Mohács Város Képviselő-testülete
6/2012. szám
Jegyzőkönyv

Készült: Mohács Város Képviselő-testülete 2012. március 30-ai üléséről
Jelen vannak: Szekó József polgármester
Käszné Lebő Zsuzsanna alpolgármester
Kovácsné Bodor Erika alpolgármester
Lajdi Antalné alpolgármester
Dr. Kovács Mirella jegyző
Dr. Csizmadia Csaba, Csollák István, Földváriné Wiszt Zsuzsanna, Kovács
László, Polgár Károly, Schindl Anikó, Wébel Zsolt, Winternitz Ferenc
képviselők
A napirendi pontok tárgyalásánál jelen vannak:
Zámbó Péter
Országos Polgárőr Szövetség képviseletében
Süllős István
Mohácsi Polgárőr Egylet elnök
Kovácsné Domján Zsuzsanna Egészségügyi Alapellátó Szolgálat vezető
Kolutácz Györgyné
Pándy Kálmán Otthon vezető
Csoboth Tamás
Sombereki Szociális Otthon vezető
Szőke Jánosné
bölcsődevezető
Fehér László
Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
mb. vezető
Miskolczi Imréné
ÁMK főigazgató
Ripp Istvánné
ÁMK óvodai intézményegység vezető
Schiszler Krisztián
MTE ügyvezető elnök
Kovács István
CKÖ elnök
Engert Ferenc
Mohács Város Kórháza gazdasági igazgató
Kiss-Varga Veronika
ESZI vezető, SZEB tag
Dr. Dókity Erzsébet
aljegyző, Mohács Nonprofit Kft. ügyvezető
Müllerné Dr. Juhos Bernadett igazgatási osztályvezető
Szabó Róbert
népjóléti osztályvezető
M.Bugarszki Norbert
pénzügyi osztályvezető
Bagó Béla
városfejlesztési osztályvezető
Szekó Józsefné
városfejlesztési osztályvezető-helyettes, fejlesztési
csoportvezető
Jónás Lászlóné
gyámhivatal vezető
Ádám Miklós
Berta Mária
sajtóreferensek
Városi média képviselői
Mohács 21 polgára
Szekó József köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fővel
határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Wébel Zsolt és Winternitz
Ferenc képviselőket kéri fel.
Indítványozza a meghívó szerinti 12. napirend levételét, mivel a Pannon Volán Zrt-vel kötött
szerződés módosítására nem kerülne sor, nem kérnek módosítást és díjemelésre sem tettek
javaslatot. Javasolja az önkormányzati sportkoncepcióról, a közoktatási megállapodásról, a
Mohács Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról és az Európai Parlament
Magyarországot elmarasztaló határozatáról szóló előterjesztések napirendre felvételét.

Tárgysorozattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, azt a Képviselő-testület 10 egyhangú
szavazattal a következők 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. Beszámoló a Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
Előadó: Käszné Lebő Zsuzsanna alpolgármester, TRÖ vezető
3. Tájékoztató a Mohácsi Polgárőr Egylet 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Süllős István elnök
4. Előterjesztés a 2011. évi költségvetés IV. módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
5. Előterjesztés a 2011. évi zárszámadásról szóló rendeletről
Előadó: Szekó József polgármester
6. Előterjesztés a 2011. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Szekó József polgármester
7. Előterjesztés a 2012. évi civil szervezet támogatási keret felosztásáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
8. Előterjesztés a 2012. évi útépítési, útfelújítási programról
Előadó: Bagó Béla városfejlesztési osztályvezető
9. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési és költségvetési
megállapodásról
Előadó: Szekó József polgármester
10.Előterjesztés cafeteria szabályzat módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
11.Előterjesztés a 2012. évi közbeszerzési tervről
Előadó: Szekó József polgármester
12.Előterjesztés a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
13.Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Előadó: Kovácsné Domján Zsuzsanna Egészségügyi Alapellátó Szolgálat vezetője
14.Beszámoló Mohács Város Kórháza 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Csizmadia Csaba főigazgató főorvos
15.Beszámoló a bentlakásos szociális intézmények tevékenységéről
Előadó: Kolutácz Györgyné intézményvezető
Kiss-Varga Veronika intézményvezető
Csoboth Tamás intézményvezető
Wébel Zsolt lelkész
16.Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról
Előadó: Szabó Róbert népjóléti osztályvezető
Jónás Lászlóné gyámhivatal vezető
Szőke Jánosné bölcsődevezető
Fehér László Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megbízott
vezetője
17.Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 13/2000. (IV.28.) ör. módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
18.Előterjesztés a gyermekvédelem rendszeréről szóló 14/2000. (IV.28.) ör. számú rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
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19.Előterjesztés pályázatokról
Előadó: Szekó József polgármester
20.Előterjesztés KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges üzemeltetési koncepció
módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
21.Előterjesztés a 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Szekó József polgármester
22.Előterjesztés szakemberlakás bérlőjének kijelöléséről
Előadó: Müllerné Dr. Juhos Bernadett igazgatási osztályvezető
23.Előterjesztés tiszteletbeli polgár cím adományozásáról
Előadó: Szekó József polgármester
24.Előterjesztés az önkormányzati sportkoncepcióról
Előadó: Szekó József polgármester
25.Előterjesztés közoktatási megállapodásról
Előadó: Szekó József polgármester
26.Előterjesztés a Mohács Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
27.Előterjesztés az Európai Parlament Magyarországot elmarasztaló határozatáról
Előadó: Szekó József polgármester
28.Interpellációk
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 szomorú kötelességének tesz eleget: tájékoztat arról, hogy 89 éves korában
elhunyt Völgyesi Jenőné, az újmohácsi iskola egyik alapítója és korábbi igazgatója. Temetése
ma 13 órakor lesz a mohácsi római katolikus temetőben.
A Képviselő-testület tagjai egy perces néma felállással tisztelegnek Völgyesi Jenőné
emlékének.
Elmondja, hogy szerepel az előterjesztésben, hogy benyújtásra került a MagyarországHorvátország Ipa határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében a kerékpárút
fejlesztése, amely nem az udvari határátkelőig, hanem Mohácstól a Történelmi Emlékhelyig
valósul meg.
Az idei busójárás is sikeres volt, 35 helyszínen 80 programmal rendeztük meg hat nap alatt.
Több mint 50 ezer látogató volt a városban a busójáráskor. Közel ezren öltöztek be a fő napon.
A visszajelzésekből is elmondható, hogy a busójárás ebben az évben is méltán gazdagította
városunk jó hírét, amiért köszönetet mond a szervezőknek, elsősorban azoknak, akik beöltöztek
a busójáráson és fegyelmezetten hajtották végre a programokat: a busóknak, a sokac lányoknak,
jelmezeseknek.
Az előterjesztésből kiemeli a déli városrész rehabilitációs program egyik elemének, a CKÖ
közösségi Háznak az átadását. A március 14-ei ünnepélyes átadáson az Országos Cigány
Önkormányzat egyik vezetője példa nélkülinek minősítette, hogy a mohácsi önkormányzat –
főleg a mai időkben – ilyen színvonalas, többfajta program bonyolítására alkalmas épületrészt
tud átadni, építeni a kisebbségei részére. Reméli, hogy a helyi roma közösség céljait
megvalósítja, hasznos programokat, képzéseket tartanak, gazdag közösségi életet tudnak
megvalósítani. Örül annak, hogy a Polgárőr Egyletnek is olyan helyiséget tudunk biztosítani az
épületben, ahol jobb körülmények között, a belvároshoz közel tudják munkájukat elvégezni, és
ezen felül karitatív szervezetnek is megfelelő helyiséget tudunk biztosítani. Április 3-án
tervezzük ennek az ingatlannak is az átadását, melyre mindenkit meghív. Egy mohácsi
vállalkozástól kamionnyi új ruhát kaptunk, amelyet a megnyitón szeretnénk a rászorulóknak
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átadni a Menedékvár Alapítvány segítségével. Ez egy nagyobb program egyik eleme, ezen felül
a déli városrész rehabilitációs program keretében több utat, utcát újítottunk fel, hozzájárultunk a
református templom külső felújításához. A Baross utca végén lévő szociális bérlakások
felújítása is a program keretében történt. Új játszótereket építettünk a déli városrészen, illetve
egy extrémparkot alakítottunk ki. Ezeket a gyerekek már részben birtokba vették, a hivatalos
átadásra a közeljövőben sor kerül.
Kezdeményezi a határozati javaslat kiegészítését: a Képviselő-testület korábban két határozattal
döntött a Mohácson létrehozandó bioetanol üzem támogatásáról és a Pannonia Ethanol Mohács
Zrt-vel kötendő megállapodásról. Az azóta eltelt időszak alatt megalkotott törvények és egyéb
ágazati jogszabályok rendelkezései szerint a két határozatunk következtében szükséges a
korábbi megállapodásunk módosítása. Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a szükséges
módosítások elvégzésére és a módosított megállapodás aláírására.
Hozzászólások:
Kovács László több száz mohácsi lakos köszönetét tolmácsolja polgármester úrnak, a
pályázatíróknak a több száz lakosnak kedvezményesen juttatott 4 m3 fáért. A fontosabb
eseményeket kiegészíti: március 3-án volt az MTE evezős bálja, ami nagyon jól sikerült.
Felhívja az adózókat, hogy adójuk 1%-ával az MTE 15 szakosztályát támogassák. Március 14én a Petőfi szobornál, illetve az Ifjúsági Centrumban előadott színvonalas műsort köszöni a
pedagógusoknak, diákoknak. Sajnos a megemlékezést a szokásos egy ember - aki évek óta teszi
– ismét megzavarta. A diákok kérdezték, hogy beteg ez az ember? Egy nyugdíjas mondta, hogy
sajnos ő többet nem jön el a városi ünnepségekre azért, mert fél. Valamit ki kellene találni, hogy
a városi ünnepeinket ne zavarják meg.
Szekó József hozzáteszi, hogy sajnálná, ha a normális, jó érzésű, jó szándékú emberek azért
nem vennének részt a városi rendezvényeken, ünnepségeken, mert van egy ember, aki igyekszik
megzavarni. Úgy gondolja, hogy a rendőrségnek minden eszköz rendelkezésére áll ahhoz, hogy
ilyen esetben eljárjon és biztosítsa a rendezvények méltó lebonyolítási lehetőségét, másrészt
hogy az embereknek ne kelljen félni vagy emiatt távol maradni a rendezvényektől.
Polgár Károly visszautasítja Kovács úrnak és Szekó úrnak ezen mondatait. Úgy gondolja és a
törvény is előírja, hogy állami és önkormányzati rendezvényeken szabad vélemény-nyilvánítás
van.
Szekó József azt gondolja, hogy más a szabad vélemény-nyilvánítás és más az, ha az embereket
megbotránkoztatják és megfélemlítik.
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot
hozza:
33/2012.(III.30.)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;
- a Közművelődési Megállapodás keretében ellátott nonprofit tevékenységért a Mohács
Nonprofit Kft. részére 2,2 M Ft támogatás nyújtása tárgyában kötött megállapodást
