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Szekó József köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fővel
határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Käszné Lebő Zsuzsanna és
Kovács László képviselőket kéri fel. Javasolja a napirend kiegészítését a Busójárás jelképéről,
pályázatokról, valamint a Pannonia Ethanol Mohács Zrt.-vel kötendő megállapodásról és
Mohács város távhő rendszerének energetikai korszerűsítéséről szóló előterjesztések
tárgyalásával. Indítványozza utóbbi kettő, illetve a meghívó szerinti 12. napirend zárt ülésen
tárgyalását. A bizottsági ülésen elhangzottak ismeretében javasolja a meghívó szerinti 11.
napirend levételét a tárgyalandó előterjesztések sorából.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a
következő határozatot hozza:
118/2011.(IX.29.)Kh. zárt ülés elrendeléséről
Mohács Város Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja az intézményvezetői megbízásról, a
Pannonia Ethanol Mohács Zrt-vel kötendő megállapodásról és a Mohács város távhő
rendszerének energetikai korszerűsítéséről szóló előterjesztéseket.

Tárgysorozattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, azt a Képviselő-testület 9 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbiak szerint fogadja 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. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról
Előadó: M. Bugarszki Norbert pénzügyi osztályvezető
3. Előterjesztés a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.18.) ör. számú rendelet
módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
5. Előterjesztés feladatátadásra vonatkozó megállapodásról
Előadó: Szekó József polgármester
6. Előterjesztés ingatlanok cseréjéről, valamint bérlakásnak a Mohácsi Városgazdálkodási és
Révhajózási Kft. kezeléséből kivonásról, valamint kezelésbe adásáról
Előadó: Szekó József polgármester
7. Előterjesztés a belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről szóló 24/2007. (X.1.) ör. számú
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
8. Előterjesztés a 2009/2010. tanév kompetencia mérésének 2011. évi értékeléséről
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
9. Előterjesztés az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálatáról
Előadó: Szekó József polgármester
10.Tájékoztató Lánycsók Térségi Logopédiai Szakszolgálat 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Szekó József polgármester
11.Előterjesztés a Busójárás jelképéről
Előadó: Szekó József polgármester
12.Előterjesztés pályázatról
Előadó: Szekó József polgármester
13. Interpellációk
Zárt ülés:
1. Előterjesztés a Pannonia Ethanol Mohács Zrt-vel kötendő megállapodásról
Előadó: Szekó József polgármester
2. Előterjesztés intézményvezetői megbízásról
Előadó: Szekó József polgármester
3. Előterjesztés Mohács város távhő rendszerének energetikai korszerűsítéséről
Előadó: Szekó Józsefné ügyvezető
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 kiegészítésként elmondja, hogy mint ismert, hogy dr. Dénes László lemondott a
kórház igazgatói posztjáról, illetve a kórházban végzett tevékenységét is felhagyta. Jelezte
bizottsági ülésen, hogy lemond a SZEB-ben viselt tagságáról. Helyette a következő alkalommal
új bizottsági tagot kell választani, melyre az előterjesztést a következő ülésen meg fogja tenni.
Megemlíti, hogy hosszú volt a két ülés közötti időszak, az előterjesztés tartalmazza a
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történéseket. Kiemeli, hogy augusztus 20-án az ünnepi ülésen több személy részesült
elismerésben. A díjazottakat már ismertettük, megjelent az Önkormányzati Hírekben is.
Lajdi Antalné felhívja a figyelmet a következőkre: többen jelezték azt, hogy a város
lakosságának szemet szúrt, hogy működik egy mohácsi rádió, melyről azt hitték, hogy
közszolgálati rádió. Nem megfelelő hangnem uralkodik, a műsorok szereplői sem ennek a
társadalmi felépítésnek a követői, régi, begyökeresedett a műsor. A megszólalók szidják a
kormányt, az itt lévő helyzetet. Ez semmiképpen nem nevezhető közszolgálatinak. Úgy tudja,
hogy a rádió elterjedt a környéken, az üzletekben is ezt hallgatják. Javasolja, hogy miután
támogatjuk ezt a rádiót, valamilyen módon fogadtassuk el velük, hogy ha már egy támogatott
adóról van szó, az legyen tárgyilagos, és olyan dolgokról számoljon be, ami a teljes mohácsi
társadalmat kielégíti. Közszolgálativá kell tenni. Közszolgálatinak akkor nevezhető, ha az
országban és helyben történt eseményeket tisztességes, normális rálátással nézik. Ez Mohács
lakosságának a kérése.
A másik dolog, hogy nem tisztázódott a sétáló utca ügye. A közelmúltban megbüntettek egy
tanárnőt, melyből ügy keletkezett. A tábla kint van, a rendőr a tábla alapján büntet. Pár hete egy
polgár jelezte, hogy nem mert felülni a kerékpárjára, végigtolta a sétáló utcában. Az utca
közepén két rendőr állt, közben kerékpárosok közlekedtek. A rendőröktől olyan tájékoztatást
kapott, hogy nyugodtan üljön fel a kerékpárjára. A lakosság nem tudja mit tehet, mit nem tehet.
El kell dönteni, hogy megengedjük vagy sem a kerékpározást. A tiltás mellett azzal érvelnek,
hogy sok a kerthelyiség, ami nehezíti a közlekedést, veszélyezteti a gyalogosokat. A Szabadság
utca túlsó oldalán rendszeresen kerékpároznak végig a főutcán. Véleménye szerint rendet kell
tenni ebben az ügyben is.
Szekó József rögzíti, hogy jelenleg olyan határozat van érvényben, hogy a sétáló utcában nem
lehet kerékpározni. Úgy látja, hogy egyelőre nincsenek meg a műszaki feltételei annak, hogy a
sétáló utcában a kerékpározást engedélyezzük és megváltoztassuk a korábbi döntésünket.
kerékpározást.
A Baranya Rádióval kapcsolatos észrevételhez hozzáfűzi, hogy tudomása szerint nem
közszolgálati, hanem kereskedelmi rádió, de ettől függetlenül neki is pártatlanul,
kiegyensúlyozottan kellene tájékoztatni. Ha ezt nem teszi, annak lehetnek következményei,
szankciói. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy a Baranya Rádió amennyiben fizetett hirdetésként
teszi meg az egyoldalú tájékoztatásokat, akkor az a jelenlegi törvények szerint elfogadható vagy
ezzel menthető. A szükséges bejelentést megtesszük ezzel kapcsolatban, ha ez ilyen széles
körben merült fel igényként, ugyanakkor arról tájékoztat, hogy bár elő lett készítve a Baranya
Rádióval egy megállapodás-tervezet, de az ismeretei szerint még nem lépett hatályba.
Megvizsgáltatja a kérdést, és ha a felvetés alaposnak tűnik, akkor javasolja, hogy vizsgáljuk
felül a Baranya Rádióval kötendő megállapodás-tervezetet.
Dr. Kovács Mirella a lakosság tájékoztatása céljából ismerteti, hogy a beszámoló határozati
javaslatának van egy olyan pontja, amely azt tartalmazza, hogy a 2011-2012-es tanévben is
csatlakozunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz október
14-ével, és ezen időponttól lehet az űrlapokat a Tourinform irodából elvinni.
Ismerteti továbbá a képviselők rendelkezésére bocsátott tanyagondnoki szolgáltatás szakmai
programját és kéri annak testület általi jóváhagyását.
Kovács László a fontosabb események sorából kiemeli az Autómentes Napot. A program a Park
utcai iskola szervezésében történt és az összes intézmény részt vett azon. A kerékpározással
kapcsolatban már többször ismertette álláspontját. Mindenképpen meg kell vizsgálni a kérdést.
Megkéri jegyző asszonyt, hogy a népszámlálással kapcsolatban adjon egy rövid tájékoztatást a
lakosság számára.
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Polgár Károly a sétáló utcában kialakult helyzettel kapcsolatban elgondolkodtatónak tartja, hogy
engedjük meg vagy sem a kerékpározást. Mohácson több helyütt van olyan, ahol együtt van a
kerékpáros és a gyalogos (volt Zeneiskola, Ipari Iskola előtt). Ott ennél sokkal szűkebb, és
veszélyesebb helyzetek vannak. Pécsett szintén tilos behajtani a Széchenyi térre és a sétáló
utcába, de ki van téve a tábla: kivétel kerékpár. Ugyanezt tapasztalta Budapesten az összes
hídon. Szerinte Mohácson is tudnának az emberek együttműködni, próbáljuk megengedni.
