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Szekó József köszönti a megjelent vendégeket, az ülésen részvevőket. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr.
Csizmadia Csaba és Kovács László képviselőket kéri fel. Indítványozza Mohács Város
Kórházának létszámbővítéséről, valamint finanszírozási szerződésének, Házirendjének és
Térítési díj szabályzatának módosításáról, a Mohácsi Torna Egylettel kötendő megállapodásról,

a sportfejlesztések végrehajtásáról, a szükséges önerő biztosításáról, szakemberlakás
bérlőkijelöléséről, valamint Mohács Város Önkormányzata rendeleteinek felülvizsgálatáról
szóló előterjesztések napirendre felvételét.
Feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a meghívó szerinti 6. napirendet tudomása szerint a
bizottságok, a felügyelő bizottságok megtárgyalták – szóbeli előterjesztés alapján tárgyalja a
testület. Javasolja a 7. napirend levételét, mivel nem indokolt a költségvetés módosítása.
Tárgysorozattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, azt a Képviselő-testület 9 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. Tájékoztató a Mohács város közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dakos József hőr. dandártábornok, határőrségi főtanácsos, Baranya Megye
Rendőrfőkapitánya, Garamvári Gábor r. alezredes, kapitányságvezető
3. Tájékoztató a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről
Előadó: Szabó György r. őrnagy, Örsparancsnok, Barnácz István r. alezredes,
kapitányságvezető
4. Tájékoztató Mohács Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2011. évi
tevékenységéről
Előadó: Sólya Gábor őrnagy, Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség-vezető
5. Ügyvezetői és felügyelő bizottsági elnöki beszámolók az önkormányzati többségi tulajdonú
kft-k 2011. évi tevékenységéről, a mérleg elfogadása
Előadó: MVR Kft. ügyvezető és FüB elnök
Mohácsi Hőszolgáltató Kft. ügyvezető és FüB elnök
Mohács-Víz Kft. ügyvezető és FüB elnök
Mohács Nonprofit Kft. és FüB elnök
6. Előterjesztés az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2012. évi
alapbéréről és prémiumfeltételeiről
Előadó: Szekó József polgármester
7. Előterjesztés egyes közoktatási dokumentumok módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
8. Előterjesztés településfejlesztési döntésről
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
9. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 19/1993.
(XII.13.) ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
10. Előterjesztés a 2012. évi intézmény-felújítási keret felosztásáról
Előadó: Bagó Béla városfejlesztési osztályvezető
11. Előterjesztés pályázatról
Előadó: Szekó József polgármester
12. Előterjesztés az üzletek nyitvatartási rendjéről szóló 28/2007 (X.27.) ör. számú rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
13. Előterjesztés a megyei kitüntető díjakra vonatkozó javaslatokról
Előadó: Szekó József polgármester
14. Előterjesztés Mohács Város Kórházának létszámbővítéséről, valamint finanszírozási
szerződésének, Házirendjének és Térítési díj szabályzatának módosításáról
Előadó: Dr. Csizmadia Csaba főigazgató
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15. Előterjesztés a Mohácsi Torna Egylettel kötendő megállapodásról, tájékoztató a
sportfejlesztések végrehajtásáról, a szükséges önerő biztosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
Schiszler Krisztián MTE ügyvezető
16. Előterjesztés szakemberlakás bérlőkijelöléséről
Előadó: Müllerné dr. Juhos Bernadett osztályvezető
17. Előterjesztés Mohács Város Önkormányzata rendeleteinek felülvizsgálatáról
Előadó: Szekó József polgármester
18. Interpellációk
Napirend előtt:
Szekó József ismerteti, hogy a tavalyi évben Dr. Dénes László főigazgató úrnak Mohács Város
Tisztelete Jeléül díjat adományozott a Képviselő-testület. Főigazgató úr a tavalyi évben a
kórháznál a tevékenységét befejezte, külföldön vállalt munkát, ezért a kitüntetés átadására eddig
nem kerülhetett sor. A kitüntetést a mai alkalommal szeretné Dr. Dénes László részére átadni.
Életútjának ismertetését követően Dr. Dénes László átveszi Szekó József polgármestertől a
díjat, majd kiemelve a mohácsi kórházban töltött évek, értékek, emberek fontosságát köszöni
meg a díjat. Ezt követően jelenlévők Rém Istvánné előadásában Vass Albert: Szeretném című
versét hallgatják meg.
Szekó József mégegyszer köszöni a város nevében főigazgató úr munkáját. Kórházunk
munkája, eredményessége magáért beszél. Ezt tapasztalta az elmúlt hónapok során is, amikor az
egészségügy átalakítása keretében többször meg kellett küzdeni a mohácsi kórház
fennmaradásáért, létéért. Ebben előnyös volt, hogy ez a kórház egy jól összerakott egészségügyi
intézmény, amely minden körülmények között likvid tudott lenni és jelentős eredményeket ért el
a gyógyításban is. Ezért köszönet jár a kórház dolgozóinak, mindenkori vezetésének és
főigazgató úrnak.
Bokor Béla a Baranyai Emberekért Szövetség elnöke köszönti az ülésen résztvevőket.
Elmondja, hogy egy nemes ügy az oka az ittlétüknek. Ismerteti, hogy két évtizede működik ez a
megyei civil szövetség, mely 2005-ben úgy döntött, hogy újabb gesztusokat szeretne nyújtani
példaként is más szerveződéseknek, hogy elismerje azoknak a munkáját, akik nemcsak a
szakmai, hivatásbeli vagy munkaköri feladataikat teljesítik, hanem ebbe különösen beleadják azt
a többletet, amitől ez fontos egy adott közösségnek. 2005-től a szövetség minden évben a
nemzeti ünnep alkalmával díjakat ad át. Megalakította a Pro Humanitate Díj Baranya
elnevezésű díját. Az idei évben úgy döntött a szövetség, hogy Szekó József is ebben az
elismerésben részesül. Sajnálták, hogy a megyei díjátadón nem tudott részt venni a Mohács
városi ünnepségen való részvétele miatt.
A díj átadása előtt jelenlévők Lászlóné Bauer Nóra titkár által elkészített laudációt hallgatják
meg:
„Mohácson született, műszaki, majd közgazdasági végzettségét a Pollack Mihály Műszaki
Főiskolán, illetve a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán
szerezte. 1976-tól Mohácson és Mohácsért dolgozik. 1998-tól polgármesterként is szolgálja a
várost. 2004-es megalakulása óta elnökként vezeti a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulást.
2010 óta országgyűlési képviselő. Mohács polgármestereként vezető szerepe volt annak a
hosszú távú stratégiának, beruházás-sorozatnak a kialakításában, melynek eredményeképpen
megszépült a városkép, számtalan infrastrukturális fejlesztés valósult meg. Mindemellett
figyelme kiterjedt a közösségek munkájának segítésére, a mohácsiak identitásának erősítésére,
bátorítására. Az egészségügyi, szociális, oktatási, sport és közművelődési innovációk mellett a
Mohácsra csak látogatóba érkezőknek is feltűnik a megújult városközpont, a Duna-parti sétány
és a Szent Mihály tér, a Széchenyi téren megépült Ifjúsági Centrum, a Kanizsai Dorottya
Múzeum és több más értékes létesítmény. Maradandó értékeket szerzett Mohács kulturális
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örökségének megőrzésében azzal, hogy a város Képviselő-testületével és összefogva a kulturális
szakmai és civil szervezetekkel olyan nemzetközi elismerést vívtak ki, amely eredményeként a
busójárás felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökségének Reprezentatív Listájára,
ezáltal a világ kulturális térképére. Szekó József polgármester úr magas szakmai színvonalon
végzett közel két évtizedes, környezetétől is igényességet elváró vezetői munkájával történelmi
léptékűt alkotott Mohács városában. Kívánjuk, hogy az újabb célkitűzések megvalósulása
Mohács helyi társadalma számára még élhetőbb életet biztosítson, és egyben példaként
szolgáljon a baranyai embereknek. Kérem, engedjék meg, hogy a Baranyai Emberekért
Szövetsége nevében megkérjem polgármester urat, hogy a szövetség elnökétől, dr. Bokor
Bélától vegye át a Pro Humanitate Baranya Díjat.”
Szekó József átveszi a díjat, megköszöni az elismerést, majd elmondja, hogy számára mindig
azok az elismerések a legértékesebbek, amelyeket a civil társadalomtól kap. Ez azt jelzi, hogy a
civilek elismerik a munkánkat, a tevékenységünket. Azért beszél többes számban, mert úgy
gondolja, hogy azok az eredmények, amelyekről főtitkár asszony beszélt, azok a mindenkori
Képviselő-testület, a város vezetésének, a város intézményei vezetőinek, dolgozóinak is az
eredményei - közös munkánk eredménye.