jóváhagyja;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert a Pannonia Ethanol Mohács Zrt-vel kötött 133/2011.(IX.29.)Kh. számú határozattal jóváhagyott - megállapodás módosítására és
aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
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2. A Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása
(2. melléklet)
Käszné Lebő Zsuzsanna megköszöni a Képviselő-testület támogatását, polgármester úr
segítségét, a fejlesztési csoport munkáját, melynek eredményeként megújult az iskola, felépült a
tornaterem és jelenleg történik az óvoda felújítása, melyet június 30-val fejez be a kivitelező.
A kedvezményes favásárlási lehetőséget köszönik a szigeti emberek is, ott 71 család részesült
belőle, sok nyugdíjas, nagycsaládos. Többen nem követték figyelemmel az Önkormányzati
Hírekben és a Falufutárban megjelent felhívást, ezért lemaradtak a lehetőségről.
Elmondja, hogy jól sikerült Sárháton és Újmohácson is a falunap, 300, illetve 600 embert
mozgatott meg.
Szükségesnek tartja elmondani, hogy próbára tette a szigetben lakók türelmét a másfél hétig
tartó jégzajlás. Gondot okozott a városi oldalon dolgozóknak, hogy hogyan jussanak ide, hol,
kinél szálljanak meg. 20 éve volt utoljára ilyen időjárás, akkor másfél hónapra zárta el őket a
külvilágtól a jég.
A TRÖ-ben végzett lelkiismeretes munkáért köszönetet mond munkatársainak; a
részönkormányzat titkárának, a közmunkavezetőnek és a tanyagondnoknak. Az elmúlt 10-14 év
alatt professzionális szinten végzik munkájukat.
Szekó József elmondja, hogy kedvezményesen összesen 750 család jutott tűzifához, 71család a
szigeti városrészben. Az államtól 45,7 M Ft támogatást kaptunk, az önkormányzatnak további
24 M Ft-jába került az akció. Reméli minden rászoruló hozzá tudott jutni, segíteni tudtunk.
Sajnálja, hogy különböző akadályok miatt csak március 1-jén kezdődhetett el a fa kiszállítása.
Két közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani, sok munkával, komoly erőfeszítéssel járt a
tűzifa biztosítása az emberek részére.
Lajdi Antalné elmondja, hogy sok bejelentés érkezett hozzá is, megköszönték, szép tűzifát
kaptak. Olyan bejelentések is érkeztek, hogy egyesek azonnal eladták a fát. Kéri felülvizsgálni,
hogy ki használta fel üzleti célra. Kérdése, hogy központilag fogják ellenőrizni? Ne kerüljön
olyanhoz ilyen ajándék, akinek erre nincs szüksége, eladja.
Szekó József tájékoztat arról, hogy két felülvizsgálat volt. Vizsgálták, hogy az önkormányzat az
előírásoknak megfelelően járt-e – mindent rendben találtak. Kéri, ha tudomása van bárkinek
arról, hogy kereskedelmi célra használták fel, azt jelentse be a Népjóléti Osztályon, akkor a
következő akciónál ezt figyelembe vesszük és kizárjuk őket a hasonló akcióból. Felhívja a
figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy jövőre lesz hasonló akcióra lehetőségünk. Aki most a
rendelkezésére álló tűzifát eladja, azzal számoljon, hogy jövő télen nem lesz lehetősége ilyen
ingyen biztosított fával fűteni - óvatosságra int mindenkit. Örültünk, hogy most tudtunk
segíteni, de sok mindentől függ az, hogy a következő évben egyáltalán lesz-e ilyenre lehetőség,
lesz-e támogatás, illetve az önkormányzatnak saját erejéből milyen mértékig lesz lehetősége
segíteni.
Kiemeli a beszámolóból azt a közmunka programot, amelynek keretében kertészetet
működtetünk és amelynek a révén hozzá tudunk járulni a városi konyhák, elsősorban a városi
közétkeztetést végző Tomori konyha, de a bölcsőde és a Pándy Kálmán Otthonban működő
konyha zöldség, primőráru ellátásához. Egyrészt azért tartja jónak, mert költséghatékonyabb,
olcsóbb a zöldségáruk biztosítása, másrészt egészségesebb hazai termék kerülhet a konyhákba,
így a közétkeztetésen keresztül az azt igénybevevők asztalára. Köszöni a TRÖ munkáját,
tevékenységét, a beszámolót elfogadásra javasolja a testületnek.
A Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
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34/2012.(III.30.)Kh. a Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat 2011.évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
3. A Mohácsi Polgárőr Egylet 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása
(3. melléklet)
Zámbó Péter az Országos Polgárőr Szövetség nevében köszönetét fejezi ki Mohács Város
Önkormányzatának a mozgalom példaértékű támogatásáért, Mohács Város Jegyzőjének, hogy a
tavalyi regionális összejövetelen karakánul képviselte Mohács város érdekeit.
Tájékoztat arról, hogy tavaly volt 20 éves az Országos Polgárőr Szövetség, amely az
állampolgárok olyan civil hálózata, amely több mint 80 ezer taggal, kétezer fölötti egyesületi
számmal rendelkezik. A mohácsi egyesület ékköve ennek a tevékenységnek. Az elmúlt év
november 28-án megszavazott polgárőrségről és polgárőr tevékenységről szóló törvény február
1-től hatályos. Lényege, hogy egyrészt elismeri a több mint 20 éves civil szerveződési
eredményeket, másrészt szabályrendszert fogalmaz meg: a közrend, közbiztonság fenntartása
törvényi szabályozással oldható meg, az önkormányzatok, civil szervezetek segítsék ezt az
állami feladatot. Ismerteti működésük feltételeit, feladataikat.
Kifejti, hogy a mohácsi egyesület kiválóan működik. Tudatosítani szeretné, hogy ez nem egy
zárt intézmény, szervezet, a közrendért, közbiztonságért felelősséget érzők jelentkezhetnek az
egyesületbe. Kéri, hogy a továbbiakban is támogassa az önkormányzat a polgárőr egyletet.
Bizottsági vélemények:
Kovács László ismerteti, hogy a KOSB elfogadásra javasolja a beszámolót. Megköszöni a
Mohácsi Polgárőr Egylet, Süllős István IC-nél és ÁMK-nál egész évben végzett munkáját, a
jövőben is szeretnének számítani segítségükre.
A SZEB, a PJEB és a GTB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Hozzászólások:
Käszné Lebő Zsuzsanna megköszöni a mohácsi egylet valamennyi résztvevőjének az oktatásinevelési intézmények rendezvényeiben végzett segítséget, a rendezvények biztosítását. Külön
köszöni a szigeti városrészben működő újmohácsi polgárőr egyesület segítségét, a településrész
valamennyi rendezvényében mindig számíthatnak rájuk, és a tavaly elindított drog prevenciós
munkában is nagy segítségükre voltak.
Szekó József kiemeli az önkormányzati rendezvények, kiemelten a busójárás biztosítását,
melyhez más településről is hoztak segítséget. Fontosnak tartja a polgárőrök közterületi
jelenlétét az iskoláknál, piacokon, vásárokon, és a tulajdonvédelem területén végzett
tevékenységüket: a járőrözést a szőlőhegyen, üdülőterületen. Köszöni a munkát.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
35/2012.(III.30.)Kh. a Mohácsi Polgárőr Egylet 2011. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Polgárőr Egylet 2011. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
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4. A 2011. évi költségvetés IV. módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (4. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést. A 2007-ben kibocsátott kötvények megszüntetéséről is
javasol dönteni. Elmondja, hogy az országban azon kevés önkormányzat közé tartozunk, akik
időben megszabadultak a kötvényállománytól, és így nem sújt bennünket az a teher, amely az
árfolyamok változása miatt jelentős törlesztő részlet növekedéssel nehezíti, lehetetleníti el több
önkormányzat működését. Ezen kötvénycsomag további megtartása nem indokolt, ezért kéri
felhatalmazni a kötvényállomány megszüntetésére.
Egy képviselő elhagyja az üléstermet.
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért a rendelet módosításával és a kötvény megszüntetéséről szóló határozati
javaslattal.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a 2011. évi
költségvetésről szóló 5/2011.(II.18.)ör. módosításáról szóló 8/2012.ör-t.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
36/2012.(III.30.)Kh. a „Mohács” kötvény megszüntetéséről
Mohács Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a város által 2007. december 20-án 26
millió CHF névértékben kibocsátott és a Raiffeisen Bank Zrt. által lejegyzett „Mohács” kötvény
megszüntetésre kerüljön.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötvény megszüntetésével
kapcsolatban a Keler Rt felé eljárjon, a szükséges dokumentumokat aláírja.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Szekó József polgármester