Jegyző asszony által egy korábbi ülésen elhangzottakat idézi, mely alapján ismerteti az
Országos Rendőr-főkapitány témakörben hozott állásfoglalását: megállapította azt, hogy amit a
Független Rendőri Panasztestület előterjesztett, mindenben igaza volt. A panasztestületben
megállapították: a testület az ügy gondos mérlegelése alapján arra a következtetésre jutott, hogy
a vizsgált rendőri intézkedések és a kényszerítő eszköz alkalmazása sértették a panaszos
tisztességes eljárásához, emberi méltóságához, személyes szabadságához, a személyes adatok
védelméhez, testi épségéhez, valamint a jogorvoslathoz való jogát. A kényszerítő eszköz
alkalmazása tekintetében továbbá megállapította, hogy az embertelen és megalázó volt.
Szekó József közli hozzászólóval, hogy lejárt az ideje. Elmondja, hogy írásban is tájékoztatta
arról, hogy az ők és a rendőrség közötti jogvitába, bűnügyekbe a Képviselő-testület nem kíván
beleavatkozni, nincs is erre vonatkozóan a Képviselő-testületnek határköre. Egyébként pedig a
Polgármesteri Hivatalban a velük szemben foganatosított intézkedést teljesen jogszerűnek,
arányosnak és szükségesnek ítéli meg. Erről tájékoztatta levélben, kéri, hogy ezt vegye
tudomásul. Ez nem a bűnügyek megtárgyalásának a helyszíne, színtere. Az, hogy amióta itt van
a Képviselő-testületben, azóta kriminalizálódik a mohácsi testület munkája, és ilyen ügyek
vannak. Ez az igen rövidnek tűnő, de annál dicstelenebb pályafutását jellemzi. Javasolja a
Képviselő-testületnek - mivel Polgár Károly hosszasan levelezett jegyző asszonnyal is az
ügyükkel kapcsolatban -, hogy ezzel kapcsolatban hozzunk egy állásfoglalást. Ezt megelőzendő
elmondja, hogy az a határozat, amire Polgár Károly hivatkozik, az a Rendészeti
Panasztestületnek egy olyan határozatán alapul, amelyet egyoldalú, az ő tájékoztatásuk alapján
hozott a Rendészeti Panasztestület, tehát nem körültekintően jártak el, ez azóta már világossá
vált a számukra is. Ezért javasolja a következő határozat meghozatalát:
Mohács Város Képviselő-testülete a 2010. október 29-én a Polgármesteri Hivatalban
foganatosított rendőri intézkedést szükségesnek, arányosnak és megalapozottnak tekintette és
tekinti most is figyelemmel arra a tényre, hogy az intézkedés alá vont személyek
közfelháborodást kiváltó magatartása miatt a testületi ülés megtartása ellehetetlenült volna.
A Képviselő-testület álláspontja szerint az Országos Rendőr-főkapitányság visszavonó
határozata egyoldalú és nem a valós tényeken nyugvó előadáson, tájékoztatáson alapul.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
119/2011.(IX.29.)Kh. rendőri intézkedés megalapozottságáról
Mohács Város Képviselő-testülete a 2010. október 29-én a Polgármesteri Hivatalban
foganatosított rendőri intézkedést szükségesnek, arányosnak és megalapozottnak tekintette és
tekinti most is figyelemmel arra a tényre, hogy az intézkedés alá vont személyek
közfelháborodást kiváltó magatartása miatt a testületi ülés megtartása ellehetetlenült volna.
A Képviselő-testület álláspontja szerint az Országos Rendőr-főkapitányság visszavonó
határozata egyoldalú és nem a valós tényeken nyugvó előadáson, tájékoztatáson alapul.
Polgár Károly kéri jegyző asszonyt, hogy ebben foglaljon állást. A viszontválasz megadás
lehetőségét kéri.
Szekó József kijelenti, hogy az SZMSZ szerint nincs viszontválaszra lehetőség.
Dr. Kovács Mirella közli, hogy polgármester úr dönt arról, hogy megadja a szót vagy sem.
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Szekó József javasolja, hogy Polgár Károly tanulja meg, hogy mi az ülés rendjének a menete,
milyen alapon és hogyan van hozzászólási joga. Szót kérhet, de nincs viszontválasz, azonnali
kérdések és válaszok órája a Parlamentben van, nem a Képviselő-testületi ülésen. Elmulasztotta
a lehetőséget, mert szót kérhetett volna. Mivel nem kért, indítványozza a napirend lezárását.
Szavazásra bocsátja a beszámoló határozati javaslatát.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozza:
120/2011.(IX.29.)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, a
két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja;
- az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal jóváhagyja a Mohács
Város Önkormányzata által működtetett tanyagondnoki szolgáltatás szakmai
programját;
- csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.
évi kiírásához, a pályázatot Mohács városában 2011. október 14-ével kiírja. Az
Általános Szerződési Feltételeket elfogadja. A pályázat kiírása, elbírálása és a
támogatások folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el;
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Müllerné dr. Juhos Bernadett tájékoztatást ad a népszámlálásról, a tudnivalókról. Feltett
kérdésre elmondja, hogy aki Magyarország területén tartózkodik, azokat fogják a
számlálóbiztosok megkeresni. Mindenkiről ott veszik fel az adatokat, ahol életvitelszerűen él.
Napirend után:
Szekó József Lajdi Antalné alpolgármester asszony felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy
mivel korábban tárgyaltuk a Baranya Rádióval kötendő megállapodás-tervezetet és azt a
Képviselő-testület elfogadta, javasolja, hogy képviselő asszony felvetésére vizsgáljuk felül a
következő ülésen a Baranya Rádióval kötendő megállapodás-tervezetet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
121/2011.(IX.29.)Kh.
a
Baranya
Rádióval
kötendő
megállapodás-tervezet
felülvizsgálatáról
Mohács Város Képviselő-testülete soron következő ülésén felülvizsgálja a Baranya Rádióval
kötendő megállapodás-tervezetet.
2. A 2011. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató tárgyalása
(2. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Mohácsi Bugarszki Norbert a feltett kérdésre a következő választ adja: a 2.850 e Ft-os
idegenforgalmi bevétel vonatkozásában is az előző évi adatokból indultak ki. Mindenki előtt
ismert, hogy a Busójárás minden korábbit meghaladó látogatottsággal bírt. A terv megalapozott,
év végén annak teljesülnie kell. Semmi indok nincs arra, hogy ettől el kellene térniük.
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Polgár Károly megismétli előző kérdését.
Szekó József elmondja, hogy osztályvezető úr megválaszolta már a kérdést.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
122/2011.(IX.29.)Kh. a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja;
- felhívja a polgármestert, hogy az adóbevételek tervszerű teljesítése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
3. A 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.18.) ör. számú rendelet módosításáról szóló
előterjesztés tárgyalása (3. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB a rendelet-módosítást elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett megalkotja a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011.(II.18.)ör.
módosításáról szóló 23/2011.ör-t.
4. A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása (4. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A SZEB, a KOSB, a PJEB és a GTB jó színvonalú, minden részletre kiterjedő beszámolónak
értékelte, melyből egyértelműen az következik, hogy a Polgármesteri Hivatal tevékenysége
magas színvonalú, ezt köszönik a résztvevőknek. A beszámolót elfogadásra javasolják.
Hozzászólás:
Winternitz Ferenc elmondja, hogy magas színvonalúnak tartották a beszámolót, nagy
megelégedettségre szolgált, hogy ez került a képviselők elé. Ezúton is gratulálnak jegyző
asszonynak, aki az Év Jegyzője lett. Véleménye szerint a munkát és a címet honorálni kellene.
Javasolja jegyző asszonyt két havi illetményével jutalmazni, amennyiben van erre keret.
