sportiskolai program
bevezetésével az alapító okiratban és a pedagógiai programban rögzítettek szerint. Az
emeltszintű informatikaoktatás – amennyiben a jogszabályi és egyéb feltételek
rendelkezésre állnak - 2011. szeptember 1.-től, a sportiskolai programot – amennyiben a
jogszabályi és egyéb feltételek rendelkezésre állnak - 2012. szeptember 1.-től tervezi
beindítani.
Határidő: értelem szerint
Felelős: ÁMK vezetője
Mohács Város Önkormányzata – mellékelten - alapító okiratot fogad el, ad ki a Mohács
Térségi Általános Művelődési Központ, továbbá a Schneider Lajos Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény számára.
Hatályos: 2011. augusztus 31-től
Határidő a kihirdetésre: 2011. június 1.
Felelős: jegyző
Mohács Város Önkormányzata a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ és a
Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – szakértő által elfogadásra javasolt
– pedagógiai programját az előterjesztés tartalmának megfelelően jóváhagyja.
Hatályos: 2011. augusztus 31-től
Határidő a kihirdetésre: 2011. június 1.
Felelős: intézményvezetők
Mohács Város Önkormányzata megbízza 2011. augusztus 31-től 2012. augusztus 15-ig 1 év
időtartamra vezetői feladatok ellátásával:
- a Mohács Térségi Általános Művelődési Központba Főigazgató-helyettesnek Miskolczi
Imrénét,
- a Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe Igazgató-helyettesként
Dobos Józsefet,
a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.§-ának (17) bekezdése értelmében.
Mohács Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Mohács Térségi
Általános Művelődési Központ módosított intézményfenntartó, közoktatási társulási
megállapodását a mellékelt dokumentumban rögzítettek szerint jóváhagyólag aláírja.
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14. Mohács Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról szóló
előterjesztés tárgyalása (13. melléklet)
Szekó József elmondja, hogy az előző napirenddel összefüggésben szükséges a hivatal alapító
okiratát is módosítani.
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért az előterjesztéssel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
89/2011.(V.27.)Kh. Mohács Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteinek megfelelő
tartalommal jóváhagyja és elfogadja a Mohács Város Polgármesteri Hivatala módosító és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Szekó József polgármester
15. Bérlakásnak a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. kezelésébe adásáról
szóló előterjesztés tárgyalása (14. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért az előterjesztéssel.
A Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
90/2011.(V.27.)Kh. bérlakásnak a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft.
kezelésébe adásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a 7700 Mohács, Sirály u. 31/4. szám alatt található 64 m2
alapterületű, kettő szobás, étkezős komfortos lakást az MVR Kft. kezelésébe adja.
Határidő: 2011. június 15.
Felelős: Szekó József polgármester
16. Mohács Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnoki beosztásának
betöltésére pályázat kiírásáról szóló előterjesztés tárgyalása (15. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért az előterjesztéssel.
A Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
91/2011.(V.27.)Kh. Mohács Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnoki
beosztásának betöltésére pályázat kiírásáról
Mohács Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal pályázatot ír ki Mohács Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnoki
beosztásának betöltésére. A pályázati eljárás lebonyolításával Dr. Kovács Mirella jegyzőt bízza
meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
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17. Az önkormányzati elismerések adományozására érkezett javaslatokról szóló
tájékoztató tárgyalása (16. melléklet)
Szekó József ismerteti, hogy a jelenlegi előterjesztés tájékoztató, a következő ülésen hoz döntést
a Képviselő-testület. Ismerteti az önkormányzati elismerések adományozására érkezett
javaslatokat. Mohács Város Köznevelési és Közművelődési Díjára javasolják még Käszné Lebő
Zsuzsanna alpolgármester asszonyt, akit a Képviselő-testület az elmúlt ülésen a megyei díjra
javasolt. Elmondja, hogy ha bárkinek az előterjesztett személyekkel kapcsolatban olyan
észrevétele van, amely esetleg kizárhatja őt, és amiről tájékoztatni szeretné a testületet, akkor
kéri, hogy tegye meg akár most, akár a két ülés között az észrevételét. Addig is a testületnek
lehetősége van mérlegelni, hogy kit fog a következő ülésen támogatni.
18. Közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló
előterjesztés tárgyalása (17. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést, mely annyiban módosulna, hogy főigazgató úr azt
kezdeményezi, hogy a munkavégzés alól 2011. június 20-tól mentsük fel egyéb elfoglaltságai,
kötelezettségei miatt. Ennek megfelelően az előterjesztés módosulna, illetve annyiban
módosulna még, hogy mivel intézkedni kell a kórház vezetésére pályázat kiírásáról, és mielőbb
vezető kiválasztásáról, legkorábban a szeptemberi ülésen tudunk dönteni arról, hogy ki legyen a
kórház következő vezetője. Hogy egyszerre ne legyen a kórháznak két kinevezett vezetője azt
javasolja, hogy főigazgató úr főigazgatói megbízatását 2011. szeptember 30-ai fordulónappal
szüntessük meg kérésére, és a közalkalmazotti jogviszonya 2011. október 31-ei fordulónappal
közös megegyezéssel kerülne megszüntetésre. Főigazgató úr októberben lesz 35 éve, hogy
munkaviszonyt létesített a mohácsi kórházban. Sajnáljuk, hogy ilyen döntésre jutott, hogy ezt a
munkaviszonyt meg kívánja szüntetni. A mi teendőnk ezzel összefüggésben az, hogy ki kell
írnunk a pályázatot és az elhangzott időben a pótlásról a döntést meg kell hozni, illetve addig is
főigazgató úr helyettesítéséről gondoskodni kell. Mivel fizikailag június 21-től nem lesz jelen a
kórházban, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2011. június 21-től Engert Ferenc
gazdasági igazgatót bízzuk meg a főigazgatói teendők ellátásával a kiírandó pályázat
eredményes befejezéséig. Ezen kívül javasolja a Képviselő-testületnek Engert Ferenc gazdasági
igazgató bérének rendezését is. Engert úr a tavalyi évtől kezdődően látja el ezt a feladatot, akkor
próba jelleggel állapítottuk meg bérét, amely messze elmaradt a korábbi gazdasági vezető
juttatásától. Javasolja bérét az eddigi munkavégzés alapján és a plussz feladatra tekintettel 2011.
június 21-től 550 e Ft/hó összegben megállapítani.
Dr. Dénes László elmondja, hogy 35 éve került Mohácsra. Úgy gondolja, hogy munkája,
lelkiismerete a tekintetben nyugodt lehet, hogy nagyon sok ezer betegen tudott segíteni
orvosként, emberként és vezetőként. Jóleső érzés, amit visszajeleznek számos helyről, hogy
nemcsak orvosként, vezetőként, hanem emberként viselkedett. Nagyon jólesik számára, hogy
500 ember – a kórházi dolgozók - és azok hozzátartozóiról tudott gondoskodni a lehetőségeken
belül. Egy sikeres kórházat sikerült építeni. Az orvosok egy jó része személye, illetve a
kórházban uralkodó értékrend és szemlélet alapján jött Mohácsra dolgozni Pécsről és
máshonnét. Belgyógyász osztályvezető főorvosként 11 szakorvos képződött az általa vezetett
osztályon, ami szintén jóleső érzés. A 160 magyarországi kórházból az első 20-25 között van a
mohácsi kórház adósság nélkül, némi tartalékkal. A mai magyar helyzetben ettől többet nem
lehet mondani, bár az ő értékrendje nem a pénz. Értékrendje az az igazán humánus, emberi,
orvosi magatartás, amit reméli az itt ülő képviselők és mindenki direktben vagy hozzátartozóján
keresztül megtapasztalta. Megköszöni mindazoknak a jóindulatú embereknek a segítségét, akik
magánemberként, orvosként, vezetőként segítették. Azt reméli, hogy a kórházat olyan
kondíciókkal, személyi állománnyal, pénzügyi-gazdasági helyzettel adja át, amelybe az új
vezető – bízik benne, hogy az értékrend közelítve az övéhez - sikeres stratégiát fog továbbvinni,
hiszen ezek nem szubjektív megítélések, hanem tények. Köszöni a kórház dolgozói, vezetői
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támogatását, hiszen nélkülük egyedül ezt nem tudta volna megtenni. Nehéz szívvel, de meg
kellett hozni ezt a döntést. Köszöni, hogy elköszönhetett e helyütt is azoktól, akik mind a
betegei, a térség, a lakosság és a munkatársai.
Bizottsági vélemények:
A PJEB nem hozott határozatot, a SZEB támogatta az előterjesztést.