5. A 2011. évi zárszámadásról szóló rendeletről szóló előterjesztés tárgyalása (5. melléklet)
Szekó József rögzíti, hogy az önkormányzat a kötelező helyi feladatait, amelyet egyre
jelentősebb saját forrás bevonásával bár, de megfelelően ellátta. Az alapellátás területén minden
feladat megfelelően működött, ezen túl működtetünk középfokú ellátást végző gimnáziumot, a
Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézményt és az év közepéig a Pándy Kálmán
Otthont, amely az év közepétől a Református Egyházközség fenntartásába került. Szükség volt
minden területen az önkormányzat anyagi hozzájárulására, hiszen a normatívák már hosszú
évek óta nem biztosítják a fedezetet a feladatok végrehajtásához, sőt a személyi költségek
fedezetét sem kapjuk meg, amellett el lehet mondani, hogy a közszférában négy éve nem volt
már béremelés.
A fejlesztések vonatkozásában elmondja, hogy minden nehézség mellett az elmúlt évben 3,2
milliárd értékű fejlesztést valósítottunk meg a városi költségvetésből. A vagyonnövekmény az
év során kerül aktiválásra. Kiemeli az elvégzett nagyobb fejlesztéseket.
Bizottsági vélemény:
A PJEB a rendeletet elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal megalkotja a 2011.
évi zárszámadásról szóló 9/2012.ör-t,
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6. A 2011. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztés tárgyalása
(6. melléklet)
Szekó József elmondja, hogy a többcélú társulás keretén belül valósítjuk meg a feladatot, mind
a 43 település ellenőrzését összefogva végezzük. A cél a segítségnyújtás, figyelemfelhívás.
Belső ellenőreink a feladatnak jól eleget tesznek, hatékonyan, a települések megelégedésére
végzik tevékenységüket.
Bizottsági vélemény:
A PJEB az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
37/2012.(III.30.)Kh. a 2011. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Mohács Város Képviselő-testülete a 2011. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési
jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Szekó József polgármester
7. A 2012. évi civil szervezet támogatási keret felosztásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(7. melléklet)
Bizottsági vélemények:
Kovács László ismerteti, hogy a KOSB az előterjesztést elfogadásra javasolja azzal, hogy mivel
senkitől nem szerettek volna pénzt elvenni, de 65 e Ft-os hiány van, ez kerüljön be a
pótköltségvetésbe.
A SZEB, a PJEB és a GTB a KOSB javaslatával megegyező döntést hozott.
Hozzászólás:
Polgár Károlynak több javaslata is lenne: a szerb és a másik egyház támogatását nem javasolja –
lehetőség van bevételre az adózók 1%-ából; az Önsegélyező Csoport 600 e Ft-ot kap – miért? –
ezt elvonná. Támogatná viszont a Tipegő Alapítványt (Bölcsődét), ők 80 e Ft-ot kértek. A
jelenlegi nehéz helyzetben 60 e Ft-os támogatást javasol részükre.
A Továbbtanuló Horvát Sokac Fiatalokért Alapítványt 100 e Ft-tal, a Pest József
Horgászegyesületet 500 e Ft-tal támogatná.
Szekó József szavazásra bocsátja Polgár Károly javaslatait, mely a Képviselő-testület 1 igen, 8
nem szavazata alapján nem kapta meg a támogatást.
Szavazásra bocsátja a bizottságok javaslatait.
A Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
38/2012.(III.30.)Kh. a civil szervezetek és alapítványok 2012. évi támogatásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a civil szervezetek és alapítványok 2011. évi támogatásának felhasználásáról szóló
beszámolót elfogadja;
2. a 2012. évi támogatási összegeket jóváhagyja a hiányzó 65.000 Ft biztosításával;
3. a 2012. évi támogatás elszámolásának, valamint a 2013. évi igénybenyújtás határidejét 2013.
január 31. napjában állapítja meg.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
8. A 2012. évi útépítési, útfelújítási programról szóló előterjesztés tárgyalása (8. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja az előterjesztést.
Hozzászólások:
Polgár Károly nem javasolja elfogadásra, hiszen két képviselő is szóvá tette azt, hogy a Pándy
Otthon előtt egy mély gödör van - a mai napig ott van. Nem végzi jól a munkáját.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna megköszöni, hogy szőlőhegyi út – a Szőlőskert utca aszfaltozása is bekerült a programba. Idén az utak ott még jobban tönkrementek, ezért kéri, ha lesz pályázat a
szőlőhegyi utakra, gondoljanak rájuk.
Lajdi Antalné köszöni, hogy a Perényi tömbbelsőben a víznyelő, valamint a gyephézagos
parkoló kiépítésére sor kerül, továbbá a Vörösmarty utcai köz szerepeltetését. Jelzi, hogy
elmaradt a Vörösmarty utca páratlan oldalán lévő járdaépítés folytatása, befejezése. A járda egy
része két éve készült el. Kéri az öt ház előtti szakaszon a járda megvalósítását.
Elmaradt a Zrínyi utcában a házakhoz vezető híd és az úttest közötti rész - melyet földdel
töltöttek fel - betonozásának szerepeltetése.
Egy képviselő érkezik az ülésterembe.
Csollák István a hozzászólásokkal kapcsolatban: fel tudna ő is sorolni műszakilag megoldandó
feladatokat. Minden képviselő a saját választókörzetében jelentkező problémákat jelzi az osztály
felé, a rendelkezésre álló pénzeszközt lehet felhasználni. Az osztály prioritási sorrendet alakít ki
és a pénzösszeg figyelembevételével határozza meg az elvégzendő feladatot.
Szekó József elhangzottakra reagál: a Zrínyi utcai kocsibeállók ügye garanciális kérdés, úgy
gondolja nem ide tartozó. A kivitelezővel kapcsolatban kell a garanciális igényt érvényesíteni.
Bagó Béla elmondja, hogy felállítódik egy sorrend, amit a költségvetésben elkülönítésre került
keretből el tudnak elvégezni - a tapasztalatok, interpellációk, utak, járdák állapota alapján.
Türelmet kér. A rendelkezésre álló keretet felhasználják, illetve a sürgős munkákat elvégeztetik.
A közmunka program keretében anyagbiztosítással sok feladat elvégezhető. Az árkok, járdák,
utak javítására nagy hangsúlyt szeretnének helyezni. Példa erre a szőlőhegy, ahol az árkokat,
szurdokokat a közmunka program keretében újítják fel, ami az anyag biztosítása mellett
megvalósítható. A Vörösmarty utcai közökben a brigád folyamatosan végzi a munkát. Az öt ház
előtti járda megvalósítása a közmunkába belefér.
Szekó József kéri, hogy a kátyúzás minél előbb legyen felmérve, elindítva, mivel lehet látni a tél
nyomait. Felhívja az osztály figyelmét, hogy egyre több helyen lehet látni út- és díszburkolat
felbontásokat - minden esetben érvényesíteni kell a rendeletünkben foglaltakat. Kezdeményezni
fogja megvizsgálni a belső ellenőrök által az 1-2 éve kialakított utak felbontásának
indokoltságát.
Winternitz Ferenc kérdése, hogy miért nem szerepel a programban a Duna Irodaház - Boldog
Gizella iskola előtti járdafelújítás. Ígéretet kapott tavaly arra, hogy az idei tervben szerepeltetik.
Bejelenti, hogy a városfejlesztési osztály dolgozóitól azt a felvilágosítást kapta, hogy a Baross
udvarban a közhasznú járda felújítása a jövő évi tervben szerepelni fog.
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Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot
hozza:
39/2012.(III.30.)Kh. Mohács város 2012. évi útépítési, út- és járda-felújítási programjáról
Mohács Város Képviselő-testülete Mohács város 2012. évi útépítési, út- és járda-felújítási
programját az előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bagó Béla osztályvezető
9. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési
megállapodásról szóló előterjesztés tárgyalása (9. melléklet)