Szekó József kifejti, hogy a jó színvonalú beszámoló mögött jó színvonalú, megfelelő munka
van. Megköszöni a hivatalban dolgozók munkáját, akik erre rászolgálnak, amivel segítik a
vezetés és az önkormányzat tevékenységét.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozza:
123/2011.(IX.29.)Kh. a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Szekó József javasolja Kovács Mirella jegyző asszonyt a végzett munkájáért két havi
illetményének megfelelő jutalomban részesíteni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
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124/2011.(IX.29.)Kh. Dr. Kovács Mirella jegyző jutalmazásáról
Mohács Város Képviselő-testülete Dr. Kovács Mirella jegyző asszonyt a végzett munkájáért két
havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
5. Feladatátadásra vonatkozó megállapodásról szóló előterjesztés tárgyalása
(5. melléklet)
Dr. Kovács Mirella a két szakbizottsági ülésen elmondta már, hogy az előterjesztés készítése óta
megkereste az Egészségügyi Alapellátó Szolgálat vezetője révén a Mohácson praktizáló
fogorvosokat, hogy nyilatkozzanak az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban. Ismerteti az
általuk eljuttatott nyilatkozatot, mely szerint egyetértenek az előterjesztésben foglaltakkal, nincs
szándékukban a fogászati ügyelet megszervezése.
Szekó József ismerteti, hogy több éve próbálkoztunk azzal, hogy Mohácson a fogászati
ügyeletet elláttassuk a helyi orvosokkal. Mivel erre nincs affinitás, ezért úgy gondolja, hogy ez
még mindig jobb megoldás, hogy valahol a megyében lesz egy olyan ügyeleti szolgálat, ahova
fordulhatnak éjjel vagy hétvégén is a mohácsiak és ahol fogadják őket még akkor is, ha ez nem
Mohácson van, hiszen a mohácsi orvosokkal nem tudtuk megszervezni ezt az ellátást.
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a PJEB elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Hozzászólás:
Winternitz Ferenc felháborítónak tartja azt a mondatot, hogy nem kívánja ellátni a feladatot. Az
orvosi esküt mire tette? Állatorvosi ügyelet is van a városban.
Szekó József ismerteti a feladatátadás lényegét, majd szavazásra teszi a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
125/2011.(IX.29.)Kh. feladatátadásra vonatkozó megállapodásról
Mohács Város Képviselő-testülete
- egyetért azzal, hogy az egészségügyi alapellátás keretén belül a hétvégi fogorvosi
ügyelet feladatellátását, valamint az azzal együtt járó finanszírozást átengedi Dr. Dudás
Béla Bt. (7773 Villány, Oportó u. 3.) részére;
- az előterjesztés melléklete szerinti feladatátadási megállapodást jóváhagyja, annak
aláírására felhatalmazza Szekó József polgármestert;
- felhatalmazza Dr. Dudás Béla Bt. képviselőjét: Dr. Dudás Béla fogorvost, hogy az
ellátás finanszírozása tekintetében – a szükséges ÁNTSZ és egyéb működési
engedélyek birtokában – az OEP Dél-dunántúli Területi Hivatalával a finanszírozási
szerződést megkösse;
- a fogorvosi ügyelet helyettesítése tárgyában Dr. Dudás Béla Bt. és Pécs Megyei Jogú
Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága között 2008. december 18-án
létrejött megbízási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
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6. Ingatlanok cseréjéről, valamint bérlakásnak a Mohácsi Városgazdálkodási és
Révhajózási Kft. kezeléséből kivonásról, valamint kezelésbe adásáról szóló előterjesztés
tárgyalása (6. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
126/2011.(IX.29.)Kh. ingatlanok cseréjéről és bérlakásnak a Mohácsi Városgazdálkodási
és Révhajózási Kft. kezeléséből való kivonásáról, valamint bérlakásnak a Mohácsi
Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. kezelésébe adásáról
1. Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács Város Önkormányzatának tulajdonában álló
Mohács, Radnóti ltp. 3. 1. emelet 3. szám alatti, 51 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos
lakás (hrsz.: 118/3/A/7.) cseréjét a Mohács, Radnóti ltp. 4. e. emelet 16. szám alatti, 51 m2
alapterületű, 2 szobás, összkomfortos lakással (hrsz.: 118/2/A/19.) jóváhagyja.
2. Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács, Radnóti ltp. 3. 1. emelet 3. szám alatti, 51 m2
alapterületű, 2 szobás, összkomfortos lakást (hrsz.: 118/3/A/7.) az MVR Kft. kezeléséből
kivonja,
A Mohács, Radnóti ltp. 4. 4. emelet 16. szám alatti, 51 m2 alapterületű, 2 szobás,
összkomfortos lakást (hrsz.: 118/2/A/19.) az MVR Kft. kezelésébe adja.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Szekó József polgármester
7. A belváros környezetkímélő forgalmi rendjéről szóló 24/2007. (X.1.) ör. számú rendelet
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (7. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért az előterjesztéssel.
Hozzászólások:
Lajdi Antalné elmondja, hogy több bejelentés érkezett azzal kapcsolatosan, hogy az itt lakóknak
ne kelljen megfizetni az 5.000,-Ft-os engedélyt. Fizetnek garázsadót, kommunális adót.
Szekó József a felvetést megfontolandónak tartja. Az rendben van, hogy aki nem közterületen
parkol, hanem a saját kapubeállójában, annak ne kelljen fizetni, azonban ha itt lakik, de a
közterületen tárolja az autóját, akkor ugyan úgy fizessen mint más. Ha van garázsa, álljon be.
Dr. Kovács Mirella emlékeztet arra, hogy amikor ez a rendelet elfogadásra került az volt a célja,
hogy a belvárosi rehabilitáció kapcsán a nagyon magas költségen felújított díszburkolatot a
lehető legnagyobb mértékben megóvjuk a gépjárművek okozta károsodástól. 500 behajtási
engedély kiadására került sor. Nem gondolja, hogy ez a nagyságrend megfelel ennek a célnak.
Az 5.000,-Ft-os díjat azért kalkuláltuk a rendelet-tervezetbe, hogy ennek is legyen visszatartó
ereje. A rendelet megalkotásakor is úgy kezdődött, hogy az, aki ott lakik, majd aki ott dolgozik,
aztán a posta stb. Teljesen felpuhult a rendeletünk és a célját elvesztette. Megjegyzi, hogy az
5.000,-Ft két évre szól.
Szekó József csatlakozik elhangzottakhoz azzal, hogy Mohácson nincs parkolási díj, de attól
még parkolási rendnek kellene lennie. Nem megengedhető, hogy össze-vissza parkolnak az
autók, nem veszik figyelembe a tiltó táblákat.
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Winternitz Ferenc elmondja, hogy Pécsett 25.000, illetve 40.000,-Ft a parkolási díj annak, aki
ott lakik, de az utcán áll és azonnal nem áll be a garázsba. Mohácson a Városház utcához
nagyon közel van a Széchenyi tér, ahol ingyenesen parkolhatnak.
Csollák István tájékoztat arról, hogy a bizottsági ülésen felvetődött Lajdiné által közölt
probléma. Azt a konklúziót vonták le, hogy a Széchenyi téren van ingyenes parkolási lehetőség.
Szekó József szerint 5-10 családról lehet szó. Javasolja, hogy egészítsük ki azzal a rendeletet,
hogy akinek itt van lakása, garázsa, itt lakik, az kap egy külön jelzéssel ellátott engedélyt,
amivel behajthat a saját ingatlanára, de ha kint hagyja az autóját, parkol, akkor meg kell fizetnie
a 30 e Ft-os szabálysértési bírságot. Aki kint hagyja a gépjárművét a közterületen, annak jobban
megéri az 5.000 Ft-os engedélyt kiváltania. Javasolja, hogy aki garázzsal, kapualjjal, udvarral
rendelkezik ezen a területen, az kaphasson kérésére külön jelzéssel ellátott díjmentes behajtási
engedélyt, de ez nem jogosítja fel arra, hogy a közterületen parkoljon az autójával. Amennyiben
ezt mégis megtenné, akkor szankcionálható.
Dr. Kovács Mirella a feltett kérdésre a következő választ adja: a korábbi rendelet alapján ki
kellett adni azok számára az engedélyt, akiknek itt munkahelye, lakóhelye van. A rendeletmódosítás azt a célt szolgálja, hogy szűkítsük az engedéllyel rendelkezők körét, illetve fizessék
meg.
Szekó József az elmondott kiegészítéssel szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal megalkotja a belváros környezetkímélő
forgalmi rendjéről szóló 24/2007.(X.1.)ör módosításáról szóló 24/2011.ör-t.