Egy képviselő érkezik az ülésre.
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 tájékoztat két beruházás záró rendezvényéről. (mellékelve)
Elmondja, hogy az elmúlt évben is biztosítottuk a szociális nyári étkeztetést 240 gyermek
részére, melyet idén is szeretnénk megvalósítani, ezért javasolja a határozati javaslat
kiegészítését ezen szándékkal.
A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma részéről Mohács hagyományai rendezvénysorozat címmel
kiírt nyílt pályázati felhívásra benyújtandó pályázat igényelt támogatási összege pontosításra
került, az 4.700.000 Ft. Javasolja az 52/2012.(III.30.)Kh. sz. határozat ekként módosítását,
továbbá azt, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza fel a saját erőről történő nyilatkozat
megtételére.
Hozzászólások:
Polgár Károly elmondja, hogy az április 6.-ai önkormányzati újságban megjelent, hogy egy Ford
Transit kisteherautót vásárolt az önkormányzat. Ugyanakkor eltitkolják, hogy egy X1-es BMW
városi terepjárót is vettek több mint 10M Ft-ért. A jegyzőtől írásban többször kért felvilágosítást
az autó költségéről, a VW Passat sorsáról - a mai napig nem kapott választ. Egy másik cikket is
felemlít, és sértő megjegyzéseket tesz a polgármesterre.
Szekó József úgy gondolja, hogy egy közösség, egy társadalom tagjának a megbecsülése attól
függ, hogy a tag az adott közösség számára mennyire hasznos, mennyire tud hozzájárulni egyegy közösség értékeihez. Ezt teheti tudással, műveltséggel, munkával, emberi értékekkel, vagy
csak a létével, de vannak olyanok is, akik nemcsak hogy élősködnek a közösségeken, de
létükben is taszítóak, mert a közösséget rombolják, deviánsak, arrogánsak, gyűlöletkeltésre,
mocskolódásra képesek, ezért megvetjük, elítéljük őket. Az emberek ezen természetes érzését
semmi nem változtathatja meg. A parlament megalkotta az országgyűlésről szóló törvényt az
elmúlt hetekben. Az országgyűlés az elsőszámú népképviseleti szerv Magyarországon, az
országgyűlés működési szabályai iránymutatóak az önkormányzati képviselő-testületekre is. Az
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országgyűlés szabályai átvezetésre kerülnek az SZMSZ-ünkbe a testület munkájának védelme
érdekében.
Az autóval kapcsolatban: a decemberi képviselő-testületi ülésen tárgyaltak arról, hogy az
önkormányzat személygépkocsija elhasználódott, többször hagyta már cserben az utasokat
külföldi úton is, 5 éves, több mint 250 ezer km-t futott, le kell cserélni. Vásároltunk helyette egy
új autót a képviselő-testület hozzájárulásával. A két autót váltogatva használjuk, mivel a hivatali
útjain maga vezeti a gépjárművet, ezzel is segítve és olcsóbbá téve az önkormányzat munkáját.
Lajdi Antalné felháborodásának ad hangot Polgár Károly megnyilvánulásával kapcsolatosan. Az
acsarkodásuk ellenére a város él és virul a béke magasztos ölében – ahogy Kisfaludy írta.
Kovács László Polgár Károlynak a következőket mondja el: volt egy pedagógusa, aki mindig
azt mondta, hogy ki kérdezi? Ki kérdezi Polgár Károlyt? Úgy tudja, hogy senki nem választotta
meg, a saját pártja is kirúgta. Ő az, aki hátulról egy magyar embert leütött – ez minősíti Polgár
Károlyt, ez a bizonyítványa. Polgármester úrnak szívből gratulál a kitüntetéshez, a városban
nagyon jól mennek a dolgok, fejlődik a város. További jó munkát, erőt, egészséget kíván.
Polgár Károly valószínűnek tartja, hogy a következő önkormányzati rendeletben az is benne
lesz, hogy büntessék Polgár Károlyt akkor is 10 ezer Ft rendbírsággal, ha már levegőt vesz.
Szekó József javasolja, hogy igyekezzen viselkedni, ne akadályozza a képviselők, normális, jó
érzésű emberek munkáját.
Winternitz Ferenc elmondja, hogy volt olyan közösség, ahol őt nem szerették – ő oda többet
nem ment akkor sem, ha nekik volt igazuk és utólag belátta, hogy túllőtt a célon.
Azt nem érti, hogy Polgár Károly miért jár ide – itt nem szeretik, de az, hogy ¾ 10 van és még
el sem kezdődött a testületi ülés Polgár Károly hülyeségei miatt, ezt visszautasítja.
Szekó József indítványozza szavazni egyrészt a beszámolóról, másrészt a szociális
gyermekétkeztetéssel és az 52/2012.(III.30.)Kh. sz. határozat módosításával kapcsolatos
javaslatáról.
A Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
61/2012.(IV.27.)Kh. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a két ülés közötti fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadja;
- 2012. év nyarán 240 fő részére biztosítja a szociális nyári gyermekétkeztetést, az ezzel
kapcsolatos pályázat benyújtásával egyetért, a 2.323.000 Ft saját erőt a 2012. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja;
- 52/2012.(III.30.)Kh. sz. határozatát akként módosítja, hogy a Kulturális Fesztiválok
Kollégiuma részéről Mohács hagyományai rendezvénysorozat címmel kiírt nyílt
pályázati felhívásra benyújtandó pályázat igényelt támogatási összege 4.700.000 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a saját erőről nyilatkozzon.
Határidő: a pályázat benyújtására: 2012. május 10., értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
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2. Mohács város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalása (2. melléklet)
Garamvári Gábor kiegészítőjében a folyamatokra, kihívásokra irányítja a figyelmet, illetve arra
a stratégiára, mely alapján a tavalyi évben dolgoztak. Kiemeli, hogy minden lehetőséget
megragadtak ahhoz, hogy minél több rendőr legyen a közterületeken, és további
szervezetkorszerűsítést hajtottak végre. A sorozat bűncselekmények felderítése érdekében tett
intézkedéseiket sorolja. Bűnügyi téren is történt szemléletváltás 2008-ban, melynek
eredményeképpen az általuk korábban feltérképezett bűnözésre berendezkedett embereket
eljárás alá vonták. Ez nem sok embert jelent, viszont sok bűncselekmény kötődik a nevükhöz,
ők már döntően előzetes letartóztatásban vannak vagy már a bíróság elítélte őket. Úgy gondolja,
hogy viszonylag biztonságos környezetben élünk. A rendőrségnek a szolgáltató jellegét kell
előtérbe helyezni, mindent meg kell tenniük, hogy az illetékességi területükön élő polgároknak
megpróbáljanak segíteni. Kollégáival szemben is alapvető elvárás a kulturált intézkedés. De azt
is vallja, hogy a bűnözőkkel, a közrendet, közbiztonságot megzavarókkal szemben nagyon
keményen és határozottan fel kell lépni, érvényesíteniük kell mindazt, amire a jogszabályok
lehetőséget adnak – ez minden mohácsi polgár érdeke. Ez a határozott és kemény fellépés sok
támadást vált ki, amit a sajtó is felerősít. Nem könnyű rendőrnek lenni. Mindenkinek a
segítségére szükségük van - a közrend, közbiztonság közügy. A közlekedési helyzet a másik
fontos szempont. 2011-ben évtizedek óta a legkedvezőbb statisztikai adatokat tudták rögzíteni.
A kapitányság fontos területe a határrendészeti tevékenység. Az Európai Uniótól egyetlen
negatív megjegyzés sem érkezett a határszakaszunk vonatkozásában. Összegezve: a mohácsi
rendőrkapitányság 2011-ben tette a dolgát. Kollégái felé minden elismerését kifejezte. Kéri,
hogy a Képviselő-testület fogadja el a beszámolót.
Dakos József elmondja, hogy a beszámoló tényeken alapuló, részletes, alapos. 19.-én a
kapitányság évértékelő értekezletén elismerését fejezte ki a mohácsiaknak. Az a feladat, amit
végeztek Mohács, Mohács-környéke, a 48 település közrendje, közbiztonsága érdekében, az
utóbbi öt év legkiemelkedőbb tevékenysége. Mohácson jelentős változás történt. Amíg a megye
vonatkozásában 7%-os növekedést regisztráltak a statisztikákban, itt 20%-os csökkenés
következett be. Mohács városában az elmúlt évben a közterületen elkövetett bűncselekmények
száma ötödével esett vissza. Köszönetét fejezi ki a rendőrség támogatásáért, melyet továbbra is
kér. Javasolja a beszámoló elfogadását. A feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy nincs
szabályozás arra, hogy a rendőr civil vagy rendőr ruhába megy munkába. A munkavégzés
kezdetére kell neki a szolgálati alkalmazáshoz szükséges öltözetet felvenni.