és

költségvetési

Bizottsági vélemény:
A PJEB támogatja a megállapodások megkötését.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
40/2012.(III.30.)Kh. a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési és
költségvetési megállapodásról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-ában, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§, 27.§(2) bekezdésében foglaltak
alapján – a Mohács városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal az előterjesztésé
melléklete szerinti tartalmú együttműködési megállapodás megkötésével egyetért;
- a megállapodások aláírásával Szekó József polgármestert bízza meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
10. A cafeteria szabályzat módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (10. melléklet)
Szekó József szerint részletesebb tájékoztatás indokolt, mivel azt tapasztalta, hogy az
intézményrendszerben dolgozók nem teljes körűen tájékozottak. Kiegészítésül elmondja, hogy
megváltozott a cafeteria keretében adható kedvezmények köre. Részben kibővült, de vannak
olyan dolgok, amik megszűntek.
M. Bugarszki Norbert tájékoztat arról, hogy jelentősen megváltoztak a jogszabályi keretek,
adótörvények. Az eddigi vásárlási utalványok magasabb adóteherrel vannak sújtva. A cafeteria
más a köztisztviselők és a közalkalmazottak esetében. Törekedtek arra, hogy minél több elem
beépítésre kerüljön. Szeretnék, ha a Szép kártyát az ÁMK elfogadná. Az Erzsébet utalvány
elfogadó köre viszonylag szűk volt, mai értesülése szerint a Tesco elfogadóhely lesz. Kéri, hogy
minden érintett tanulmányozza, válassza ki a számára megfelelőt. Reméli a dolgozók 2-3 héten
belül hozzájuthatnak az első utalványcsomagjukhoz. Előfelmérés történt, és ha a Képviselőtestület elfogadja, megkezdik a szükséges intézkedéseket.
Szekó József kéri, hogy minden intézmény elektronikusan és nyomtatott formában is kapja meg
a szabályzatot, a keretösszegekről a tájékoztatást, illetve az Önkormányzati Hírekben is jelenjen
meg tájékoztatás.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB az előterjesztést elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
41/2012.(III.30.)Kh. a Cafeteria szabályzat módosításáról
Mohács város Képviselő-testülete a Mohács Város Önkormányzatának fenntartásában működő
részjogkörű költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal közalkalmazottai, köztisztviselői
és munkavállalói cafeteria juttatásának részletes szabályairól szóló, az 5/2010.(I.15.)Kh. számú
határozattal jóváhagyott, majd a 18/2011.(II.17.)Kh. számú határozattal módosított Cafeteria
szabályzat módosításával egyetért, a cafeteria szabályzatot az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
11. A 2012. évi közbeszerzési tervről szóló előterjesztés tárgyalása (11. melléklet szerint)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB a tervet elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
42/2012.(III.30.)Kh. a Mohács Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervéről
A Képviselő-testület a Mohács Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2012. évre vonatkozó
éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
12. A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
szóló előterjesztés tárgyalása (12. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Szekó József indokolja a módosítást.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
43/2012.(III.30.)Kh. a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
I. Mohács Város Képviselő-testülete egyetért a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának 2012. április 1.-jén hatályba lépő alábbi módosításával:
1. A Társulási Megállapodás II/A. pontja d) pontja az alábbival egészül ki:
Sombereki Szociális Otthon „Sombereki Caritas” Integrált Alapszolgáltatási Központ telephely
2. Társulási Megállapodás II/A. pontja f). pontja az alábbival egészül ki:
Sombereki Szociális Otthon „Sombereki Caritas” Integrált Alapszolgáltatási Központ telephely
MTKT Véméndi Idősek Klubját (Véménd, Feked, Szebény, Görcsönydoboka községekre
kiterjedő működési és illetékességi területtel),
MTKT Dunaszekcsői Idősek Klubját (Bár, Dunaszekcső, Homorúd községekre kiterjedő
működési és illetékességi területtel),
3. A Társulási Megállapodás II. pontja módosul, valamint kiegészül az alábbi – 2012. január 1.től hatályos- alaptevékenységekkel:
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562917
841126
841358
841901
841902
851011
852011
852021
856011
881011
881012
889201
889913
889921
889922
889923
889924
910123
931301
889102
856099
869045

Munkahelyi étkeztetés
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Központi költségvetési befizetések
Óvodai nevelés, ellátás
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Gyermekjóléti szolgáltatás
Nappali melegedő
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Könyvtári szolgáltatások
Szabadidősport -(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Családi napközi
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

3. A 2012. évi arányok a következők:
Település
Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcső
Erdősmárok
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Hímesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó

Lakosság száma
(2011. Január 1.)
776
584
453
271
3876
452
2091
96
213
832
417
299
1100
641
252
117
209
1099
2626
544

Szavazatszám
8
6
5
3
39
5
21
1
3
9
5
3
11
7
3
2
3
11
27
6

Szavazati és
költségvetési
hozzájárulási arány
1,59
1,19
0,99
0,60
7,75
0,99
4,17
0,20
0,60
1,79
0,99
0,60
2,19
1,39
0,60
0,40
0,60
2,19
5,37
1,19
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Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szűr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend
Összesen:

232
1063
198
548
19573
190
216
734
630
983
192
132
681
1596
868
433
1871
645
302
592
165
1575
968
51335

3
11
2
6
168
2
3
8
7
10
2
2
7
16
9
5
19
7
4
6
2
16
10
503

0,60
2,19
0,40
1,19
33,40
0,40
0,60
1,59
1,39
1,99
0,40
0,40
1,39
3,18
1,79
0,99
3,78
1,39
0,80
1,19
0,40
3,18
1,99
100,00

II. Mohács Város Képviselő-testülete Képviselő–testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
13. Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámoló tárgyalása (13. melléklet)
Szekó József elmondja, hogy az egészségügyi alapellátás is egyre nehezedő feltételek között
dolgozik országosan. A kórház és a járóbeteg szakellátás rövid időn belül állami fenntartásba
kerül, míg az egészségügyi alapellátás marad az önkormányzatoknál. A vezető beszámol arról,
hogy a nehezedő körülmények között is maradéktalanul ellátták feladataikat. Szerepel egy
problémafelvetés, segítségkérés, ami elsősorban a rendelő-intézet működtetésével kapcsolatos.
Tájékoztat arról, hogy várunk egy pályázati kiírást, amely júniusban várható, az ún. KEOP
program keretében szeretnénk nyílászárókat cserélni, szigetelni és a fűtést korszerűsíteni az
ingatlanban. Reméli a pályázat eredményes lesz, akkor jelentősen tudjuk a terheket csökkenteni.
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a PJEB elfogadásra javasolja a beszámolót.
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Szekó József tájékoztat arról, hogy a háziorvosok vezetője megkereste az ügyeleti feladatellátás
gondjával, melyre a későbbiekben szeretne visszatérni. Országos gond, információi szerint a
problémát központilag is kezelni szándékoznak. Evidenciában tartjuk és visszatérünk rá.
Hozzászólások:
Schindl Anikó emlékeztet arra, hogy egy évvel ezelőtt volt szó az épület felújításáról. Kérdése,
hogy sikerült megegyezni a többi tulajdonossal, részt vesznek a felújításban?
Szekó József közli, hogy az a jelzés érkezett felé, hogy igen. A hozzájárulás mértéke függ a
pályázati kiírástól, 85%-os támogatást remélünk, a 15% önerőt kell biztosítani, az oszlana majd
meg a tulajdonosok között. 150 M Ft körüli programot kell végrehajtani. Készülnek az
elemzések, a megvalósíthatósági tanulmány, ezt követően alakulnak ki a költségek. A
reményeink szerint nyertes pályázat után, a közbeszerzési eljárás lefolytatása végén lesz látható,
hogy mennyibe fog kerülni a program.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
44/2012.(III.30.)Kh. az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja.
Szekó József köszöni az alapellátásban dolgozók munkáját, a továbbiakban is az önkormányzat
fenntartásában együttműködve dolgozunk tovább.
14. Mohács Város Kórháza 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása
Dr. Csizmadia Csaba elmondja, hogy 2011-ben a gazdasági válság és a csökkenő OEP
finanszírozási feltételek ellenére megőrizték gazdasági stabilitásukat, likviditásuk megmaradt,
kifizetetlen, lejárt határidejű számláik nem voltak – úgy gondolja ez jelentős eredmény és a
további működésük szilárd alapját képezheti. Örömmel jelenti be, hogy csaknem teljesen
sikerült a strukturális osztályszerkezetet megőrizniük. A szemészeti osztály átalakítása egy
napos sebészeti ellátássá formálódik át, a fekvő ágyak megszűnnek. Ehelyett tíz belgyógyászati
ágyat kaptak, amelyekre a beteglétszám miatt még nagyobb szükség van. Köszönetét fejezi ki a
dolgozók nevében is országgyűlési képviselőinek; Szekó úrnak, Bánki és Hargitai uraknak, akik
szilárd elhatározással képviselték a kórház érdekeit eredménnyel. Annyi változás lesz, hogy a
szülészet a PTE együttműködése mellett ugyanilyen formában változatlanul funkcionálni fog.
Eredménynek tartja, hogy a humán erőforrás-politikájuk változtatásával sikerült a szakember
migrációt mérsékelni, csaknem megállítani. Májusban kerül sor a sürgősségi osztályuk több
mint 400 milliós beruházásának átadására. Szemléletváltásuk részeként meghirdették a nyitott
kórház akciót. Kiemeli, hogy az önkormányzat jelentősen támogatta pályázataikat az önrész
biztosításával, melyet megköszön. Örömmel közli, hogy a rehabilitációs nagyberuházási
pályázatuk sikerrel járt, a munkálatok rövid időn belül elkezdődnek. Megragadva az alkalmat
megköszöni mindazoknak, akik türelemmel és támogatással voltak a kórház tevékenysége és a
dolgozók irányában, alapítványukra támogatást nyújtottak. A jövőben is kér mindenkit, aki
teheti, hogy adója 1%-ával a kórház Szili László Alapítványát támogassa, a kisebb
fejlesztéseket, a mindennapi működésükhöz rendkívül fontos és elengedhetetlen beruházásokat,
eszközbeszerzéseket ebből áll módjukban finanszírozni.
Szekó József a fejlesztésekkel kapcsolatban kiegészítésként elmondja, hogy főigazgató úr
említette, hogy a kórház rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére benyújtott pályázatunk nyert.
Ennek révén 684.600 e Ft támogatást kapunk a rehabilitációs célú fejlesztésekre, mely magában
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foglalja a jelenlegi ideg-elme pavilon rekonstrukcióját, a 60 ágyas rehabilitációs
kapacitásfejlesztésen felül egy 45 ágyas mozgásszervi rehabilitáció kerül elhelyezésre,
elsősorban komfortosítás, az amortizálódott gépészet, burkolatok, nyílászárók cseréje történik
meg, és jelentős orvostechnológiai eszközök, berendezések, valamint informatikai fejlesztés
valósul meg. Ismerteti a pályázat előzményeit, történetét.
Elmondja, hogy bár küszöbön áll a kórház állami fenntartásba vétele, előkészítettünk egy
további fejlesztést, amely a a kórház állami fenntartásba vételét követően a megmaradó és eddig
nem fejlesztett struktúra továbbfejlesztését célozza. A programra készen állunk, az új fenntartó
rendelkezésére fogjuk bocsátani az eddig előkészített anyagokat, illetve részt veszünk és
segítünk a pályázat benyújtásában, menedzselésében.
Örömteli, hogy kórházunk továbbra is likvid, nincsenek anyagai gondjai. Vannak működési
gondok, problémák. Utalt főigazgató úr arra, hogy a szakember biztosítása nem kis feladat,
ennek a kórház vezetése eleget tett és úgy tűnik, hogy a jövőben is eleget tud tenni. A
számunkra nagyon fontos ellátást végző és az egyik legnagyobb foglalkoztató működtetése úgy
gondolja biztosított a jövőt illetően is. Úgy gondolja a kórházzal kapcsolatos rosszhír keltések
nem feltétlenül a baráti média és a baráti egészségügyi szakemberek részéről gerjesztett
rémhírkeltés. Mi mindvégig meggyőződéssel álltunk ki a kórház mellett és elképzelhetetlennek
tartottuk azt, hogy itt olyanfajta változások bekövetkezhessenek, mint amit a rémhírekben
hallani lehetett.
Bizottsági vélemények:
A SZEB, a PJEB és a GTB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Dr. Csizmadia Csaba a feltett kérdésre a következő választ adja: az egészségügyi alapellátó
fűtésszámlájának 40%-os felemelése gazdasági mutatókkal alátámasztható módon indokolt volt.
Engert Ferenc a feltett kérdésre a következő választ adja: az energiaárak ennyivel mentek fel a
kórháznak, értelemszerűen ezt a kórház nem tudta bevállalni, ezért hárította tovább az
alapellátóra. A kórháznak is ennyivel többe kerül.
Szekó József reméli a fejlesztés mielőbbi megvalósulásával ez a költségelem ott is csökkenhet.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
45/2012.(III.30.)Kh. Mohács Város Kórháza 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete Mohács Város Kórháza 2011. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Szekó József megköszöni a kórház jelenlegi és korábbi vezetésének és a kórházban
dolgozóknak a munkáját, továbbra is számítunk rájuk és támogatjuk őket.
15. A bentlakásos szociális intézmények tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása
(15. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a PJEB az intézményi beszámolókat elfogadásra javasolja.
Szekó József a feltett kérdésre a következő választ adja: a szigeti konyhakertben megtermelt
termékek vonatkozásában nekünk a megtakarításunk abból fakadhat, hogy a közmunkásokat a
közmunka keretből fizetjük ki és így valamivel gazdaságosabb az előállítás. Ennek az
eredménye részben az otthonoknál, de elsősorban az önkormányzatnál jelentkezik.
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Egy képviselő elhagyja az üléstermet.
Käszné Lebő Zsuzsanna megköszöni valamennyi szociális intézmény dolgozójának és
vezetőjének a munkáját. Ebben a szférában dolgozóknak sokat kell tenniük az emberekért
sokszor önzetlenül, hiszen tudjuk, hogy a bérezések nagyon alacsonyak. Külön köszöni KissVarga Veronika igazgatónő munkáját. A szigetben nagyon sok a nyugdíjas, idős ember,
folyamatos együttműködést, segítőkészséget, a problémák érzékenységét és megoldását
tapasztalta és nagyon jó volt az eddigi években az együttműködés.
Szekó József elmondja, hogy ugyan a Pándy Kálmán Otthonnak, a Hajléktalan Szállónak nem
az önkormányzat a fenntartója, ennek ellenére ezeket az otthonokat is az önkormányzat úgy
tekinti, mintha a saját fenntartásában működtetné. Segítjük és részt veszünk a Pándy Kálmán
Otthon továbbfejlesztésében. Készül a pályázat, reményeink szerint ebben az évben elnyerjük és
a jövő évben meg tudjuk valósítani a mintegy 200 milliós programot.
Megköszöni a szociális ágazatban dolgozók munkáját, továbbra is számítunk rájuk. A feladat
továbbra is az önkormányzatnál marad.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
46/2012.(III.30.)Kh. a bentlakásos szociális intézmények működéséről
Mohács Város Képviselő-testülete a bentlakásos szociális intézmények működéséről szóló
beszámolót elfogadja.
16. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról szóló beszámoló
tárgyalása (16. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A SZEB, a PJEB és a KOSB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Käszné Lebő Zsuzsanna köszönetét tolmácsolja az intézmények, a gyámhivatal, a népjóléti
osztály dolgozói felé. A bölcsőde vonatkozásában azt tapasztalta, hogy nagyon nagy szeretettel
és gondoskodással foglalkoznak a gyerekekkel. Ez köszönhető az intézmény vezetőjének és
valamennyi dolgozónak. A szülők részéről is csak megelégedést hallott az elmúlt években a
bölcsőde munkájáról.
Szekó József rögzíti, hogy ismert, hogy a gyámhivatal állami fenntartásba, működtetésbe kerül
és a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében is valószínű, hogy lesz majd
fenntartóváltás – ez majd a kötelező járási társulás lesz megítélése szerint. Sok minden nem fog
változni, legfeljebb az ellátási terület módosul majd valamelyest, de hasonló struktúrában fog
tovább működni. A bölcsőde marad az önkormányzatnál, a népjóléti osztály által ellátandó
feladatok jó része is marad önkormányzati fenntartásban.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
47/2012.(III.30.)Kh. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
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17. A szociális ellátásokról szóló 13/2000. (IV.28.) ör. módosításáról szóló előterjesztés
tárgyalása (17. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a PJEB a rendeletmódosítással egyetért.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal megalkotja a szociális
ellátásokról szóló 13/2000.(IV.28.)ör. módosításáról szóló 10/2012.ör-t.
18. A gyermekvédelem rendszeréről szóló 14/2000. (IV.28.) ör. számú rendelet
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (18. melléklet)
Szekó József indokolja az előterjesztést, majd elmondja, hogy nem szándékozunk bevezetni
térítési díjat a bölcsődénél, a családok jelenlegi anyagi helyzete úgy véljük ezt nem teszi
lehetővé, de akkor is meg kell határoznunk a térítési díjat, ha nulla. Abban kéri a bölcsőde
vezetésének, dolgozóinak az együttműködését, hogy a bölcsőde a lehető leghatékonyabban, a
legnagyobb kihasználtsággal működjön, és működni tudjon. Utal az elmúlt időszakban a
működési engedéllyel kapcsolatos módosítási igényre. Az egyik legnagyobb arányban
finanszírozott ellátási forma, tovább is szeretnénk fejleszteni a bölcsődét. Kéri a költségek
mérséklése érdekében az együttműködést.
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a PJEB egyetért a rendeletmódosítással.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal megalkotja a
gyermekvédelem rendszeréről szóló 14/2000.(IV.28.)ör. módosításáról szóló 11/2012.ör-t.
19. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (19. melléklet)
Szekó József ismerteti a benyújtandó pályázatokat, kéri az intézményi pályázati keretösszeg
pontosítását.
Szekó Józsefné ismerteti az előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A PJEB, a GTB és a KOSB egyetért a pályázatok benyújtásával.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő
határozatokat hozza:
48/2012.(III.30.)Kh. a Szőlőhegyi óvoda infrastrukturális fejlesztése pályázatáról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz a
bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, központosított
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 4/2012. (III.1.)
BM rendelete alapján a Mohács Térségi ÁMK Szőlőhegyi óvoda (Mohács-Szőlőhegy, Bári út 1.
sz.) épületének infrastrukturális fejlesztésére. A tervezett beruházás összköltsége: 10.216.326 Ft.
Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke 80%, azaz 8.173.061 Ft. A szükséges saját
forrás mértéke 20%, azaz 2.043.265 Ft, melyet az önkormányzat a 2012-es és 2013-as évi
költségvetés céltartalékából biztosítja.
A létesítményt a fenntartó a megvalósítástól számított 5 évig eredeti rendeltetésének
megfelelően használja.
Határidő: 2012. április 2.
Felelős: Szekó József polgármester