8. A 2009/2010. tanév kompetencia mérésének 2011. évi értékeléséről szóló előterjesztés
tárgyalása (8. melléklet)
Grain András ismerteti az előterjesztés lényegét kérve annak elfogadását.
Bizottsági vélemény:
A KOSB az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
127/2011.(IX.29.)Kh. a 2009/2010. tanév kompetencia mérésének 2011. évi értékeléséről
1. Mohács Város Önkormányzata a 2009/2010. tanévi kompetenciaméréshez kapcsolódó
nevelőtestületi és szülői közösségek általi értékelést a Mohács Térségi ÁMK és AMI
Széchenyi téri, Park utcai és Brodarics téri telephelyei vonatkozásában, továbbá a
Kisfaludy Károly Gimnázium és az MT ÁMK és AMI Völgyesi Jenő Tag Általános
Iskola és Óvodája vonatkozásában jóváhagyja, egyben támogatja valamennyi
intézményben és feladatellátási helyen az elkészített intézkedési tervek végrehajtását.
2. Mohács Város Önkormányzata az intézmények által felterjesztett értékelést és
intézkedési tervet a jogszabályi előírásoknak megfelelően (közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. Törvény 40.§(11) bekezdés) honlapján közzéteszi.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: jegyző
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9. Az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálatáról szóló előterjesztés
tárgyalása (9. melléklet)
Grain András ismerteti az előterjesztés lényegét. A 7. oldalon a partnerlistában a régi
megnevezés szerepel, melyet kér javítani Mohács Térségi Általános Művelődési Központra.
Bizottsági vélemény:
A KOSB az előterjesztést elfogadásra javasolja azzal, hogy az előterjesztés 2. oldalán az 1.
pontban a 2.24 helyett 2.2.4 pont szerepeljen, továbbá a 3. pontban a 2.24 helyett 2.2.4 pont
szerepeljen, valamint a 7. oldal közepén a Mohács Térségi ÁMK és AMI helyesen Mohács
Térségi ÁMK, melyet Grain András már kért javítani.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
128/2011.(IX.29.)Kh. az Önkormányzati Minőségirányítási Program módosításáról
Mohács Város Önkormányzata az Önkormányzati Minőségirányítási Programot az előterjesztett
módosításokkal elfogadja.
Hatályos: a kihirdetés napjától
Határidő a kihirdetésre: 2011. szeptember 30.
Felelős: jegyző
Szavazás után:
Szekó József az előző két napirendhez kapcsolódóan a következőket mondja el: iskoláink a
kompetencia mérés alapján jól, az átlag felett teljesítettek, de az országok közötti összevetésben
Magyarország oktatása az elmúlt több mint egy évtizedben lecsúszott, kevésbé versenyképes,
mint korábban volt köszönhetően a túlzott liberalizmusnak, amellyel a kormányok hozzáálltak
az oktatáshoz. A jövőben más rendszer lesz, olyan rendszer lesz, amelyben nem az iskolák
fogják meghatározni, hogy milyen szintre szeretnének eljutni, hogy milyen tudásszintet,
műveltségi tartalmat akarnak teljesíteni, hanem központilag lesz meghatározva. Visszajön a
szakfelügyeleti rendszer és a kötelező nemzeti alaptanterv és a kötelező elvárások éppen annak
érdekében, hogy Magyarország versenyképessége növekedjen, mert a gazdaság fejlődésének
egyik nagyon komoly záloga az, hogy versenyképes, minél jobban képzett tanulók, hallgatók
kerüljenek ki az általános iskolákból és az egyetemekből. Ezért az elkövetkező hónapokban éles
vitát fognak hallani arról, hogy állami fenntartásba veszi a kormány az oktatás rendszerét. Eddig
is állami fenntartás volt önkormányzatokon keresztül. A jövőben központi fenntartás, szigorúbb
elvárások lesznek abból a célból, hogy az oktatásunk versenyképessége javuljon, hogy
ilyenformán az ország is előre tudjon lépni. A kormánynak az a határozott véleménye, hogy az
oktatás reformja nélkül Magyarország nem tud előrelépni. Sok technikai kérdést kell majd még
rendezni és megtárgyalni. Az eldőlni látszik, hogy a működtetés maga állami fenntartásba kerül.
Az, hogy az intézményhálózat fenntartása kinek a feladata lesz vagy lehet, arról még folynak
viták és különböző fajta előterjesztések vannak ezzel kapcsolatban. Azért tartotta szükségesnek
mindezt elmondani, hogy az elkövetkező hónapokban biztos, hogy az olyanfajta egyoldalú
médiákban, amelyek kormányellenesek, vagy nem feltétlenül céljuk a kormány intézkedéseinek
az objektív bemutatása, ott bizonyára mindennel fognak vádolni bennünket. Mohácson is
felvetődhet majd az, hogy egy ilyen előterjesztés után miért szükséges az állami fenntartásba
vételről tárgyalni. Azért, mert annak örülünk, hogy az országos összevetésben a mi
intézményeink színvonala jó, ugyanakkor az országban a teljes oktatási rendszert tekintve
nemzetközi összehasonlításban véve a színvonal elmarad a kívánatostól, az elvárttól.
Összességében az egész oktatás színvonalát emelni kell - ennek érdekében történnek majd a
következő hónapokban, a következő év során különböző intézkedések.
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10. A Lánycsók Térségi Logopédiai Szakszolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató tárgyalása (10. melléklet)
Dr. Kovács Mirella ismerteti az előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A KOSB és a PJEB az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
129/2011.(IX.29.)Kh. a Lánycsók Térségi Logopédiai Szakszolgálat 2010. évi
tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Lánycsók Térségi Logopédiai Szakszolgálat 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
11. A Busójárás jelképéről szóló előterjesztés tárgyalása (11. melléklet)
Mohácsi Bugarszki Norbert tájékoztat az előzményekről, az előkészítő munkáról, illetve
ismerteti az előterjesztést.
Szekó József elhangzottakat kiegészíti azzal, hogy egyetértve és elfogadva a művészekből,
szakértőkből álló bíráló bizottság javaslatával, a bizottsági üléseken javaslatként hangzott el,
hogy a logó betűtípusát át kell gondolni. Elmondja továbbá, hogy a pályázati kiírás tartalmazta,
hogy minden pályázat további felhasználásának joga az önkormányzaté. A feliratokat
különböző nyelveken is el kell készíteni, illetve ezt a logót felirat nélkül is használhatóvá
kellene tenni. Úgy gondolja, hogy a jelkép alkalmas arra, hogy a Busójárást reprezentálja.
Bizottsági vélemények:
Csollák István ismerteti, hogy a PJEB és a GTB egyetért az előterjesztés és a javaslattal.
Elmondja, hogy 283 pályamű érkezett az ország minden részéről. Érdekesnek tartja, hogy kinek
mit jelent a Busójárás. Reméli, hogy a pályaművek archiválva lesznek, biztos sokan szívesen
megnéznék.
A KOSB az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Hozzászólás:
Polgár Károly közli, hogy neki is tetszik a pályamű. Észrevétele, hogy csak Mohács szerepeljen
feliratként, illetve a városban közvélemény-kutatást javasol.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
130/2011.(IX.29.)Kh. a Busójárás jelképéről
Mohács Város Képviselő-testülete
- a Busójárás országos logó-pályázatra „Csele-patak” jeligével beérkezett pályaművet
elfogadja;
- felhatalmazza Dr. Kovács Mirella jegyzőt, hogy a pályázóval a szükséges
egyeztetéseket végezze el, a szerződéseket készítse elő.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
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12. Pályázatról szóló előterjesztés tárgyalása (12. melléklet)
Szekó József ismerteti a pályázatot kifejtve, hogy a törekvése az, hogy ez a megoldás az önerőt
kitermelje.
Szekó Józsefné hozzáteszi, hogy a Duna Irodaházon kívül a Polgármesteri Hivatal Tourinform
Irodája is bővítésre kerül és egy egységes arculatot fog kapni, tehát két helyszínen lesz
fejlesztés.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja a pályázatot.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
131/2011.(IX.29.)Kh. a mohácsi turisztikai térségben helyi turisztikai desztinációs
menedzsment szervezet létrehozásához kapcsolódó döntésekről
Mohács Város Önkormányzata
I. Megbízza a Mohácsi Városszépítő- és Városvédő Egyesületet a Városházán és a Duna
Irodaházban létesítendő front office, illetve back office iroda kialakítására, továbbá a TDM
Szervezet létrehozását és öt éves működtetését célozó projekt megvalósításával.