Hozzászólások:
Winternitz Ferenc köszöni a beszámolót, azt a javulást, ami a városban Garamvári Gábor úr
kapitányi pozíciójának betöltése óta következett be. Szerinte el kellene rendelni, hogy a rendőr
rendőr ruhába jöjjön dolgozni és abba is menjen haza, mivel fontos a rendőr közterületi jelenléte
függetlenül attól, hogy szolgálatban van vagy sem. Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos
napirendet fog tárgyalni a testület. Amennyiben éjjel 1 óráig lehet egyik helyen békésen
kávézni, másik helyen esetleg randalírozni, úgy kéri, hogy este 10 órától a sétáló utcában
fokozottan, napi rendszerességgel legyenek jelen a rendőrök, ellenőrizzék a rendeletben
foglaltak betartását, mert különben nagy gondok lesznek.
Pávkovics Gábor elismerését fejezi ki az elvégzett munkáért. Úgy gondolja, hogy az a stratégia,
amelyről kapitány úr beszélt, az egy nagyon jól megválasztott stratégia volt. Emlékszik arra,
amikor kapitány úr kinevezésekor ennek a stratégiának a csíráit már lefektette. Ha ezt a
stratégiát következetesen a további években is végre tudják hajtani, ez további javulást fog
eredményezni. Örül annak, hogy eltűntek a városból az idegen rendszámú gépjárművek – úgy
gondolja hatékony volt a jogszabályalkotás és annak végrehajtása is. Ezek a gépjárművek
véleménye szerint műszakilag alkalmatlanok arra, hogy forgalomban tartsuk őket.
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Polgár Károly Baranya Megye Rendőrkapitányát a 2010. október 29-ei rendőri intézkedéssel
kapcsolatban kérdezi, ami a mohácsi városháza épületében volt és ellene, illetve Németh Imre
ellen irányult. Idézi a Független Rendészi Panasztestület állásfoglalását: „A testület az ügy
gondos mérlegelése alapján arra a következtetésre jutott, hogy a vizsgált rendőri intézkedések és
kényszerítő eszközök…….
Szekó József megvonja a szót Polgár Károlytól. Többször állást foglaltunk abban, hogy Polgár
Károly és Németh Imre ügyeivel nem kívánunk foglalkozni. Ha ezzel kapcsolatban Polgár
Károlynak kérdése van, akkor kérjen fogadóórát és beszélje meg a rendőrség vezetőivel. A
város erre nem kíváncsi, a város a normális emberek tevékenységével kapcsolatos dolgokra
kíváncsi. A folyamatosan közbeszóló Polgár Károly számára megismétli, hogy nem kíván a
testület Polgár Károly és Németh Imre ügyeivel foglalkozni. Számtalan eljárás folyik
mindkettőjük ellen. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy szavazzon arról ismételten, hogy
Polgár Károly és Németh Imre ügyeivel kíván-e foglalkozni a Képviselő-testületi ülésen vagy
nem. Aki egyetért azzal, hogy nem kívánunk foglalkozni, kéri kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 8 igen szavazatta, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
62/2012.(IV.27.)Kh. Polgár Károllyal és Németh Imrével kapcsolatos ügyekről
Mohács Város Képviselő-testülete a Polgár Károllyal és Németh Imrével kapcsolatos ügyekkel
nem kíván foglalkozni.
Szekó József felhívja Polgár Károly figyelmét arra, hogy ha szót kér és ebben az ügyben
folytatná a felszólalását, akkor rendbírsággal fogja a testület sújtani.
Schindl Anikó elmondja, hogy a Szabadság utca északi oldalán a járdán biciglizés ellen ki
kellene valamit találni közösen. Észrevételezi, hogy a 9. oldalon szerepel, hogy a 2,5 M Ft
kiszabott bírságból 600 e Ft került befizetésre, a többit nem lehet behajtani. Kérdése, hogy
milyen más megoldás van erre, hogy visszatartó erejű legyen egy intézkedés?
Kovács István köszöni Mohács város rendőrkapitánya munkáját. Kezdeményezésére a Baranya
megyében élő roma kisebbségi önkormányzatokkal megkötötték az együttműködési
megállapodást, mellyel még jobban elő tudják segíteni egymás munkáját. Minél több rendőrre
van szükségük.
Szekó József kéri, hogy kapitány úr térjen ki a térfigyelő és rendszámfelismerő kamerarendszer
létesítésére, mely reményeink szerint az év közepétől több kamerával és a város szinte teljes
területén tud működni. Tájékoztatást kér továbbá a magyar-horvát és szerb közös vízi
határellenőrzési pont létrehozásáról.
Kovács László elmondja, hogy a tegnapi napon 60-70 általános iskolással mentek az extrém
park átadására, az útkereszteződésnél rendőrautóval biztosították a közlekedésüket, amit köszön.
Winternitz Ferenc szerint is tragédia a főutca északi oldalán való biciglizés. Megkérték, hogy
kérdezze meg, hogy gáz-riasztó fegyverre szóló engedéllyel tartható-e flóbert fegyver vagy
ehhez külön vizsga kell?
Kovács László szerint a sétáló utcai kerékpározást meg kellene vizsgálni. A kerékpárral
behajtani tilos tábla az utca két oldalán kint van, azonban ha valaki a Városháza utcából fordul
ki, ott semmiféle tiltó tábla nincs.
Szekó József felhívja a figyelmet, hogy a második hozzászólás ideje egy perc.
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Polgár Károly szerint jogos a sétáló utcával kapcsolatos felvetés, hiszen ha a főutcáról
bemegyünk, van egy behajtani tilos tábla, utána van egy útkereszteződés, a szabályok szerint az
útkereszteződés feloldja, tehát onnantól kezdve aki felszáll a biciglire, már jogosan szállna föl.
Úgy gondolja, hogy itt egy kompromisszumos javaslat kellene – akkor, amikor hétvégén többen
sétálnak, akkor legyen tiltva a közlekedés, napközben, amikor alig vannak, akkor ne legyen
tiltva.
Garamvári Gábor a feltett kérdésekkel, felvetésekkel kapcsolatban a következőket mondja el: az
egyenruhába munkába járást nem teszi semmilyen jogszabály kötelezővé a rendőrök számára,
viszont ez egy nagyon összetett probléma. A rendőrök elleni támadások száma folyamatosan nő.
A rendőr szolgálati lőfegyvert és a szolgálati kényszerítő eszközöket csak szolgálatban tarthatja
magánál, viszont ha egyenruhában van, intézkedésre kötelezett mindenképpen, tehát ha úgy
próbál intézkedni, hogy nincsenek kényszerítő eszközei, ott komoly problémák lehetnek. Az
üzlet nyitva tartás vonatkozásában úgy gondolja, hogy a belügyminiszter úr elrendelte a
különböző társ szervekkel történő folyamatos ellenőrzéseket, melynek eleget tettek, itt az
önkormányzat a koordináló. Nincs egyébként olyan, hogy este 10 órától csendháborításnak
minősül a zajkeltés. A jogszabály úgy szól, hogy aki indokolatlan zajt kelt vagy tevékenységet
végez – indokolatlan zajkeltő tevékenységet lehet nappal is végezni. Ennek a bizonyítása nehéz.
A gáz-riasztó – flóber fegyver engedélyével kapcsolatos felvetést megvizsgálja és
megválaszolja. Pávkovics úr hozzászólása kapcsán elmondja, hogy ezt a stratégiát próbálják
érvényesíteni, alapvető cél, hogy minél inkább csökkentsék a bűncselekmények számát, mert ez
nagyon fontos a biztonságérzet szempontjából. Az idegen forgalmi rendszámú, angol rendszámú
gépkocsikkal kapcsolatos intézkedésre évek óta rajtra készen álltak a rendőrök. Az autók
műszaki állapota valóban nem volt megfelelő. Jogszabály változtatás után ezeket az autókat
azonnal próbálták leszedni az utakról. 10-11 rendőri intézkedés hatására eltűntek a városból.