Hozzászólások:
Kovács István a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében köszönetet mond főigazgató úrnak
az eddigi tevékenységéért. Soha nem tapasztalta azt, hogy a kórházban bármikor is lett volna
faji vagy bármely megkülönböztetés. Nagy veszteség éri Mohács kórházát dr. Dénes László
távozásával. Kívánja, hogy az életben sok sikere legyen még.
Szekó József megköszöni főigazgató úr eddigi munkáját. Módot találunk arra, hogy megfelelő
körülmények között elköszönjünk tőle.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel, módosításokkal.
A Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
92/2011.(V.27.)Kh.
közalkalmazotti
jogviszony
közös
megegyezéssel
történő
megszüntetéséről
Mohács Város Képviselő-testülete
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 25.§(2) bekezdés a.)
pontjában biztosított jogkörével élve, támogatva nevezett kérelmét, Dr. Dénes László
Mohács Város Kórháza főigazgató főorvosának magasabb vezetői megbízását 2011.
szeptember 30.-i fordulónappal, valamint határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyát 2011. október 31.-i fordulónappal, közös megegyezéssel megszünteti;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert a közös megegyezésről szóló okirat
aláírására;
- 2011. június 21-ei hatállyal a Mohács Város Kórháza főigazgató főorvosi teendők
ellátásával Engert Ferenc gazdasági igazgatót bízza meg a főigazgató főorvosi
(magasabb vezetői) álláshely betöltésére kiírandó pályázat eredményes befejezéséig
szóló határozott időtartamra;
- Engert Ferenc gazdasági igazgató illetményét 2011. június 21-től 550 e Ft/hó összegben
állapítja meg;
- egyetért Mohács Város Kórháza főigazgató főorvosa álláshely betöltésére – az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – pályázat kiírásával. A pályázati eljárás
lefolytatásával Dr. Kovács Mirella jegyzőt bízza meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Dr. Kovács Mirella jegyző
19. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy az előző ülésen tett interpellációjára adott választ ki nem
fogadja el.
Lajdi Antalné a Vörösmarty utcai kerékpárúttal kapcsolatos választ azért nem tudja elfogadni,
mert a Korsós utcába be lehet hajtani, ahol életveszélyes a behajtás. Ha a Szerb utcából behajt
valaki a Korsós utcába, a ciprusoktól és a sarkon lévő háztól nem lehet látni, kétoldalt parkolnak
és keskenyebb az út is. A Vörösmarty utcai 50 lakásos ház előtti öbölben álló autók és az úttest
közepe között nagyobb a távolság, az egy kerékpárnak nagyobb helye van az autó mellett is,
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mint a kerékpárút fele. A Perényi utcában is rosszabb a helyzet, mint a Vörösmarty utcában, ott
is nagyon keskeny út van. A Táncsics utcában kétirányú forgalom van, de két oldalon parkolnak
az autók, majdnem lehetetlen a biciglizés. Még több utcát tudna említeni, ahol lényegesen
nehezebb a kerékpározás, mint a Vörösmarty utcában, ami nem nagy forgalmú út. A
vasútállomástól a Rózsa utcán - ami szintén keskenyebb, mint a Vörösmarty utca - kétirányú
forgalom van és lehet kerékpározni, ugyanakkor a Vörösmarty utcának ezen a nagyon rövid
szakaszán csak itt nem lehet kerékpározni szembe, ahol van hely. Nem érti, miért került ez így
elbírálásra.
Szekó József bejelenti, hogy egy mára tervezett napirend – a médiatámogatásról szóló
előterjesztés - elmaradt, mellyel kapcsolatban a következőket mondja el: azt ígértük, hogy a
májusi ülésre visszahozzuk a támogatásról szóló előterjesztést, megállapodást. Erre azért nem
került sor, mert a két ajánlattevő közül a Média Mohács Kft-vel kötendő szolgáltató
szerződéstervezet nem az akkor elfogadott előterjesztés szellemének megfelelő. A Dunántúli
Naplóval kötendő rendben van, és úgy gondolja, hogy meg is köthető. Amennyiben a
Képviselő-testület ezzel egyetért, dönthetünk arról, hogy a Dunántúli Napló ajánlata alapján
2011. évben a rendezvényeink népszerűsítése, terjesztése céljából a mohácsi oldal
megjelentetését támogatjuk a múltkori előterjesztésben megjelentek szerint alkalomszerűen. A
másik szerződéstervezettel az a probléma, hogy az rendszeres fenntartási támogatással fordult
hozzánk, nem egy szolgáltatási ajánlattal, az a tervezet nem elfogadható. A Naplóval kötendő
ajánlat és szerződéstervezet megítélése szerint rendben van, és összhangban van az előző ülésen
hozott határozatunkkal. Amennyiben a Képviselő-testület ezt így elfogadja, akkor akár lehet ma
erről külön dönteni vagy a következő ülésen is, mert a júniusi ülésig nem lesz olyan rendezvény,
ami miatt indokolt lenne különválasztani. Elmondottak miatt nem került előterjesztésre, de
amennyiben igénylik, dönteni lehet róla.