II. Ennek érdekében az önkormányzat az Egyesület által a DDOP-2.1.3/B-11-2011-0001
pályázatán elnyert 84,99 % intenzitású 49.999.710 Ft vissza nem térítendő támogatáshoz, a
program megvalósítása érdekében szükséges 8.823.479 Ft saját erőt a 2011-2012. és 2013-as év
költségvetéséből biztosítja, és a Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesületet rendelkezésére
bocsátja.
III. Mohács Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a projekt megvalósításához szükséges
jelzálogjog a Duna Irodaházra (Mohács, Szabadság u 4-6.) a Dél-Dunántúli Regionális Tanács
javára bejegyzésre kerüljön.
IV. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Egyesülettel kötendő
megállapodások, és a jelzálog bejegyzése érdekében szükséges jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2011. október 30.
Felelős: Szekó József polgármester
Szekó József javasolja a bioethanol üzemről szóló prezentációt nyílt ülésen lebonyolítani, majd
a napirend tárgyalását zárt ülésen folytatni, mivel a megállapodás gazdasági érdekeket sérthet,
ezért zárt ülésen kell azt megtárgyalni, de magát a prezentációt nyilvános ülésen javasolja
megtenni. A prezentáció előtt indítványozza az interpellációk elhangzását.
13. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy az előző ülésen tett interpellációjára adott választ ki nem
fogadja el. Mivel nincs ilyen, kéri az új interpellációkat.
Winternitz Ferenc jelzi, hogy két rokkant kocsihoz kötött állampolgár kereste meg azzal, hogy a
csónakháznál lévő kijárót akadálymentesítse az önkormányzat azért, hogy ne kelljen a rokkant
kocsival a Sokac-révig kerülniük. A kompkikötőnél le tudnak menni a sétányra, de csak a
Sokac-révnél tudnak jelenleg felmenni.
A Penny és a nagy forgalmú Szent Ferenc patika kereszteződésben sokan szeretnének zebrát. A
korábban ismertetettek szerint tudja, hogy sokba kerül, de szerinte megvilágítás nem szükséges,
és ha csak fel lenne festve, csak a festék ára és a két jelzőtábla jelentkezne költségként.
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A Vörösmarty u. 22. számú épületnél a nyírfa belelóg a villanyvezetékbe. Kéri a főkertész
irányításával szakszerűen elvégezni a csonkolást addig, amíg az E.ON le nem csonkolja úgy a
fákat, mint a Korsós utcában.
Többen megkeresték az ügyben, hogy kerüljenek levételre a várost jelző piktogramok és
kerüljenek visszahelyezésre a Mohács elejét és végét jelző KRESZ-táblák sorába illő táblák.
Csollák István tolmácsolja, hogy sok megkeresés érkezett, hogy a Mozi mögötti területen, főleg
a Marek tornatermének bejárata körül sok a törött üveg, szemét. Az eldugott területen éjszaka
hajléktalanok, fiatalok tartózkodnak, és maguk után hagyják szemetüket. Kérik, hogy nagyobb
mértékben figyeljen oda az önkormányzat a terület tisztántartására.
A burkolatlan közök – Ady és Bajcsy-Zs. utcában – lakóit érdeklik a különböző konstrukciók. A
városfejlesztési osztállyal kéri újragondolni tárgykört annak érdekében, hogy rendezésre
kerüljön a közök állapota.
Lajdi Antalné Winternitz Ferenc felvetésére elmondja, hogy korábban is igényként
fogalmazódott meg gyalogátkelő létesítése a Penny-nél, azonban az nem az önkormányzat útja,
nincs jogunk zebrát felfesteni.
A déli városrész felújítása olyan problémát vet fel, hogy a Kodály Z. utcában lévő sorházi
lakosok, akik a házukba csak hátulról tudtak fát, tüzelőanyagot bevinni, nem tudják megtenni,
mivel térkövezve lett, játszótér épült az útra is. Megoldást kell találni, kár volt a térkövet végig
lerakni, útszélességnyi helyet kellett volna hagyni. Kéri a felvetés megvizsgálását és
segítségnyújtást.
Csollák István javasolja a főutcán is megvizsgálni a fametszések szükségességét, mivel van
olyan szakasz, ahol a redőnyt nem lehet felhúzni az ágak miatt.
A Zrínyi utcai padka kialakításával kapcsolatos lakossági észrevételek felülvizsgálatára szívesen
kimegy a városfejlesztési osztállyal.
Szekó József a fák metszésével kapcsolatban arról tájékoztat, hogy pár éve a Tomori utcát
végigtarolta az E.ON, amiért pert indítottunk és a Legfelsőbb Bíróságon jogerősen megnyertük
a pert. Jelenleg folyik annak felmérése, hogy milyen kárt okoztak, több helyen barbár munkát
végeztek. Az E.ON vállalkozót bíz meg a feladat ellátásával, akit teljesítmény alapján fizetnek.
A vállalkozó barbár módon végigmegy azért, hogy minél több teljesítést tudjon igazolni.
Mérhetetlen kárt okoz. Kérni fogjuk a rendőrség segítségét, hogy eljárjon velük szemben. A
kártérítési igényt benyújtjuk, de attól az utcakép nem lesz szebb. Intézkedés történt már, sajnos
az E.ON hozzáállása nem megfelelő.
Wébel Zsolt bejelenti, hogy írásban benyújtandó interpellációiból kiemeli, hogy a Kismohács
utcában lévő angol negyed mögötti terület nagyon elhanyagolt. Nem ismert, hogy magánterület
vagy önkormányzati. Kérik a rendbetételt.
A Székgyár és az Ipari Park között nincs közvilágítás. Sokan járnak arra kerékpárral, kérik a
közvilágítást megoldani.
432 aláírással kapott levelet főleg a déli városrészből a szemétdíjjal kapcsolatban. A kérés az
MVR Kft. felé szól. A fizetési feltételeket szeretnék módosíttatni – ha lehetséges ne
negyedévenként, hanem havi bontásban szeretnék fizetni a szociális juttatás fizetése után.
Kovács László felhívja a figyelmet a Pécsi úti vasúti átjáró állapotára. Az átjáró előtt és után is
van kerékpárút, az átjáróban 25 éve ugyan az a vas rendszer van, a mozgáskorlátozottaknak az
országútra kell kihajtani. Amikor az autósoknak piros jelzés van, akkor a kerékpáros, gyalogos
ott elméletileg átmehet, mert neki nincs lámpajelzése, csak körül kell nézni. Kéri kivizsgálni
más kereszteződésekhez hasonlóan a lámpa kihelyezés lehetőségét, akkor egyenesen tudnának
menni, így megoldódna a mozgáskorlátozottak és a kerékpárosok szabályos átkelése.
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A Lidl-Tesco felé menve jobb oldalon vannak a piros tűzoltó készülékek, ott párhuzamosan 1015 cm-es szakadékok vannak a kerékpárúton. Kéri annak kijavítását vagy a süllyedés
felelősének keresését. Csapadékos időben vízzel tele lesz a szakadék, ott hatalmas balesetek
lesznek.
A Széchenyi iskola előtti behajtani tilos tábla el van fordítva, kéri visszafordítani, mert sok
autós hajt onnan be.
Köszöni a lakók nevében a padok kihelyezését a város több helyén. Egyben felhívja a figyelmet
arra, hogy a padok drága pénzből készültek, fontos a megóvásuk. Kéri, ha vandálokat látnak,
hívják a rendőrséget.
A kutyasétáltatásnál kötelezővé tenné a zacskó használatát, mert nagyon sok a kutyaürülék.
Dr. Csizmadia Csaba elmondja, hogy több bejelentés érkezett arról, hogy a Brodarics iskola
udvarán a hétvégi randalírozások száma megnőtt, óriási károkat, balesetveszélyt okoznak azzal,
hogy a rengeteg széttört üvegszilánk a különböző sportpályákon, távolugró gödrök homokjában
van, nagy erővel lehet eltakarítani. Meg kellene ezeket akadályozni.
Köszöni a vandalizmussal kapcsolatos padrongálások iskolanyitásra megtörtént rekonstrukcióját
az önkormányzatnak.
A volt Felszabadulás lakótelepen lomtalanítást kérnek, mert tele van a lakótelep a kidobott és a
guberálók által széthordott dolgokkal.