17

49/2012.(III.30.)Kh. a Brodarics téri iskola utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése,
korszerűsítése pályázatáról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz az
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, központosított előirányzatból származó
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelete alapján a
Mohács Térségi ÁMK Brodarics téri iskola (Mohács, Brodarics tér 2. sz.) utánpótlás sport
infrastruktúra fejlesztésére, korszerűsítésére. A tervezett beruházás összköltsége: 25.000 eFt.
Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke 80%, azaz 20.000 eFt. A szükséges saját
forrás mértéke 20%, azaz 5.000 eFt, melyet az önkormányzat a 2012- es és 2013-as évi
költségvetés céltartalékából biztosítja.
A létesítményt a fenntartó a megvalósítástól számított 5 évig eredeti rendeltetésének
megfelelően használja.
Határidő: 2012. április 2.
Felelős: Szekó József polgármester
50/2012.(III.30.)Kh. a Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése pályázatáról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéséhez, központosított előirányzatból származó
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelete alapján
Mohács város térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére. A tervezett beruházás összköltsége:
12.529 eFt. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke 79,81%, azaz 10.000 eFt. A
szükséges saját forrás mértéke 20,19%, azaz 2.529 eFt, melyet az önkormányzat a 2012- es és
2013-as évi költségvetés céltartalékából biztosítja.
A létesítményt a fenntartó a megvalósítástól számított 5 évig eredeti rendeltetésének
megfelelően használja.
Határidő: 2012. április 2.
Felelős: Szekó József polgármester
51/2012.(III.30.)Kh. OVI-FOCI, OVI-SPORT programon való részvételről
1. Mohács Város Képviselő-testülete elfogadja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány
támogatására vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal 60
napon belül támogatási szerződést köt;
2. Az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve OVI-FOCI Sportprogramot valósít
meg az alábbi óvodákban:
o Mohács Térségi Általános Művelődési Központ Eötvös utcai óvodája, 7700
Mohács, Eötvös utca 26.; 1093 hrsz.
o Mohács Térségi Általános Művelődési Központ Szőlőhegyi óvodája,
Mohács- Szőlőhegy, Bári út 1.3989/11 hrsz.;
3. Támogatja és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az
Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT;
4. A program megvalósításához az OVI-FOCI Alapítványon keresztül önrészt biztosít. Az
önrész bruttó 2.300.000 Ft/Program (Program = Pálya + Eszközkészlet + Tanfolyam), mely a
kettő programot tekintve összesen: 4.600.000 Ft, mely önrészt Mohács Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének céltartalékából biztosítja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány
számára nyújtandó támogatás formájában.
Határidő: 2012. április 2.
Felelős: Szekó József polgármester

18

52/2012.(III.30.)Kh. a kulturális fesztiválok kollégiuma nyílt pályázati felhívása - Mohács
hagyományai rendezvénysorozat
1. Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
részéről kiírt nyílt pályázati felhívásra, Mohács hagyományai rendezvénysorozat címmel.
2. A pályázat magában foglalja az alábbi rendezvényeket:
Délszláv Tánctalálkozó
Dunai Mosás
Aratónap
Nemzetközi Néptánc Találkozó

2012. június 9.
2012. július 7.
2012. július 21.
2012. augusztus 17.