Winternitz Ferenc megkérdezi, hogy a Mohács elejét és végét jelző tábla helyett miért lett kitéve
piktogramos tábla? Már interpellált, de nem történt semmi az ügyben, hogy a Szentháromság u.
40. számú épület előtti szelektív edények hozzáférhetetlenek, azokat máshova kellene helyezni.
Fogadóóráján megjelent polgár jelezte, hogy a Duna-parti felső sétány is gazos, elhanyagolt. A
városba hajóval érkező vendégek ezzel találkoznak szembe. Intézkedést kér. Az üres telek
tulajdonosa ígéretet tett arra, hogy idén be lesz építve és befejezi a félkész házakat.
Egy, a várost szerető polgár a következőket jelezte:
- a Ponty utcától a Szentháromság u. 55-ig a magasra nőtt bokor zavarja a közlekedőket;
- a farostlemezgyár vasúti átjárójában a sín zörög;
- a farostlemezgyár előtt parkoló kamionok szabálytalanságra kényszerítik az autósokat;
- a MÁV a saját területén esztétikus rendet tartson a sorompótól a tárházig;
- erős napfényben alig látszik a Dózsa Gy. – Liszt F. utca kereszteződésében lévő
rendőrlámpák fénye;
- az út menti fákat sűrűbben ellenőrizzék a szakemberek, mert eltakarják a közvilágítást;
- néhány száz helyen korszerűtlen higanygőz lámpák vannak – hosszú távon megérné
kicserélni őket;
- május 21-én délelőtt 11 órakor a Makk 7-es előtt lévő négy tuja alá egy Fiat Uno
parkolt, melyről fotó készült rendszámmal. Így nem lehet fenntartani dolgokat, hogy
megcsinálunk valamit, mások meg tönkreteszik – kéri az illetőt megbüntetni.
Kovács László jelzi, hogy a Park utcába két éve kér új padokat. A Park utcai felső garázssorhoz
zúzalékot kérnek a garázstulajdonosok. A Park utcai óvodánál lévő szelektív gyűjtő konténert 89 óra felé szokták kicserélni. Kérik, hogy másik időpontban történjen, mivel a gyerekeket a
szülők akkor viszik, hatalmas dugulás van, vagy annak kivizsgálását kérik, hogy hova lehetne
úgy elhelyezni, hogy ne akadályozza a be-, illetve kijövő autókat. A szelektív hulladékgyűjtő
konténereken jelezni kellene, hogy mit hova lehet dobni. A várakozó utazók a Pécsi úti
buszmegálló lefedését kérik. A Liszt F. u. 6. előtti sövény alatt patkányfészek található – az ott
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lakók kérik a megszüntetését. A Borza utcai játéktérre labdafogó drótkerítést szeretnének. A
Kresz park szobránál lévő padok e héten történő felújítására ígéretet kapott. Állandó téma a
Liget utcai aszfaltozás folytatása a gépgyárnál.
Dr. Csizmadia Csaba elmondja, hogy a fogadóóráján elhangzottakat bővebb terjedelemben
írásban nyújtja be. Néhány gondolatot vet fel: a volt Felszabadulás lakótelepen is gond, hogy a
lombok ránőnek a közvilágításra, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés számára nagyon
balesetveszélyes. A megváltozott forgalmi viszonyok miatt jelentősen megnőtt bizonyos
tömbökben a zaj- és a porártalom – szabályozást, korlátozást, zsákutca, egyirányúsítás
kialakítását kérnek. Az előző programban volt erről szó, de egyelőre még nem teljesült. Gond a
lakótelepen a parkolóhelyek száma. Személyes konfliktusokhoz is vezetett a Brand E.5-8. előtti
garázsbejárat használatát korlátozó parkoló autók száma. Kéri, ha van rá mód, akkor zúzalékos
parkolóhelyet lehetne bővíteni, a füves részen kialakítani átmeneti megoldásnak. Rengeteg
haszongépjármű, teherautó, busz parkol a szűk utcákon, megnehezítve, balesetveszélyessé téve
a közlekedést. Szükséges lenne valamilyen rendszabályozás, akár figyelmeztetés vagy ha
szükséges büntetés bevezetése is, hiszen úgy gondolja, hogy az ipari jellegű járművek nem a
lakó- pihenő környezetbe valók, emellett tönkreteszik a betonozott útpadkát, kijárják a füvet.