A fogorvosi ügyelettel kapcsolatban úgy gondolja, hogy ezt nem szabad leegyszerűsíteni egy
orvosi eskü szintjére annál is inkább, mert semmiféle jogi, és financiális háttér nincs ahhoz.
Alpolgármesterként négy évig próbálta megvalósítani ezt a fajta ügyeleti rendszert, de az
elmondottak hiányában nem sikerült. Az orvosi eskü szakmai része azt mondja, hogy mindent
megteszek a betegért. Jelenleg úgy tudja, hogy a fogászati rekonstrukció és a fogmegtartásra
irányuló tevékenység felel meg a szakmai irányelveknek. Ügyeleti szinten úgy gondolja, hogy
csak húzás lehet, továbbá a fogászati eseménybevalló halálozások száma nagyon csekély.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna köszöni a szőlőhegyi lakosok nevében a Szent Jakab kápolna
felújításában nyújtott önkormányzati segítséget. A június 24-ei Jakab napi búcsún a kápolna
teljesen felújítva fogadta a mohácsi zarándokokat és a szőlőhegyieket. Köszönik polgármester
úr közbenjárását is.
Köszöni az orvosi rendelő kifestésében tanúsított pozitív hozzáállást Dikán Györgynek,
valamint az önkormányzat festőinek a gyors és szakszerű munkát, így tiszta és szép lett a
rendelő.
Az utak állapota a nyár folyamán tovább romlott. Történt kátyúzás a Csencsevár és Előhegy
úton, de ez csak a kis kátyúk betömését jelentette, az óriási kátyúk az út szélén ugyan úgy
megvannak.
A Gesztenyés mellett felvezető út és a Gesztenyéssel szembeni út is rossz állapotban van, mély
kátyúk vannak. Írásban is megkeresték szőlőhegyi telektulajdonosok – a 7037/3 hrsz-ú
önkormányzati út mellett élők - az út rossz állapotát kifogásolva - a levelet átadja a
városfejlesztési osztálynak. Kéri Polgármester urat, hogy amennyiben pályázati lehetőség nyílik
a szőlőhegyi utak rendbehozatalára, megköszönné a szőlőhegyi lakosok nevében.
Minden ősszel visszatérő dolog és sok gondot okoz a tűzgyújtás. A zöldhulladékot nem viszi el
az MVR Kft., a szeméttelep bezárt, ezért azt a lakosok elégetik. Kérnek tűzgyújtási napokat
kijelölni – egyet hétköznap, egyet hétvégén, szombaton.
Az Újvárosiak kérését írásban adja le, melyből kiemeli, hogy a csatornarendszer nincs tisztítva,
rengeteg patkány jelent meg az épületek között – csatornatisztítást, patkányirtást kérnek.
Örökzöld téma a fűnyírás és a park rendben tartása, valamint a konténerek körüli óriási
szeméthalmaz.
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Polgár Károly elmondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtők körül sok a szemét, az okot abban
látja, hogy nem viszik el időben főleg a műanyag flakonokat, drasztikusan meg lett emelve a
szemétszállítási díj és nem volt lomtalanítás. A lakosok nem tudják hova vinni a lomjaikat, ezért
kiteszik oda.
A probléma még a szelektív gyűjtőkkel, amit már jelzett egyszer, hogy a Felszabadulás
lakótelep útkereszteződésben balesetveszélyes, továbbra is eltakarja a közlekedőktől az út
láthatóságát, ez ügyben sem tettek semmit.
Kérte korábban, hogy a kompnál legyen felfestve felezővonal, illetve a buszok parkolását tiltsák
meg ott.
A következő lakossági jelzések érkeztek: az elmúlt évben az önkormányzati választások előtt
leaszfaltozták a Radnóti parkoló egy részét. Mostanra a csapadékelvezető nyílások rácsai mind
megsüllyedtek és balesetveszélyesek.
A Duna-parton a padok mellett lévő hulladékgyűjtőket nem ürítik, ezek koszosak, büdösek. Úgy
gondolja talán még jó lenne egy valamilyen félig zárt rendszerű gyűjtő is oda.
Csatlakozik ahhoz, hogy a Pécsi úton a kerékpárút az Oázistól a Pándy Kálmán útig nagy rossz
állapotban van, több helyen balesetveszélyes.
Schindl Anikó köszönetet mond a pénzügyi osztályvezető úrnak, hogy nem olyan régiben a
piacon hangos reklámot csinált akkor, amikor a devizahitelesek ügyében szerettek volna
aláírásokat gyűjteni. Megkéri az illetékest, hogy mutassák meg neki azt a rendeletet vagy egy
olyan szabályt, ami alapján a pénzügyi osztályvezető úr a végső soron már a rendőrséggel
fenyegetőzött az ügyben, hogy hagyja el a helyszínt, holott előtte a piacfelügyelővel telefonon
leegyeztette és minden részletet megbeszéltek.
Szekó József felvetésre reagálva elmondja, hogy írásban választ kap Képviselő Asszony, de
helyesen járt el az osztályvezető úr.
Több interpelláció nincs.
Szekó József köszönti a Pannonia Ethanol Zrt. képviselőjét, illetve Dunaföldvár korábbi
polgármesterét, akinek nagy érdemei vannak abban, hogy ott megkezdődött egy ethanol üzem
létrehozását célzó beruházás. Korábban tájékoztatást adott arról, hogy Mohácson is folyik egy
hasonló üzem létrehozását célzó előkészítő munka, amely abba a stádiumban ért, hogy egy
megállapodás aláírásra került, mely témakört zárt ülésen tárgyalja a testület. Felkéri Reng
Zoltán projektvezető urat és Nagy Gáborné polgármester asszonyt, hogy a dunaföldvári üzem
előkészítéséről, a megvalósítás folyamatáról szóló prezentációjukat mutassák be.
Reng Zoltán megköszönve a lehetőséget elmondja, hogy jelentős szerepet vállal a dunaföldvári
bioethanol gyár létesítésében mint a Pannonia Ethanol Zrt. projektvezetője. Szeretné bemutatni
a céget és azt, hogy mit jelent és hol tart a beruházás.
A Pannonia Ethanol Zrt. egy ír-amerikai tulajdonú társaság. 2006-ban határozta el az ír
tulajdonos, hogy megújuló energiákkal fog foglalkozni. Sok projektet indított el a világon több
helyen, 2008-ban indult el az etanol felé. Egyértelmű volt, hogy Nyugat-Európában vannak már
ilyen gyárak, de Kelet-Európában, konkrétan a Kárpát-medencében minimális, szinte nincs is,
viszont rengeteg jó minőségű kukorica van. Egyértelmű volt, hogy ez lesz az a következő
terület, amit megcéloznak.
Sok terület megtekintése, kiértékelése után a dunaföldvári terület bizonyult a legjobbnak. 2009ben kezdődtek az előkészületi munkálatok, 2009. év végén az építési engedély és a
környezetvédelmi engedélyek beadásra kerültek. 2010 nyarán a jogerős engedélyek birtokában
kezdődött meg a beruházás. Azóta folyik és remélhetőleg 4-5 hónapon belül elkészül, és
megkezdhető a termelés.
Az anyacégnek a mohácsi üzem egy következő cége, leányvállalata lenne. A dunaföldvári
beruházás értéke 200 M dollár, a kivitelezési költségek ennek 65%-a, aminek cca. ¾-e magyar
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vállalkozókhoz jut magyar munkahelyeket és munkát teremtve. Az üzem Dunaföldvár első
ütemének tekintetében több mint fél millió tonna kukoricát használna fel, amelyből 240 millió
liter etanol termelődik. Mohácson ennek a dupláját tervezik megvalósítani.