Mohács vonatkozásában ez égető probléma volt. Az iskolai helyzet kapcsán kemény
bűnmegelőzési tevékenységbe kezdtek. A Mareknál folyamatosan van rendőr, fogadóórát tart a
szülőknek, gyerekeknek, a tanárok megkereshetik panaszaikkal. Az iskolában azokkal a
gyerekekkel szemben, akik ott korábban bűncselekményeket követtek el, bűntető eljárásokat
kezdeményeztek, illetve folyamatosan javasolják a családsegítő szolgálatok felé a védelembe
vételt. Számos védelembe vétel történt. Nehéz helyzetben voltak, mert a tanári karral kellett
elsősorban megértetni, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy ezek a dolgok kiderüljenek és
merjék felvállalni – a tanárok is féltek bizonyos gyerekektől. Amennyiben kisebbséghez tartozó
gyerekről van szó, jelzik a kisebbségi önkormányzatnak, akik családlátogatás keretében
beszélgetnek a szülőkkel, gyerekekkel. Ez sikeres program, a Széchenyi iskolában nagyon jó
eredményt ért el. A kerékpáros közlekedésről: a rendőrség a jogszabályokat csak betartatja. A
forgalomszervezés, a táblák elhelyezése az önkormányzat feladata. A döntésnek megfelelően
tartatják be a szabályokat. Jelezték már, hogy a becsatlakozó Városháza utcánál nincs behajtani
tilos tábla. 2010-ben figyelmeztettek, 2011-ben folyamatosan bírságoltak – törekszenek
betartani ezeket a jogszabályokat. Döntően helyszíni bírságokat szabnak ki, de minden második
ellen panasszal élnek. Úgy gondolja, hogy szemléletben, gondolkodásban kellene váltani úgy,
ha mindenki szólna, hogy itt nem lehet kerékpározni. A jelentésben szerepel, hogy a bírságok
nem hajthatók be. Adók módjára behajtás a szabály, de akinek nincs jövedelme, vagyona, attól
nem lehet behajtani. Jogszabály módosításra lenne szükség ahhoz, hogy közérdekű munkára
vagy elzárásra átváltoztatható legyen, mert az a behajtási hajlandóságot jelentős mértékben
fokozná. Kiemelten jó a roma önkormányzattal az együttműködésük, amit köszön. Sok
mindenben tudnak segíteni egymásnak. A térfigyelő kamerarendszerről: alapvető cél a
bűncselekmények számának a csökkentése. Lehetőségeik korlátozottak, ezért gondolkodtak
abban, hogy térfigyelő kamerarendszert próbálnak kidolgozni. Az volt a javaslatuk, hogy a
mohácsi kistérség területén lévő valamennyi településen valósuljon meg pályázatok kapcsán.
Első lépésként Mohácson valósulna meg. Azt várják ettől, hogy már maga a kamera elrettentő
lesz, jelentősen fog csökkenni a bűncselekményszám, és ha történik bármilyen jogsértés, ők arra
azonnal tudnak reagálni, hiszen az operátori központot a rendőrség kezeli, folyamatosan
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figyelemmel kísérik a kamerákat. Egyrészt reagálni tudnak, másrészt sokkal
költséghatékonyabb módon tudják a büntetőeljárást lefolytatni. A város szempontjából a
legjelentősebb előny abban mutatkozik meg, hogy azon az adott területrészen jelentősen fog
csökkenni a bűncselekmények száma.
Dakos József a térfigyelő kamerarendszer kialakításával kapcsolatban elmondja, hogy az elvi
támogatás, az e feladatra való felkészülés a rendőrség részéről teljes egészében támogatott.
Fontos, hogy a térmegfigyelő rendszerek telepítésére vonatkozó jogszabályoknak meg kell
felelni, továbbá a rendszert úgy kellene kialakítani, hogy az közterületről történő rendőri
elvonást a lehető legminimálisabb esetben eredményezzen. Közterület-felügyelő és polgárőr is
figyelheti a térmegfigyelő kamerarendszert. A rendőrség objektumában fogják a térfigyelő
kamerarendszer helyét megtalálni. A határkikötő és az aknamentesítés kérdéséről: a tavalyi év
kettő nagy sikerének élik meg, hogy az aknamentesítésre a horvát belügyminisztérium
aknamentesítési központjával közös pályázatban a Baranya Megyei Főkapitányság 3,6 M eurót
nyert, ebből a magyar önrész 1,6 M euró. A projekt végrehajtása ebben az évben megkezdődött,
jelenleg a felderítés folyik. A minőségbiztosításra és a megsemmisítésre van még
projektelemként pályázat kiírva. 2013. december 31-ig befejeződik a program. A másik nyertes
pályázatuk a közös kapcsolattartási szolgálati hely. Jelenleg arra készülnek, hogy 2013. július 1től Horvátország az Európai Unió teljes tagja lesz, a határellenőrzési rendszert át kell
alakítaniuk. Közös járőrszolgálat ellátás lesz, határforgalom ellenőrzés technológiában az ún.
kézből kézbe ellenőrzést kell végrehajtani. A vám és pénzügyőrség levonul a határátkelőhelyről,
a horvát rendőr kollégák átjönnek magyar területre és mindenki a saját belépő területére fog
fókuszálni. A közös kapcsolattartási szolgálati helyről: a közelmúltban kapott jelzést arról, hogy
nemcsak a nyert 223 e euró áll rendelkezésre a közös kapcsolattartási szolgálati hely további
fejlesztésére, hanem mivel a magyar európai uniós soros elnökség egyik fő célkitűzése volt az
ún. Duna stratégiának magyar kézben tartása, ez egy Bulgáriában megtartott értekezlet kapcsán
egyértelmű támogatást nyert és 16 ország részvételével Mohács nyerte el ezt a fajta centrális
szerepkört, amelyik a Duna rendészeti, határrendészeti és teljes körű stratégia kézbentartását
illeti. Úgy gondolja az önkormányzat olyan forgalmi rendet fog kialakítani a kerékpározás, a
szórakozóhelyek nyitva tartása kapcsán, amely részükről tudomásul lesz véve, és a döntésnek
érvényt fognak szerezni.
Szekó József örül a határkikötővel kapcsolatos híreknek. A korábbi időszakban, amikor fennállt
annak a veszélye, hogy a határkikötő átkerül horvát oldalra, akkor erőteljes lobbi tevékenységet
fejtett ki annak érdekében, hogy a határkikötő Mohácson maradjon. Ez azt jelenti, hogy
Mohácson közel 100 munkahely megmaradhat, és nem mindegy, hogy hol történik a
határellenőrizeti vizsgálat, ezzel összefüggésben nyilván többen kérik a vámvizsgálatot is, az
pedig Magyarországnak a vámbevételek 25%-áig terjedő bevételt is jelenthet. Úgy gondolja,
hogy jó kezekben van ennek a programnak a lebonyolítása, a közös határellenőrizeti helynek a
kialakítása és továbbfejlesztése a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnál.
Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy aki már kétszer szót kért, annak nincs további
hozzászólási lehetősége a napirendhez.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1
tartózkodással a következő határozatot hozza:
63/2012.(IV.27.)Kh. Mohács város közbiztonsági helyzetéről
Mohács Város Képviselő-testülete Mohács város közbiztonsági helyzetéről, a
rendőrkapitányság közbiztonság- és határrendészet érdekében tett intézkedéseiről és az ezzel
összefüggő 2012. évi feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja.
Szekó József köszöni a rendőrkapitányság munkáját és gratulál az elért eredményekhez.
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3. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása
(3. melléklet)
Szabó György ismerteti az előterjesztést kiemelve a főbb statisztikai adatokat, feladataikat, elért
eredményeiket és a határkikötőben végzett tevékenységüket. Elmondja, hogy fontos
jogszabályváltozás történt 2012. április 15-én, hatályba lépett az új szabálysértési törvény, mely
szerint a vízi közlekedési szabályok megsértőivel szemben a rendőrnek lehetősége van
figyelmeztetést kiszabni, így megszűnt a korábbi évekre jellemző feljelentési kényszer. 2012ben is célkitűzése a nemzetközi hajózás folyamatosságának a biztosítása, a közterületi jelenlétük
fenntartása és az állampolgárok biztonságérzetének a további javítása.