Több helyen a lakótelepen megsüllyedt a járda 1-1/2 m-es szakaszokon - van ahol már
balesetveszélyes. 10-15 cm-t is megsüllyedtek a rendkívül régen létrehozott kőtömbök. A
szolgáltató egység környéke rendkívül szemetes, a különböző egységek bejáratánál lévő
kukákat ritkán ürítik és otthagyják a kuka körül a félig mellément szemeteket, amit a szél
elhord, fűnyíráskor sok apró darabra darabolják, így még jobban látszik. A padok állapotát
javasolja felülvizsgálni – a Brodarics előtt összetörték. Új probléma, hogy a Brodarics udvarára
bemennek éjszaka randalírozni, szemetelni ismeretlen személyek.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna bejelenti, hogy írásban nyújtja be interpellációját. Felhívja a
figyelmet arra, hogy az elmúlt ülésen a II. Lajos szobornál lévő bérlakás felújításával
kapcsolatos interpellációra az MVR Kft. azt a választ adta, hogy nincs módjuk a felújításra.
Kéri, hogy az önkormányzat nyújtson segítséget, hiszen két idős ember lakik ott, a Lajos
szobornál nap mint nap rengetegen megfordulnak, rossz fényt vet a városra a rozoga épület.
Megemlíti a MOFA-nál lévő vasúti átkelő rendkívül rossz állapotát. Felhívja a
telektulajdonosok figyelmét arra, hogy a telek előtti és körüli terület rendben tartása is a
telektulajdonos feladata – fűnyírás, járdaseprés. Amennyiben mód van rá, az Önkormányzati
Hírekben is megérdemelne ez egy cikket.
Emmert Péter elmondja, hogy a Bajcsy Zs. u. 51-79. számú épületek közötti közben 17-20
családi ház van. A Bajcsy Zs. utca aszfaltozásakor az út szintje megemelkedett, a közbe való
behajtásnál a szegélykövet nem süllyesztett szegélykövekkel oldották meg, hanem sima,
egyszerű szegélykővel, így az aszfaltozást követően utólag egy helyszíni betonozás történt a
szintkülönbség kivédésére. Ez azt eredményezte, hogy az útról befolyó csapadékvíz megáll a
köz bejáratában. A helyszíni betonozásban elhelyeztek műanyag csőből egy átfolyót, aminek a
tetején kb. fél cm beton volt, ami mára eltűnt onnan, a műanyag cső töredezett, kivágja a bicigliés autógumit. Érdekes módon lett beépítve, mert ahogy a beton eltűnt, látszik, hogy ez a
vízelvezető biztos, hogy nem látta el a feladatát, hiszen nem az utca torkolatából vezette el a
vizet a víznyelőhöz, hanem az esetlegesen feltolódó vizet vezette még be plusszban a bejáratba,
hiszen ún. kontrásan lett megcsinálva. Kérik a lakók, hogy ezt a problémát mielőbb orvosoljuk
és a balesetveszélyes állapotot szüntessük meg.
Lajdi Antalné elmondja, hogy az utcán őt megállító polgárok szóvá tették, hogy általában a
szemétgyűjtők a padok mellé vannak helyezve. A Duna-parton számtalanszor több ember ülne a
padon, de a kukában lévő szemét - különösen a melegben - olyan gyorsan kezd el erjedni, hogy
büdös, így nem tudnak leülni, gyönyörködni a Dunában. Oda kellene figyelni arra, hogy ne a
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padok mellé tegyék a szemétgyűjtőket. A II. Lajos szobrot nem ismerték fel turisták, Szent
Istvánnak hitték. Márvány táblán jelezni kellene, hogy ez II. Lajos szobra.
Winternitz Ferenc tolmácsolja, hogy a Jókai u. 1. szám alatt lakók kérik, hogy az előttük lévő
parkolót az önkormányzat fesse fel annak érdekében, hogy jobban kihasználható legyen.

Több interpelláció nincs.

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző
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képviselő
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