A Kelet-Európai régióban az elmúlt öt évben a dunaföldvári az egyetlen új bioetanol projekt,
melynek fő oka a válság, de a cég ezt meg tudta oldani. A tulajdonosok is nagy lehetőséget
látnak ebben a régióban való továbbterjeszkedésre, egyértelműen Mohács neveződött meg mint
második helyszín. Magyarországon az elmúlt hét évben cca. 38 bioetanol projektet jelentettek
be, melyből 8 szerzett jogerős építési engedélyt és egyetlen egy épül Dunaföldváron. Ennek oka,
hogy van egy olyan tulajdonos, egy olyan fejlesztői csapat, aki ezt az egészet finanszírozói,
műszaki, logisztikai és minden egyéb oldalról képes volt összerakni, nagy nemzetközi
tapasztalata van megújuló energiaforrású projektek elindításában. A másik oka az amerikai
partner, a Fegen cég jelenléte. A cég az Egyesült Államok legnagyobb bioetanol tervező és
gyártó magánvállalkozása. Az USA-ban az elmúlt 25 évben több mint 100 üzem létrehozásában
vettek részt, 60 komplett üzemet építettek fel. A Fagen technológia és a Fegen gyárak az
egyetlen a világon, ahol az összes gyár a mai napig működik, fokozatosan fejlesztik és
továbbépítik. A tervezett karbantartási leállásokat figyelembe véve 96%-os üzemidővel bírnak a
gyárak.
Fontos megemlíteni, hogy ez miért jó, mit hoz a városnak, az országnak? Ismert, hogy az EU
előírja, hogy 2020-ig minden tagállamnak az üzemanyag felhasználása 10%-át megújuló
energiaforrásból, bio üzemanyagból kell biztosítani. Ez jelenleg Magyarországon 4% alatti,
melyben benne van a bioetanol és a biodizel is. A biodizel technológiája sokkal kevésbé
hatásos, mint a bioetanolé és nincsenek benne akkora fejlesztési lehetőségek, mint az etanolnál,
a cellulóz alapú etanolgyártás belátható időn belül kiforr. A dunaföldvári és a mohácsi gyár is
úgy valósul meg, hogy tovább lehet fejleszteni második generációssá ami azt jelenti, hogy
nemcsak a kukoricaszemekből, hanem a kukorica összes többi részéből képesek lesznek majd
gyártani etanolt.
A beruházás több mint fél millió tonna kukorica felvásárlását biztosítja 75-100 km-es körzetben.
Ez közvetlenül több száz embert fog érinteni, biztos megélhetést biztosítva számukra hosszú
távon.
Munkahelyeket fognak teremteni. Az építkezés ideje alatt csúcsidőben Dunaföldváron 350
ember dolgozik, ami a jelenlegi körülmények között nagyon jelentős, az üzemelés alatt 77
munkahelyet teremtenek, közülük egy amerikai lesz, az üzemvezető, aki egy évig lesz
Dunaföldváron - a tervek szerint majd ő jön Mohácsra is -,a 76 fő magyar munkavállaló.
Dunaföldvár esetében stratégia, hogy helyi munkaerőket alkalmazzanak. Ezt tervezik Mohácson
is. Kiemeli, hogy a 77 munkahely jelentős, főleg ahol az ipari beruházások mértéke nagyon
kevés. Ez egy mezőgazdasági-ipari beruházás, ami Mohács életében is óriási jelentőségű lesz.
A másik fontos tényező az iparűzési adó, mely sok száz millió forint bevételt fog jelenteni.
Szekó József megköszönve az elmondottakat kiegészíti azzal, hogy a befektető ebben a
térségben mindenképpen szeretne még egy üzemet létesíteni, ha nem Mohácson, akkor a határ
túloldalán, Vukovár térségében folytattak tárgyalásokat egy üzem létesítése céljából. Ha a
beruházást nem nálunk valósítják meg, akkor is ebből a térségből ugyan úgy felvásárolják a
kukoricát, csak legfeljebb Horvátországban lesz belőle hozzáadott érték, ott fizetnek majd adót,
ott foglalkoztatnak. Azt gondolja minden okunk megvan arra, hogy a mohácsi üzem
megvalósítását elősegítsük. Jelenleg versenyelőnyben vagyunk, hiszen az előkészítő lépéseket
megtettük. A befektetőnek Magyarországon már van kipróbált csapata, úgy gondolja ez is
amellett szól, hogy Mohácson valósuljon meg a beruházás. Az egész történet úgy kezdődött,
hogy Polgármester Asszony felhívta, hogy érdekelne-e bennünket hasonló projekt. Akkor
tárgyaltak, megmutatták a lehetőségeket több körben, azóta már különböző hatóságoknál
eljártunk, a kormány képviselőivel tárgyaltunk. Reméli, hogy jó esély van rá, hogy a beruházás
belátható időn belül beindulhat nálunk is. Ennek érdekében tárgyalunk majd egy
megállapodásról a következőkben.
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Nagy Gáborné köszöni a meghívást. Bemutatkozásul elmondja, hogy az októberi választáson
nem indult, mert betöltötte 62. évét. 16 évig volt Dunaföldvár polgármestere, mindig fontos volt
számára, hogy fejlődjön a város. Úgy gondolja nagyon fontos dologról tárgyal a Képviselőtestület. Amikor 2009. elején megkeresték azzal, hogy Dunaföldvár lehet az a kiválasztott
helyszín a 3 ország 24 települése közül, akik a listán maradtak, hitte is meg nem is, mert ahogy
Mohácsot, úgy Dunaföldvárt is korábban megkeresték már többen, hogy alkalmas lenne az
elhelyezkedése miatt. A befektetők jöttek-mentek, de végül is nem jöttek vissza. 2009. elején
megkereste egy amerikai és egy ír úr, akik elmondták, hogy Dunaföldvár amennyiben akarja,
elképzelhető, hogy kiválasztják. Azt gondolta, hogy Dunaföldvárnak nagyon fontos lenne ez a
beruházás. Az emberek jelentős része mezőgazdasággal foglalkozik és mindig gond volt a
megtermelt mezőgazdasági termények értékesítése. Dunaföldváron sikerült a beruházás melletti
támogatást megvalósítani, megszerezni, ami nagyon fontos volt végig. Nehéz volt a referencia
beruházásnak az engedélyezési eljárását végigvinni. Nagyon körültekintően jártak el a tervezők
és a beruházók is, illetve az engedélyezéskor volt olyan Zöld szervezet, aki felvetette, hogy a
felhasznált kukorica hiányozni fog a táplálékláncból. Ez a technológia a kukoricából kivonja az
alkoholt és megmarad a fehérje, ami a kukoricában a takarmányozásnak a lényege. Ahogy
Amerikában a maradékot szárítják és keverik tápokhoz, ugyan úgy ezt a dunaföldvári üzemnél
is tápba keverésre tudják fordítani, és ki lehet váltani vele a Dél-Amerikából behozott import
szóját, mert ez kizárólag fehérjét tartalmaz más ásványi anyagok mellett, tehát állattenyésztésre
kiválóan alkalmas, és ha a táplálékláncból hiányozna a kukorica, helyette ott van a fehérje,
amivel állatokat lehet etetni. Amikor úgy gondolta, hogy e mellé az ügy mellé oda kell állni,
akkor nagyon körültekintően utánanézett, hogy milyen a technológia, mennyire
környezetkímélő, mit hozhat ez a településnek, mit hozhat ez a település lakosságának. Az első
megbeszélés alkalmával elmondták, hogy azok a városok Amerikában is, ahova letelepültek
ezek a bioetanol üzemek, elkezdtek fejlődésnek indulni részben a korszerű technológia, részben
a jól képzett munkaerő, részben a komoly, jelentős bevételnek köszönhetően, ami megindít egy
várost a fejlődés útján. Ebben a gazdaságilag nehéz helyzetben, amikor munkahelyteremtésre,
az önkormányzatnak elég kevés lehetősége adódik, akkor minden ilyent meg kell ragadni és azt
gondolja, hogy ez a beruházás minden vonatkozásában megállja a helyét és bátran lehet odaállni
a lakosság elé, hogy ez egy jó beruházás lesz. Megerősíti Reng Zoltán által elmondottakat. A
cég maga gyártja a berendezéseket, és mindig korszerűsítették, fejlesztették és a legjobb
technológiát akarják idehozni, mert nekik is az a jó, ha ez egy gazdaságos eljárás, nyereséges
vállalkozás lesz. Ahogy Polgármester úr említette, a második hely úgy nézett ki, hogy Vukovár
lesz és amikor felkereste és említette, hogy talán inkább Magyarországot fogják választani a
következőnek is, annak az volt a lényege, hogy ez a nagyon nehéz engedélyezési eljárást ha
egyszer már végigküzdi valaki, akkor utána a következőt talán könnyebben tudja, ismeri a
hatóságok előírásait, egy magyar engedélyezési eljárás végigvitelével már talán
zökkenőmentesebben fog menni a dolog.