2012. június 9.
2012. július 7.
2012. július 22.
2012. augusztus 20.

3. A projekt összköltsége: 6.250.000 Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke:
5.000.000 Ft. A szükséges saját forrás mértéke 20%, azaz 1.250.000 Ft, mely önrészt Mohács
Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséből biztosítja .
Határidő: 2012. április 23.
Felelős: Szekó József polgármester
20. A KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges üzemeltetési koncepció
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (20. melléklet)
Szekó József indokolja, ismerteti az előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért az előterjesztéssel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
53/2012.(III.30.)Kh. a KEOP-1.1.1./2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges üzemeltetési
koncepció módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- elfogadja az előterjesztés 2. mellékletét képező és a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0004
pályázati konstrukció keretében benyújtott „Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási
Rendszerben” című pályázati anyaghoz készített, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
részét képező, egységes szerkezetbe foglalt új üzemeltetési koncepciót azzal, hogy egyidejűleg,
illetve a tagönkormányzatok általi elfogadást követően a korábbi üzemeltetési koncepció
hatályát veszti;
- egyetért azzal, hogy az új üzemeltetési koncepció valamennyi tagönkormányzat elfogadó
határozatával lép hatályba;
- jelen határozatával módosítja a korábbi, 180/2011.(XII.15.)Kh. számú határozatának
üzemeltetési koncepcióra vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy a határozat jelen módosítással
nem érintett egyéb rendelkezései változatlan formában fennállnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester
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21. A 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló előterjesztés tárgyalása (21. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
54/2012.(III.30.)Kh. a 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Mohács Város Képviselő-testülete
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 108.§-ában, valamint a
30/2012.(III.7.) korm. rendelet 13-15.§-aiban foglaltak alapján a közszolgálati
tisztviselőkre kiterjedő hatállyal 2012. július 23. – augusztus 26-ig, valamint 2012.
december 24. – 2013. január 6-ig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el;
- felhatalmazza Mohács Város Jegyzőjét, hogy a közszolgálati tisztviselők éves
szabadságolási tervét – a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(továbbiakban: Ktv.) 41/A(9) bekezdése figyelembe vételével – 2012. április 30.-ig
készítse el.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
22. Szakemberlakás bérlőjének kijelöléséről szóló előterjesztés tárgyalása (22. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
55/2012.(III.30.)Kh. szakemberlakás bérlőkijelöléséről
Mohács Város Képviselő-testülete Szabó András Mohács, József Attila u. 23. szám alatti lakost
a Mohács, Radnóti ltp. 4. 4. emelet 16. szám alatti, 51 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos
szakemberlakás bérlőjének kijelöli, egyidejűleg felkéri az MVR Kft. ügyvezetőjét a bérleti
szerződés megkötésére.
Határidő: 2012. április 15.
Felelős: Müllerné dr. Juhos Bernadett osztályvezető
23. Tiszteletbeli polgár cím adományozásáról szóló előterjesztés tárgyalása (23. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
56/2012.(III.30.)Kh. tiszteletbeli polgár cím adományozásáról
Mohács Város Képviselő-testülete Máthé Ferenc Magyarország határain kívül élő magyar
népművészt részére a „Mohács tiszteletbeli polgára” címet adományozza.
A kitüntető cím átadására a 2012. augusztus 20.-án megrendezésre kerülő városi
díszünnepségen kerül sor.
Határidő: 2012. augusztus 20.
Felelős: Szekó József polgármester
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24. Az önkormányzati sportkoncepcióról szóló előterjesztés tárgyalása (24. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Schiszler Krisztián elmondja, hogy a pályázati változások miatt módosítani kellett a
sportkoncepciót, de fontos változás a társasági adóval történő sporttámogatás, mely minden
évben pályázható tétel lesz. Az önkormányzati fejlesztések megvalósultak eddig, reméli a
következő évek fejlesztései is ezt fogják eredményezni. Ismerteti a fejlesztéseket.
Bizottsági vélemények:
A KOSB és a PJEB elfogadásra javasolja a koncepciót.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
57/2012.(III.30.)Kh. az önkormányzati sportkoncepció módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete a 60/2009.(IV.24.)Kh. számú határozattal elfogadott
önkormányzati sportkoncepció 2012. évi aktuális felülvizsgálatát elvégezte, és az
önkormányzati sportkoncepciót – egységes szerkezetben – az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Schiszler Krisztián MTE ügyvezető elnök
25. Közoktatási megállapodásról szóló előterjesztés tárgyalása (25. melléklet)
Bizottsági vélemények:
Kovács László ismerteti, hogy a KOSB egyetért a megállapodás megkötésével azzal a
kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy hasonló
feltételekkel mint a Park utcai iskolánál, folytasson tárgyalásokat az egyházmegyével a Park
utcai óvoda és a Völgyesi Jenő Általános Iskola és Óvoda egyházi fenntartásba adásáról. A
szerződésben javasolja a július 1-ei átadás rögzítését.
A PJEB hasonló tartalommal javasolja elfogadásra a megállapodást.
Szekó József hangsúlyozza, hogy a mellékelt megállapodás-tervezetet az egyházzal folytatandó
tárgyalás eredményeként kell majd véglegesíteni. A KOSB elnöke által elmondottakat szeretné
úgy értelmezni, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza arra, hogy további tárgyalásokat
folytasson a Park utcai óvoda és az újmohácsi Völgyesi Jenő iskola és óvoda egyházi
fenntartásba történő átadásáról. Amennyiben a tárgyalások eredményre vezetnek, akkor ezen
intézmények is beépülnek a közoktatási megállapodásba. Ez azt is jelenti, hogy az ÁMK-ból
ezen intézmények kiválásra kell hogy kerüljenek.
Elmondja, hogy az Újmohácson működő részönkormányzati Ifjúsági és Szolgáltató Ház az
ÁMK alapító okiratában az ÁMK részeként szerepel. Kezdeményezi, hogy kerüljön kivételre az
ÁMK-ból, hiszen ebben az intézményben fodrászat, kozmetika, kmb. Iroda, részönkormányzati
iroda működik, tehát nem oktatással kapcsolatos feladatokat lát el. Felveti az Ifjúsági
Centrumnak az ÁMK-ból történő kiválasztását, mivel az Ifjúsági Centrum kulturális, sport,
oktatási és szabadidő centrum, tehát a tevékenysége csak részben kapcsolódik az oktatáshoz.
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Hozzászólások:
Kovács László tájékoztat arról, hogy a sport albizottság felosztotta a sport keretet. A KOSB
egyetértésével úgy fogadták el, hogy Kürthy Lajosnak a támogatásnak a fele legyen.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
58/2012.(III.30.)Kh. közoktatási megállapodásról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88.§(6),(7), 102.§(3) bekezdésében
foglaltak szerinti támogató vélemények beszerzését követően egyetért a jelen
előterjesztés melléklete szerinti tartalmú közoktatási megállapodás alapul vételével, a
további tárgyalások eredményeként megszerkesztett megállapodás megkötésével;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert az Átvevővel történő további tárgyalások
lefolytatására, az átadás-átvételhez szükséges vélemények beszerzésére, valamint az
átadás-átvételhez szükséges további intézkedések megtételére;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert azzal, hogy a Park utcai óvoda és a Völgyesi
Jenő Általános Iskola és Óvoda is képezze az átadás-átvételi tárgyalások részét;
- az újmohácsi Ifjúsági és Szolgáltatóházat és az Ifjúsági Centrumot a jövőben a
Polgármesteri Hivatal létesítményeként működteti tovább, az intézmények módosító és
alapító okiratait a Képviselő-testület következő ülésére rendeli előterjeszteni.
Határidő: 2012. május 31.-ig
Felelős: Szekó József polgármester
26. A Mohács Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés
tárgyalása (26. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért az előterjesztéssel.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
59/2012.(III.30.)Kh. a Mohács Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete Kovács Béláné ln. Verbán Katalin 7700 Mohács, Kazinczy
u. 11/A. szám alatti lakosnak a Mohács Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagságáról való
lemondását elfogadja és a Mohács Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 15.3 pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„15.3 A felügyelő bizottság tagjai:
Név: Mohácsi Bugarszki Norbert
Anyja neve: Dömötör Anna Mária
Lakcím: 7700 Mohács, Szent Flórián u. 11.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. július 1.
Név: Hűber Ádám
Anyja neve: Wéber Margit
Lakcím: 7700 Mohács, Liget u. 9.
A megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2012. április 1.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására; továbbá
megbízza Dr. Kiss Péter ügyvédet (Pécs, Németh L. u. 10.) a Cégbíróság előtti képviselettel.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
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27. Az Európai Parlament Magyarországot elmarasztaló határozatáról szóló előterjesztés
tárgyalása (27. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést, javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
60/2012.(III.30.)Kh. az Európai Parlament Magyarországot elmarasztaló határozatáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- elítéli az Európai Parlament és az Európai Bizottság azon magatartását, amely
közvetlenül, direkt módon kíván beleszólni a magyarországi jogalkotás folyamatába,
beleszólni abba, hogy hogyan és milyen szabályok szerint éljünk, rendezzük be az
életünket mi, magyar emberek;
- visszautasítja, hogy bennünket, magyarokat olyanként állítsanak be, mint akik a
demokratikus alapértékeket, a jogállamiságot és az alapvető szabadságjogokat nem
tartják tiszteletben, helyette egy diktatórikus, az európai értékekkel szemben álló
országot építenek;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert, hogy gondoskodjon a határozatnak az
Európai Parlament elnöke számára történő megküldéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester
Szavazás után:
Polgár Károly kifejti, hogy amióta beléptünk az Európai Unióba, ennek többnyire csak a
hátrányát éreztük. Népszavazásra kellene bocsátani az EU-ból való kilépést.
Szekó József kijelenti, hogy erről nem kíván vitát nyitni. A világban olyan folyamatok zajlanak,
amik szükségessé teszik azt, hogy legyen egy erős európai szövetség azért, hogy akár más
földrészeken, máshonnan induló szerveződésekkel szemben legyen megfelelő gazdasági és
politikai potenciál. Erre az Európai Uniónak, Európának is szüksége van, erre az Európai Unió
is egy jó keret lehet. Az egy más kérdés, hogy az Európai Unióban egyelőre vannak egyenlők és
egyenlőbbek. Az Európai Uniót meg kell reformálni, de ezt belülről lehet megtenni, tagként
lehet megtenni. Úgy gondolja, hogy Magyarország és a Magyarországhoz hasonlóan Európai
Unión belül egyelőre másodrangúnak kezelt ország el fog jutni oda és el fogja érni, hogy
egyenrangú partnerként kezeljék az Európai Unióban.
28. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy ki nem fogadja el az interpellációjára kapott választ?
Amennyiben ilyen nincs, kéri az új interpellációk ismertetését.
Winternitz Ferenc jelzi, hogy télen többen elestek, súlyos sérüléseket szenvedtek a
városközpontban lévő márvány csíkon. Javasolja felmaratni, érdessé tenni.
Wébel Zsolt megkérdezi, hogy a Kodály Z. utcai játszótér kialakítása befejeződött-e? Többek
véleménye szerint balesetveszélyes, hiányzik a homok. Javasolja a felvetés vizsgálatát.
A közmunkásokkal kapcsolatos észrevétele: ha az utca egyik oldalán összehúzzák a szemetet, a
másik oldalon ne dobálják el saját dolgaikat, mivel így a közmunkások után mások takarítják a
szemetüket.
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Kovács László kérdése, hogy lehetőség van e a Pécsi út-Hóvirág utca kereszteződésében
gyalogátkelő felfestésére.
Kérik a volt Kossuth óvodánál az útpadka feltöltését, mert ott hatalmas gödör van.
Köszöni a Park u. 1. A. és B. lakóknak környezetük rendbetételét, szépítését. Tudomása szerint
a rengeteg szemét elszállítása folyamatban van, amit előre is köszön.
Érdeklődik, hogy panelfelújításhoz anyagi segítség vagy pályázat lesz-e?
Jelzi, hogy a múlt évben kihelyezett szép padok rozsdásodnak – festésük indokolt lenne.
Dr. Csizmadia Csaba felveti, hogy a volt Felszabadulás lakótelepen rengeteg a kutya és a
kutyaürülék is, melyre megoldást kellene találni akár speciális tárolóedények vagy kutyaürülék
gyűjtő homokozó elhelyezésével, mert sajnos a játszótéren a gyermekek számára elhelyezett
homokozóban végzik el a kutyák a dolgukat.
A Brand E. u. 3-4. épület előtt 1-2 pad elhelyezését kéri a pihenni vágyók számára.
A Brodarics iskolánál újra elindultak a rongálások, megjelentek a graffitik, rengetek a hulladék,
a szétdobált üvegcserép, ami balesetveszélyt jelent. Kéri a polgárőrség segítségét, hétvégén
többet legyenek az iskola hátsó területén.
Jelzi, hogy szervezett lomtalanításra óriási lenne az igény.
Polgár Károly tájékoztatást jelent be: a szemétszállítási díj fizetésére lehetőség van havonta
átutalással.
A Kisfaludy utcában a múzeum építésekor két helyen fel-, illetve áttört úttest egy részét
javították csak ki. Nagy ott a forgalom a komp miatt.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna megköszöni, hogy elindult az árok rendbetétele a Csencsevár úton.
Kérdése, hogy meddig fog tartani az árok járdalapokkal való kirakása? További kérése a
kátyúzás a szőlőhegyen, mivel tavaly kismértékben volt, előtte való években egyáltalán nem
volt és a téli hideg nagyon tönkretette az utakat.
Kovács László elmondja, hogy a MOL kútnál rengeteg téglarakás van – február 28 volt az
elszállítás határideje -, illegális szemétlerakóvá vált a terület.
A Bégpatakba is beledobnak minden szemetet.
Winternitz Ferenc sajnálattal tapasztalta, hogy az épülő Busó-udvarból új kádat vitt két ember.
Javasolja jobban odafigyelni.
Bagó Béla a felvetésekre reagálva elmondja, hogy a díszcsíkok problémája ismert, a
próbálkozások nem vezettek eredményre. Árajánlatot kért, gondoskodnak az állapot
megszüntetéséről.
A Kodály Z. utcai játszótérnél megvizsgálják mi hiányzik még, a befejezés rövid időn belül
megtörténik.
A Pécsi út-Hóvirág utcai zebra, illetve a Kossuth utcai óvodai rész nem a mi tulajdonunk – a
közútkezelő felé jelzéssel élnek az orvoslás érdekében.
Lomtalanítás akkor lesz, amikor lesz hova lomtalanítani.
A Kisfaludy utcai útfelbontásnál az a probléma, hogy télen az aszfaltüzemek leálltak, a tavaszi
újrainduláskor a javítás megtörténik.
A MOL kútnál lévő építési törmelék eltakarítására határidő módosítást kért a Bóly Zrt. –
ígéretük szerint két héten belül rendezik a terepviszonyokat.

Több interpelláció nincs.
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Szekó József megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Wébel Zsolt
képviselő

Winternitz Ferenc
képviselő
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