Csobai András tájékoztat a tavalyi évben bekövetkezett személyi változásokról, majd elmondja,
hogy 6 őrsön, 3 körzeti megbízotti csoporton végezték tevékenységüket a 417 fkm-es Dunaszakaszon. 7 megye és több mint 50 település tartozik illetékességi területükhöz. A Dunai
Vízirendészet Mohácsot és Budapestet mindig kiemelten kezelte. A 2007-es schengeni
csatlakozás kapcsán többletfeladatok adódtak a mohácsi vízirendőrök részére. Az idegen
hajósokkal történő intézkedések kapcsán olyan szakmai tudást sikerült elsajátítani az őrs
állományának, hogy más őrsökről is szívesen küldenek ide kollégákat. A tavalyi évben is
megtörtént a hajózási létesítmények felmérése. Úgy gondolja, és az eredmények is igazolják,
hogy az ún. operatív helyzetet a vízen ismerik. Április 15-től a helyszíni bírságolás hatályba
lépésével a rendőr nem mérlegelhet, ettől függetlenül a rendőröket úgy igazítják el, hogy először
a figyelmeztetéssel éljenek, fokozatosság legyen a rendőri tevékenységben. A vízen a biztonság
az első, a szabályok betartása fontos. A két hete Szófiában zajlott értekezleten a Duna stratégia
kapcsán egy rendészeti központ létrehozásáról folyt tárgyalás. Még nem teljesen a magyar félé
ez a megvalósítási lehetőség. Hatalmas összegről van szó, amit be lehetne fektetni és akár új
munkahelyeket, lehetőségeket hozna ennek a rendészeti központnak a létrehozása a
határkikötőben, de pályázik erre Bulgária és Románia is. A magyar fél indította ezt el, nagyon
jók az esélyek a pályázat elnyerésére. Reméli, a mohácsi vízirendészet munkája beleilleszkedik
a városi kapitányság életébe, munkájába. A vezetők között napi, jó kapcsolat van. Az
őrsparancsnok tevékenységével elégedettek. Kéri a tájékoztató elfogadását.
Hozzászólások:
Polgár Károly a tájékoztató 12. pontját idézi majd utal arra, hogy egy hete a Hír TV Célpont
című műsora tudósított arról, hogy a volt Baranya megyei rendőrkapitány, jelenleg az ORFK
főtanácsosa Sárközi Ferenc és a jelenlegi Baranya megyei rendőr-főkapitány Dakos József egy
építési vállalkozó ügyében korrupciós botrányba keveredett. Úgy tudja, hogy ellenük is
ügyészségi nyomozás folyik. Kérdezi, hogy ezek az emberek miért lehetnek még mindig ilyen
magas rendőri pozícióban? Sárközi Ferencnek az építési vállalkozó nagy értékű kandallót épített
be…….
Szekó József megvonja a szót, mivel nem a napirendhez tartozó dolgokat emleget ismét Polgár
Károly. Kovács László képviselő úr említette az első napirendnél, hogy ne csak azt nézzük,
hogy mit mondanak, hanem hogy ki mondja. A vendégek a rövid ittlétük alatt tapasztalhatták,
hogy ki is Polgár Károly, tehát úgy kezeljék az általa elmondottakat, és semmiképpen ne úgy,
hogy ezzel a Képviselő-testület vagy Mohács város közössége azonosulna.
Csobai András a feltett kérdésre a következő választ adja: a felolvasottak azt igazolják, hogy
tiszták szeretnének lenni. Nem Baranya megyei rendőrről volt szó. Volt egy ilyen, elkövették, a
megfelelő módon a büntetését elnyerte a rendőr. Emberek dolgoznak itt is, hibázhatnak. Abban
az esetben, ha ez megtörténik, nem titkolják el. Szeretnék, ha ilyen nem lenne, de nagyon sok
rendőr dolgozik náluk, sok fiatal van, egészen biztos, hogy követnek el hibát. Megpróbálják
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kiszűrni az állományukból az ilyen tagokat, és ha ilyet észlelnek – ezért is jó ha a társszervekkel
tartják folyamatosan a kapcsolatot, mert egymásnak is tudnak jelzést adni, és akkor el kell járni.
Egy képviselő elhagyja az üléstermet.
Polgár Károly gratulál ezeknek a rendőröknek, hogy intézkedtek. Azért említette a TV műsort,
hogy így kellene viselkedni minden területen, ahogy a vízirendőrök viselkedtek. Köszöni a
vízirendészet munkáját.
Szekó József felhívja a műszaki osztály figyelmét a beszámolóra. Alapos beszámoló és hasznos
információkat tartalmazhat a műszaki osztály számára is a munkavégzésükhöz.
Vannak olyan nagy rendezvényeink, amelyeknél nagy szükségünk van a vízirendészeti
rendőrőrs segítségére, együttműködésére. Kiemeli a busójárást, ahol kiemelt segítséget kaptunk.
Néhány héten belül kerül sor a Nepomuki fesztiválra, ahol szintén hagyományosan már
számíthatunk a rendőrség segítségére, amelyet köszön. Megerősíti, hogy nagyon jó az
együttműködés, a kapcsolat.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
64/2012.(IV.27.)Kh. a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Vízirendészeti Rendőrőrs 2011.
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

évi

4. Mohács Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2011. évi tevékenységéről szóló
tájékoztató tárgyalása (4. melléklet)
Szekó József elmondja, hogy január 1-től a tűzoltóság állami felügyelet alá került, ez úgy
gondolja, - és eddig úgy tapasztalta - hogy nem befolyásolja negatív irányban a tűzoltóság és az
önkormányzat közötti együttműködést.
Egy képviselő visszatér az ülésterembe.
May Károly elmondja, hogy a kirendeltség vezető nem kívánt volna kiegészítést tenni a
beszámolóhoz. Tájékoztat arról, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság december 31-vel
megszűnt és egy hivatásos tűzoltóparancsnokság létrehozására került sor január 1-vel. Április 1vel a Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal egy épületben, az ő szakmai irányítása,
felügyelete céljából létrehozásra került a Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, mely a
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felügyelete alá tartozik, az igazgatóság pedig
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz. Fontos változás esetükben, hogy sem a
tűzoltóparancsnokság, sem a mohácsi kirendeltség nem minősül önállóan gazdálkodó
szervezetnek. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a korábban magas színvonalon végzett munkát
a jövőben is folytatni tudják. Fontosnak tartja megemlíteni, hogy a kirendeltség
megalakulásával új feladatokat is kapott a mohácsi tűzoltóság jogutódja. Ezek közül kiemeli az
iparbiztonság területét. Egy iparbiztonsági felügyelő került kinevezésre, aki jelenleg
tanulmányait folytatja, annak befejeztével a kirendeltség működési, illetékességi területén a
veszélyes anyagokkal, azok szállításával, fuvarozásával, illetve felhasználásával kapcsolatosan
fog tevékenykedni, tehát a veszélyes ipari létesítményeknek a felügyelete került a
kirendeltséghez. Reményeik szerint ezzel a város és a térség ilyen irányú biztonsága is tovább
fejlődhet a jövőben. Fontos az is, hogy a kirendeltséghez hozzácsatolásra került a véméndi
tűzoltóőrs, ezzel elérték azt, hogy most már ott is szigorúan hivatásos személyekkel működő
tűzoltóság üzemel. Ez pozitívan befolyásolta mind a beavatkozásokhoz szükséges reakcióidőt,
mind valamilyen szinten bizonyára a szakmai hozzáértés is sokkal jobb lett. Ez a kistérség
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biztonságára pozitív hatással volt. Egyelőre sajnos még nem sikerült minden álláshelyet a
véméndi őrsön betölteni, viszont a meglévő állománnyal a feladatokat végre tudják hajtani. Kéri
a beszámoló elfogadását.
Szekó József a véméndi köztestületi tűzoltóság átalakításával kapcsolatban elmondja, hogy
komoly veszély hárult el a mohácsi tűzoltóság fölül, hiszen korábban voltak olyan elképzelések
még az előző kormányzati ciklusok alatt, hogy elsősorban a köztestületi tűzoltóságokat erősítik
meg és olyanformán kerül átalakításra a tűzoltóság, hogy a hivatásos tűzoltóállományt
jelentősen lecsökkentik, átalakítják. Ez a veszély a 2010-es kormányváltást követően elhárult,
sőt a hivatásos tűzoltóságok kerülnek megerősítésre funkciójukban, feladatellátásban,
jogosítványban. Úgy gondolja, hogy ez Mohács számára fontos, hiszen jó néhány
egzisztenciáról van szó.
Hozzászólás:
Winternitz Ferenc javasolja, hogy kezdeményezzék a szerv nevének megváltoztatását. A
katasztrófavédelem furcsa elnevezés. Katasztrófa elhárítási szervezetnek kellene lenni, mivel
nem a katasztrófát védjük, hanem a katasztrófa áldozatait.
Az előterjesztést jónak tartja, elfogadásra javasolja.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
65/2012.(IV.27.)Kh. Mohács Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2011. évi
tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete Mohács Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága 2011.
évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Szekó József köszönti Kovács-Bíró Ágnest, a Magyar UNESCO Bizottság főtitkárát és Dr.
Csonka-Takács Esztert, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának igazgatóját.
Mint ismert, 2009-ben az Unesco felvette a mohácsi busójárást az Emberiség Szellemi
Kulturális Örökségének reprezentatív listájára Magyarországról elsőként. Ez sok tennivalóval
járt. Az ENSZ egyik legnagyobb szervezete, az Unesco az erről szóló dokumentumot
elkészítette, a mai napon kerül átadásra.
Kovács-Bíró Ágnes megtiszteltetésnek tartja, hogy jelen lehetnek az ülésen. Mohács csodálatos,
nagy hagyományú, nagy kultúrájú, egészen kiváló közösségi tevékenységgel megáldott város,
sok jót tapasztalt minden szempontból. Az Unesco az ENSZ szakosított szervezete oktatási,
természet- és társadalomtudományi feladatkörrel, kulturális, kommunikációs és információs
szervezet. 1946-ban alakult meg a szervezet és az volt a kitűzött cél, hogy az emberek fejében
teremtsen békét, mert ezzel elkerülhetőek lesznek a háborúk. 196 tagországa van az Unesconak,
több mint az anyaszervezetnek, az ENSZ-nek. Ez azt jelenti, hogy valamennyi földrészen
nagyon sok ország gondolja úgy, hogy ez a tevékenység nagyon fontos. Az Unesco
befolyásolási eszközei a különböző egyezmények, amik mindig hosszas vita alapján, sok-sok
egyeztetés után valamennyi ország szakértőinek a munkája alapján születnek meg. A szellemi
kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos egyezmény 2003. októberében született meg.
Mintájául a Világörökség Egyezmény szolgál. Nemcsak megfogható, épített és tárgyiasult
értékek vannak, hanem mindazt, amit az emberi szellem teremtett, azt is megőrizni, menteni,
bemutatni kell, és mindenképpen védeni, mert különben eltűnhet. 2006. április 20-a óta van
nemzetközi egyezmény, és Magyarország még abban az évben csatlakozott hozzá. Ez azt
jelenti, hogy Magyarországon a felelős, bármilyen területen gondolkodók nagyon fontosnak
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tartják, hogy az ország különös értékei ne vesszenek el. Ennek az egyezménynek az egyik
legfontosabb következménye az ún. Reprezentatív Világlista. Valóban hosszas procedúra után
Párizsba jut el a felterjesztés. Hősies munkát végzett Csonka-Takács Eszter és a szakemberek,
akik készítették a felterjesztést, amire nagyon rövid idő volt, de egy kiváló, minden
szempontból elfogadott és becsült felterjesztés született és 2009. szeptemberében fel is került a
Reprezentatív Világlistára Magyarországon egyedüliként és elsőként a mohácsi busójárás. Az
egyezmény legfontosabb része az, hogy a közösségeket ismeri el, és csak olyan szokást,
ábrázolást fogad a szellemi kulturális örökség, a világörökség részének, amely a közösségek
által ma is gyakorolt, ma is élő szokás. Köszöni mindenkinek és kéri, őrizzék meg kultúrabarát
és kultúratámogató tevékenységüket és segítsék ezeket a közösségeket, mert valóban méltó és
nagy hírét költötték Magyarországnak. Ahogy megismerte a mohácsiakat, biztos benne, hogy
példával fognak elöljárni mindazoknak, akik később felkerülnek az ún. nemzeti listára, onnan a
reprezentatív világlistára. Ez a vezető, példamutató, első felelősség és szerep is látszik
munkájukban. Minden becsülés és elismerés és köszönet Mohácsnak, vezetőinek és lakóinak, a
közösségeknek. Gratulál és átadja Szekó József polgármester úrnak az oklevelet.
Szekó József elmondja, hogy méltó helyen kerül elhelyezésre ez az értékes dokumentum.
Megköszöni Kovács-Bíró Ágnes és Csonka-Takács Eszter segítségét, aminek a révén a
felterjesztés eredményes lett. A kitüntető cím mögött nagyon sok munka van. A szakemberek
és Csonka-Takács Eszter segítsége nélkül nem kaptuk volna meg ezt az elismerést.
Mindkettőjüknek köszöni a segítséget.

Kettő képviselő elhagyja az üléstermet.
5. Ügyvezetői és felügyelő bizottsági elnöki beszámolók az önkormányzati többségi
tulajdonú kft-k 2011. évi tevékenységéről, a mérleg elfogadása (5. melléklet)
Az MVR Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása
Bizottsági vélemények:
Csollák István ismerteti, hogy a GTB és a PJEB az előterjesztést elfogadásra javasolja. A
Felügyelő Bizottság szintén tárgyalta a 2011. évi tevékenységet, a mérleget 9.902 e Ft pozitív
eredménnyel elfogadta, javasolja az eredményt eredménytartalékba helyezni. A FB értékelte az
ügyvezető prémiumfeladat kiírását, teljesítettnek vette és javasolja a kitűzött prémium
kifizetését. A FB az ügyvezető 2012. évi bérével kapcsolatban 5%-os béremelést javasol, illetve
2012-re az alapbérének 50%-os mértékéig történő prémium kiírását.
Szekó József megjegyzi, hogy a beszámolóval kapcsolatos véleményen felüli javaslat már a
következő napirend része.
Schäffer Róbert a szemétdíjjal kapcsolatos kérdésre a következő választ adja: többször tárgyalta
a testület, hogy a hulladékszállítás 2010 évtől jelentősen megváltozott és a mohácsi
hulladéklerakó bezárásához kapcsolódóan teljesen új rendszerben és új szolgáltatók
megjelenésével együtt kellett ezt a feladatot elvégezni. Az előző képviselő-testületi üléseken
részletes tájékoztatást adott arról, hogy milyen költségek merültek fel. A 2011. évet az
önkormányzatok által létrehozott társaság – a REKOM Nonprofit Kft. – teljes egészében lezárta
velük kapcsolatosan is, azt a részt is, amit korábban a társaságuk biztosított az önkormányzatok
önerejét illetően. A következő évre vonatkozóan nagy valószínűséggel nem a társaság és nem az
önkormányzat, hanem az Energiahivatal fogja megállapítani a költségeket, az alkalmazható
tarifákat.
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Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
66/2012.(IV.27.)Kh. az MVR Kft. 2011. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete
1. az MVR Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja;
2. a mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba kéri helyezni.
3. az MVR Kft. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyja.
Szekó József elmondja, hogy a 2. és a 3. napirendnél is szóba került a határkikötő. Volt más
probléma is a határkikötővel kapcsolatban. Az MVR Kft. egyik fontos tevékenysége a
határkikötő üzemeltetése. A beszámoló is tartalmazza, hogy nem kevés munkahely elvesztése
forgott kockán az év során még akkor is, ha a határkikötő Mohácson marad. Arról ad
tájékoztatást, hogy ezeket a támadásokat kivédtük, a határkikötő üzemeltetése, működtetése
továbbra is az önkormányzat gazdasági társaságánál marad változatlan feltételekkel. Nem volt
egyszerű folyamat, mert különböző elképzelések vetődtek fel. A működtetés felkészültséget,
eszközállományt, szaktudást kíván. Az önkormányzat akkor, amikor a határkikötő építésének a
feltételeit Mohácson megteremtette, olyan szerződést kötött az állammal, amelyben voltak
kikötéseink. Többek között az is, hogy az üzemeltetésnek helyben kell maradni és az
önkormányzat társaságának az irányítása vagy konkrét végrehajtása alatt. A néhány hónapig
tartó veszély elhárult, a Kormány nemrégiben hozott döntése alapján a tevékenység továbbra is
változatlan feltételekkel folytatható Mohácson a határkikötőben.
Schäffer Róbert megerősíti polgármester úr által elmondottakat.
A MOHÁCS-HŐ Hőszolgáltató Kft. 211. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Dr. Csizmadia Csaba ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság a beszámolót, az üzleti tervet, a
költségvetési paramétereket elfogadásra javasolja, a pályázatokat támogatja.