Ahogy már említette, 2009. elején keresték meg először és 2010. augusztus 23-án letették
Dunaföldváron az alapkövet. Jelenleg úgy néz ki, hogy 2012. március elejére elkészül az üzem
és megkezdi a termelést. Úgy gondolja, hogy ez Dunaföldvárnak óriási lehetőség és lépés nem
beszélve arról, hogy nem olyan ipari beruházás ez, amelyik egy környezetkárosító és nem
kívánatos, hanem a lakosság egyetértésével is találkozó beruházás volt.
Egy delegáció megtekintette az amerikai üzemet, melyről néhány képet mutat be, továbbá a
dunaföldvári beruházás folyamatát is bemutatja.
Bízik benne, hogy a Képviselő-testület és Mohács lakossága támogatni fogja a beruházást.
Szekó József kifejti, hogy Mohácson kiváló adottságaink vannak arra, hogy egy ilyen üzemet
befogadjunk köszönhetően egyrészt annak, hogy ipari parkot alakítottunk ki, másrészt annak,
hogy a Duna-parti kikötőfejlesztésre alkalmas területeket az elmúlt évtized során felvásároltuk,
összevontuk, tehát van mit felajánlanunk egy ilyen beruházás céljára.
Amikor Fagen úr itt járt elmondta, hogy a második generációs gyártásra vonatkozó kutatások,
fejlesztések folynak náluk, ebben is elsők akarnak lenni a világon. Úgy prognosztizálta, hogy 6-
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8 éven belül megkezdődhet, de a második generációs gyártással állítanák elő a bioetanolt, ezek a
gyárak is ott valósulnak meg, ahol az első generációs termelés folyt, mert ott tudnak
költséghatékonyan olcsóbban megvalósulni. Fontosnak tartja sok szempontból, hogy nálunk egy
ilyen beruházás megvalósuljon. A jövőt illetően azt gondolja szinte korlátlan az a lehetőség, ami
egy-egy ilyen üzem előtt áll. Volt már Mohácson korábban döntés arról, hogy elősegítjük
bioetanol üzem megvalósítását és befogadnánk ilyen üzemet. Nincs kétsége a felöl, hogy egy
ilyen üzem megvalósítását örömmel látjuk és várjuk. Ez egy korszerű vegyi üzem, a
legkorszerűbb technológiát valósítják meg, amelynek a működtetéséhez közép- és felsőfokú
végzettségű emberek szükségesek, számukra tud majd munkát biztosítani, emellett hatalmas
iparűzési adó árbevétel növekedés is várható ennek a révén. Összességében egy 50 milliárd
forintos beruházás valósulna meg Mohácson. Reng Zoltán úgy fogalmazott, hogy több száz
millió forint lenne az iparűzési adó bevétel. Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi iparűzési
adóbevételi tételünk megduplázódik.
Reng Zoltán a feltett kérdésre a következő választ adja: 100%-osan nem génkezelt kukoricát
tudnak megvásárolni azért, mert a melléktermék olyan protein és ásványi anyag dús
kukoricatörköly, ami azáltal nekik egyszerűen sokkal jobb áron adható el, ha nem génkezelt
kukoricából készül. Bevételük nagyobb részét az etanol értékesítésből fogják szerezni, de
szintén nagyon jelentős részét a törköly értékesítéséből, ami olyan országokban, ahol nincs
kukorica, csak ezt eszik az állatok. Nagyon nagy részét szeretnék Magyarországon értékesíteni,
pont amit polgármester asszony is elmondott az import szója, amit nem tudnak ellenőrizni, hogy
génkezelt vagy nem génkezelt – nagy része génkezelt – ennek a kiváltására ez tökéletes.
Bármilyen nemzetközi tanulmány vagy vizsgálat igazolja, hogy azok az állatok, akik ilyen
táplálékot is kapnak, jobb minőségű lesz a húsuk. A kukoricaszemből a keményítőt vonják ki,
keményítőből készítenek cukrot és abból alkoholt, az összes többi, a rostok, a proteinek, minden
ásványi anyag megmarad úgy bedarálva, hogy az állat számára ez könnyebben emészthető.
Gyakorlatilag ugyan annyi mennyiségre sokkal nagyobb tápanyag jut, amit az állat nagyon
könnyen meg tud emészteni. Ez Mohács környékén, ahol állattartás van, ez egy nagyon jelentős
állateledel forrás lesz majd ezeknek az üzemeknek. Ez nagyon fontos dolog a
technológiájukban. Sok technológia ezt elégeti és ebből termel magának áramot, amit felhasznál
a gyártáshoz, ők nem ezt teszik, ők inkább a gőzből csinálnak áramot, azt hasznosítják fel, ezt
pedig értékesítik. Maximálisan támogatnak mindenféle szakmabeli szervezet intézkedését, hogy
a GMO-t ne engedjék be Magyarországra.
Szekó József javasolja, hogy a Képviselő-testület határozatban fogalmazza meg álláspontját a
bioethanol üzem létesítéséről.
A Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
132/2011.(IX.29.)Kh. bioethanol üzem létesítésének támogatásáról
Mohács Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pannonia Ethanol Mohács Zrt.
Mohácson bioethanol üzemet létesítsen, az üzem létesítését támogatja, elősegíti.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, azt követően Szekó József
polgármester az alábbiak szerint ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket:
133/2011.(IX.29.)Kh. a Pannonia Ethanol Mohács Zrt-vel kötendő megállapodásról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács Város Önkormányzata és a Pannonia Ethanol
Mohács Zrt. által bioethanol termelőüzem megépítése céljából 2011. szeptember 22. napján
aláírt és az előterjesztéshez mellékelt „Beruházási és vételi jogot alapító megállapodás”-t az
abban foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
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134/2011.(IX.29.)Kh. Mohács Város Kórháza főigazgatói, főorvos (magasabb vezetői)
álláshely betöltésére kiírt pályázatokról
Mohács Város Képviselő-testülete Dr. Csizmadia Csabát határozatlan idejű közalkalmazotti
kinevezéssel 2011. 10. 01-től 2016. 09. 30-ig határozott időre megbízza Mohács Város Kórháza
főigazgatói főorvosi (magasabb vezetői) feladatok ellátásával.
Illetményét 2011. október 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
- Kjt. 1. melléklete szerinti garantált illetmény:
208.385 Ft
- további szakképzettség elismerésével összefüggő ill.:
14.587 Ft
- garantált összegen felüli, munkáltatói döntésen alapuló
illetmény:
395.700 Ft
- vezetői pótlék:
50.000 Ft
mindösszesen (kerekítés szabályai szerint):
668.700 Ft
Határidő: értelem szerint
Felelős: Szekó József polgármester
135/2011.(IX.29.)Kh. Mohács város távhő rendszerének energetikai korszerűsítéséről
Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. a KEOP-5.4.0/09-2010-0013. azonosító jelű „Mohács Város
távhő rendszerének energetikai korszerűsítése” című pályázat megvalósításához (melynek
beruházási költsége 612.592.000 Ft) 50%-os, azaz 306.296.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert. 50%-ot, azaz 306.296.000 Ft saját erőt kell biztosítania. A Mohács-Hő
Hőszolgáltató Kft. jelenleg 110 millió Ft szabad pénzeszközzel rendelkezik.
Mohács Város Önkormányzata hozzájárul, hogy Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft 100 millió Ft
bankkölcsönt a beruházás megvalósításához igénybe vegyen. Mohács város Önkormányzata a
projekt megvalósításához a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. részére 100 millió Ft kamatmentes
kölcsönt biztosít a 2012-es és 2013-as költségvetés céltartalékából 15 éves egyenlő részletben
történő megfizetés és egy év türelmi idő mellett.
Felhatalmazza Szekó Józsefné ügyvezetőt a bankkölcsön felvételével kapcsolatos intézkedések
megtételére, valamint a beruházás támogatási szerződésének megkötésére, és a kivitelező(k)
kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Felhatalmazza Szekó József polgármestert, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági
társasága hitelfelvételéhez szükséges készfizető kezességvállalási nyilatkozatot megtegye.
Mohács Város Képviselő-testülete a fenti tárgyban hozott 1/2011.(I.21.) Kh. számú határozatát
visszavonja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó Józsefné ügyvezető

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Käszné Lebő Zsuzsanna
képviselő

Kovács László
képviselő
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