Szekó József kifejti, hogy a hőszolgáltatásnál is hasonló a helyzet, mint a hulladékszállításnál,
az árhatósági jogkör az Energiahivatalhoz került, a hődíj megállapítása az Energiahivatal
kompetenciája, ugyanakkor a költségek és az árbevételek alakulása furcsán alakult az elmúlt
időszakban. A gázár jelentősen megemelkedett, a lakosság részére nyújtott gázár támogatás
megszűnt, ezen felül a kötelező áramátvételi rendszer is megszüntetésre került, amelyből
jelentős, 100 M Ft-ot meghaladó árbevétele volt a társaságnak. Ezen tényezők együttesen
jelentős veszteséget okoztak a Mohács-Hő Kft-nek. Azt gondolja, ha nem kezdünk hozzá
korábban, 1-2 évvel ezelőtt különböző fejlesztések előkészítésének, akkor most azt lehetne
mondani, hogy nehéz, kilátástalan helyzetben van a társaság. Az 1970-es években létrehozott
rendszer felújítására nem került sor, egyetlen komoly beruházás, a gázmotorok beállítása volt a
2000-es évek első felében. Ez a rendszer mára korszerűtlen, felújításra szorul. Az ebből a célból
benyújtott pályázatunk eredményes volt, amely 612 M Ft-os program megvalósítását célozza és
306 M Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A program megvalósításához a kft-nek
részben hitelt kell felvennie. Az önkormányzat 100 M Ft-os kamatmentes hitelével, a kft.
fejlesztési tartalékából, illetve bankkölcsön felvételével kívánjuk az önrészt előteremteni. A
társaság tartalékát részben a működésre kellett fordítani az ismertetett okok miatt.
Szakállamtitkárhoz is fordult abban az ügyben, hogy a társaság részére megfelelő támogatást
tudjunk kapni, hiszen a társaság önhibáján kívül került ebbe a helyzetbe, de hogy kezelni tudja,
ezért a fejlesztési tartalékának egy részét fel kellett élnie. Ezért a fejlesztési program
megvalósításához nagyobb összegű hitel felvételére lenne szükség. Korábban hozzájárultunk,
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hogy a kft. 100 M Ft bankkölcsönt vegyen fel a beruházás megvalósításához. A jelenlegi mérleg
azt mutatja, hogy 180 M Ft-ra kellene emelni ezt a hitelkeretet természetesen a tárgyalásoktól
függően, de a lehető leghosszabb visszafizetési határidő mellett. Ezt a bankkal folytatott
tárgyalásoknál kell majd érvényesíteni. Nem biztos benne, hogy az önrész biztosításához ezen
keretek teljesen kihasználásra kell hogy kerüljenek, hiszen arra kell törekedni a közbeszerzés
során, hogy a tervezett beruházási költség mérsékelhető legyen. Ahhoz, hogy a társaság
mozgástere meglegyen, ehhez szükséges a korábbi határozatunk módosítása.
Szavazásra bocsátja a beszámolót, majd a 180 M Ft bankkölcsön felvételére irányuló javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
67/2012.(IV.27.)Kh. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
68/2012.(IV.27.)Kh. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. bankkölcsön felvételéről
Mohács Város Képviselő-testülete a 135/2011.(IX.29.)Kh. számú határozatát akként módosítja,
hogy a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. a város távhő rendszerének energetikai korszerűsítése
fejlesztés önerejének biztosítása céljából 180 M Ft bankkölcsönt vegyen fel.
A Mohács-Víz Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása
Schäffer Róbert ismerteti, hogy a társaság taggyűlése a Mohács-Víz Kft. beszámolóját
megvitatta, a mérleget, eredmény kimutatást, 2012. évi üzleti tervét ismeri. Kéri a Képviselőtestületet, hogy vegye tudomásul a taggyűlés határozatát, mely szerint a taggyűlés a mérleget, a
beszámolót és a 2012. évi üzleti tervet elfogadta.
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
69/2012.(IV.27.)Kh. a Mohács-Víz Kft. 2011. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a Mohács-Víz Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával;
2. a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezésével
egyetért.
A Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről, 2012.évi
üzleti tervéről szóló beszámoló tárgyalása
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Szekó József elmondja, hogy a kft. tevékenysége évről évre bővül, foglalkozik bizonyos
közművelődési tevékenységek bonyolításával, rendezvények szervezésével, működteti az
Inkubátorházat, a Duna Irodaházat, a Lábasházat, a mozi épületét, továbbá bérbeadási
tevékenységet folytat, különböző önkormányzati marketing tevékenységek végzésében részt
vesz. Ezen tevékenységeknek a Nonprofit Kft. keretében történő végzése költséghatékonyabb az
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önkormányzat számára, összességében adókímélő és bevételnövelő, ezért a jövőben is a
tevékenységek további bővítését tervezzük.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal – a 2. pont
vonatkozásában 7 egyhangú szavazattal (egy képviselő nem vett részt a szavazásban) - a
következő határozatot hozza:
70/2012.(IV.27.)Kh. a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi
tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolóját és mérlegét;
2. a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét
elfogadja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
71/2012.(IV.27.)Kh. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2012. évi üzleti tervét
elfogadja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
72/2012.(IV.27.)Kh. a Mohács-Víz Kft. 2012. évi üzleti tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács-Víz Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadásával
egyetért.
6. Az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2012. évi alapbéréről és
prémiumfeltételeiről szóló előterjesztés tárgyalása (6. melléklet)
Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. – Szekó Józsefné
Bizottsági vélemények:
Csollák István ismerteti, hogy a PJEB és a GTB a napirendet nem tárgyalta. A 2011. évi
prémiumfeladat teljesítésével kapcsolatosan tárgyalt, a Felügyelő Bizottságok véleményét
ismertették, mind a négy önkormányzati, illetve közvetett önkormányzati cég vezetőjének a
2011. évi prémiumfeladat értékelését elfogadásra javasolja.
Szekó József javasolja, hogy a 2012. évi prémiumfeladat kitűzést a következő ülésen tárgyalja a
Képviselő-testület tekintettel arra, hogy a bizottság sem tárgyalta. A felügyelő bizottságok
tárgyalták a 2011. évre kiírt prémiumfeladatok teljesítését, illetve javaslat történt az ügyvezetők
bérének megállapítására.
Dr. Csizmadia Csaba tolmácsolja, hogy a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága
megállapította, hogy a premizálás feltételei teljesültek. Javaslatuk, hogy a KSH által megadott
infláció 4,2%-os mértékének megfelelően emelkedjen az ügyvezető bére a cég likviditásának
megfelelően.
Egy képviselő érkezik az ülésterembe.
Szekó József elmondja, hogy a központi rendelkezések értelmében a társaságok részére
megfogalmazódott egy elvárt béremelés, amelyet személy szerint kellett megvizsgálni ebben az
évben a vállalkozásoknak. Volt olyan, akinél akár 20%-ot elérhetett a béremelés mértéke éppen
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azért, hogy az adójogszabályok változása miatt a jövedelem ne csökkenjen a dolgozóknál. Van
ahol elegendő volt az inflációnak megfelelő bérfejlesztés, van ahol az alacsonyabb bérszínvonal
miatt jelentősen meg kellett emelni a dolgozók bérét. Tudomása szerint a FB a prémium
kifizetését a társaság likviditási helyzetének javulásához kötötte.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
73/2012.(IV.27.)Kh. Szekó Józsefné, a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatójának 2012. évi alapbéréről, a 2011. évre kitűzött prémium kifizetéséről
Mohács Város Képviselő-testülete
- Szekó Józsefné, a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgató 2011. évi
alapbérének 4,2%-os emelésével egyetért;
- a 2011. évre kitűzött prémiumfeladatokat teljesítettnek minősíti, de a prémium
kifizetését a társaság likviditási helyzetének javulásától teszi függővé.
Szekó József Polgár Károly figyelmébe ajánlja, hogy a társaságnak jelentős kintlévősége van, ez
is rontja a likviditási helyzetét azért, mert vannak, akik nem fizetnek. Polgár Károly tartozása
mintegy 1%-a a társaság kintlévőségeinek. Szégyenletesnek tartja, hogy önkormányzati
képviselő létére az önkormányzat saját kft-je felé közüzemi tartozása áll fenn, így ő is
hozzájárul a kft. nehéz likviditási helyzetéhez. Közel 700 e Ft-tal tartozik.
Polgár Károly elmondja, hogy nincs annyi állása és olyan jövedelme, mint a Szekó családnak,
másrészt visszamenőleg csekken befizette.
Szekó József elmondta már, hogy vannak emberek, akik egyfajta teljesítményre képesek,
vannak olyanok, akik másfajta teljesítményre képesek és az elvégzett munka arányában jár a
fizetség. Aki képviselő létére az önkormányzat saját társaságának nem fizeti ki a szolgáltatási
díjat és - az elmondottakkal szemben rendelkezik az adatokkal – nem mond igazat, amikor azt
állítja, hogy kifizette a tartozását, hiszen hatalmas mértékű tartozása van. Lehet, hogy
törlesztgeti, kicsi részletekben. Azt gondolja, hogy ebben a kérdésben megnyilvánulni
semmilyen alapja nincs. Javasolja, hogy igyekezzen a közüzemi tartozásait rendezni.
MVR Kft. – Schäffer Róbert
Csollák István ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság az ügyvezető 2011. évre kiírt prémiumát
értékelte, azt teljesítettnek találta, javasolja a Képviselő-testületnek a kitűzött prémiumösszeg
kifizetését. A társaságnál 2012. évben átlagosan végrehajtott béremelés 5% volt, ezt javasolja az
ügyvezetőnek is 2012. évre elfogadásra.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
74/2012.(IV.27.)Kh. Schäffer Róbert, a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft.
ügyvezető igazgatójának 2012. évi alapbéréről, a 2011. évre kitűzött prémium kifizetéséről
Mohács Város Képviselő-testülete
- Schäffer Róbert, a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. ügyvezető igazgató
2011. évi alapbérének 5%-os emelésével egyetért;
- a 2011. évre kitűzött prémiumfeladatokat teljesítettnek minősíti, a prémiumösszeg
kifizetéséhez hozzájárul.
Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. – Dr. Dókity Erzsébet
Szekó Józsefné tolmácsolja, hogy a Felügyelő Bizottság a prémiumfeladat kifizetését és 5%-os
béremelést javasol az ügyvezető részére.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
75/2012.(IV.27.)Kh. Dr. Dókity Erzsébet, a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatójának 2012. évi megbízási díjáról, a 2011. évre kitűzött prémium
kifizetéséről
Mohács Város Képviselő-testülete
- Dr. Dókity Erzsébet, a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgató 2011. évi megbízási díjának 5%-os emelésével egyetért;
- a 2011. évre kitűzött prémiumfeladatokat teljesítettnek minősíti, a prémiumösszeg
kifizetéséhez hozzájárul.
7. Egyes közoktatási dokumentumok módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása
(7. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A KOSB az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
76/2012.(IV.27.)Kh. egyes közoktatási dokumentumok módosításáról
1. Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schneider Lajos Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény felterjesztett házirendjét az előterjesztett tartalommal
jóváhagyja.
Hatályos: az intézményben való kihirdetés napjától
Határidő a kihirdetésre: 2012. május 1.
Felelős: igazgató
2. Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schneider Lajos Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programját az előterjesztett tartalommal
jóváhagyja.
Hatályos: a 2011/2012. tanévtől
8. Településfejlesztési döntésről szóló előterjesztés tárgyalása (8. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Hozzászólások:
Polgár Károly elmondja, hogy ebben a napirendi pontban említik azt, hogy a bioetanol
szörnyeteg létrehozása érdekében dönt a testület a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat
módosításáról, szükség esetén a tervek és az építési szabályzat módosításának elkészítéséről.
Ezt követően a bioetanol gyár létrehozása elleni véleményének ad hangot.
Szekó József elhangzottakra a következőkben reagál: a társaság képviselői itt jártuk alkalmával
tájékoztatták a testületet arról is, hogy semmi nem kerül ki a táplálékláncból. Amerikában a
delegáció tagjai láthatták, amikor a megmaradó ún. DDGS-t az állattenyésztők előszeretettel
használják fel és viszik el elsősorban szarvasmarha, de sertés tartásra is – nem kerül ki semmi a
táplálékláncból. Nem valós az sem, hogy nem lehet ezen az úton megfelelő energiát előállítani
Nem véletlenül döntött úgy az Európai Unió, hogy a bioetanol felhasználást az unió területén
növelni kell. Brazíliában, amely a világ egyik legdinamikusabban fejlődő gazdasága mára, a
benzint, gázolajat kiváltó energiát 90%-ban bioetanolból állítják elő.
Javasolja lezárni a napirendet.
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Mivel Polgár Károly számára a szó megadása nélkül folyamatosan mondja véleményét, Szekó
József polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy szavazzon a napirend lezárásáról.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
77/2012.(IV.27.)Kh. döntés napirend lezárásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a településfejlesztésről szóló napirend tárgyalását lezárja.
Szekó József szavazásra bocsátja a településfejlesztési döntésről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
78/2012.(IV.27.)Kh. településfejlesztési döntésről
Mohács Város Képviselő-testülete
- szándéka szerint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII
törvény 9.§(9) bekezdése értelmében dönt a Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat
módosításáról, szükség esetén a tervek és építési szabályzatmódosításának elkészítéséről;
- felhatalmazza Dr. Kovács Mirella jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Dr. Kovács Mirella
9. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 19/1993. (XII.13.) ör.
számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (9. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja a rendeletmódosítást.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
megalkotja
az
önkormányzat
vagyonáról
és
vagyongazdálkodásáról
szóló
19/1993.(XII.13.)ör. módosításáról szóló 12/2012.ör-t.
10. A 2012. évi intézmény-felújítási keret felosztásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(10. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
79/2012.(IV.27.)Kh. a 2012. évi intézmény-felújítási keret felosztásáról
Mohács Város Képviselő-testülete Mohács város 2012. évi intézmény-felújítási programját az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bagó Béla osztályvezető
11. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (11. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB a bizottsági ülésen elmondottakkal együtt elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
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80/2012.(IV.27.)Kh. a TÁMOP-3.4.3-11/2 Iskolai tehetséggondozás pályázatáról
1. Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Strukturális Alapok Programirodához a
TÁMOP-3.4.3-11/2. intézkedésére – Iskolai tehetséggondozás fejlesztésének támogatására.
2. A projekt összköltsége: 8.000.000 Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás 100 %,
tehát 8.000.000 Ft.
Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Szekó József polgármester
12. Az üzletek nyitvatartási rendjéről szóló 28/2007 (X.27.) ör. számú rendelet
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (12. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Hozzászólás:
Polgár Károly úgy gondolja, hogy mivel mind a két félnek igaza van, egy kompromisszumos
javaslatot tesz: hétvégén, amikor az emberek nem mennek korán reggel dolgozni, akkor éjjel 1
óráig legyenek nyitva a vendéglátó egységek, hét közben, amikor az emberek korán reggel
mennek dolgozni, akkor maradjon meg a 23.00 óráig tartó nyitva tartás. A vendéglátó
egységeknek hét közben amúgy sincs olyan nagy forgalmuk.
Winternitz Ferenc mint ennek a körzetnek a képviselője, nem igen támogatja a vendéglátósok
kérését tekintettel arra, hogy a lakosságnak a pihenéshez való jogát sérti ez a meghosszabbítás,
de ismerve a vendéglátósok különféle problémáit, többek között azt is, hogy egyre kevesebb az
embereknek a szórakozásra szánt pénze és kevesebb a bevételük, ők ezt olyan lépésnek is
szánnák, hogy ki tudják gazdálkodni azokat a pénzeket, amik a rezsijüket képezik, és ezen belül
egy nagyon súlyos összeg a kitelepülés, a közterület-foglalás. Az emberek érdekében olyan
javaslatot tenne, hogy a sétáló utcában a közterület-foglalást inkább mérsékeljük és
foglalkozzunk először is a lakosság nyugalmával, és második szempont legyen az, hogy ki
milyen profitra tud szert tenni a tevékenysége során. Nem lehet mindenkit mindenkivel
összehasonlítani, mivel van olyan kávézó, amely kitelepült, semmi üvöltözés nincs, a
vendégkörük idősebb korosztály, nem ordítozó tinédzserek. Ezért kérdezte, hogy rendőrileg
lehet-e biztosítani a rendet ott. Maga részéről nem fogja megszavazni a rendeletet.
Szekó József szavazásra bocsátja Polgár Károly javaslatát, melyet a Képviselő-testület 1 igen
szavazat, 6 nem szavazat és 2 tartózkodás szavazati arány alapján nem támogat.
Mielőtt szavazásra bocsátja az eredeti előterjesztést elmondja, hogy a közterület-foglalási
rendeletünkben jelenleg is van lehetőség kedvezmények igénybevételére. Nehéz jó döntést
hozni, a kérdés még lehet hogy visszakerül a testület elé.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1
tartózkodással megalkotja az üzletek nyitvatartási rendjéről szóló 28/2007.(X.27.)ör.
módosításáról szóló 13/2012.ör-t.
Szekó József kéri a hivatal ezzel foglalkozó dolgozóit a területnek a fokozott ellenőrzésére.
Abban az esetben, ha bármely vendéglátó egység megszegi a rendeletben foglaltakat, és
randalírozás, hangoskodás lesz, ami ellehetetleníti az ott lakók életét, akkor arra a vendéglátó
egységre korlátozó intézkedéseket kell hozni. Az egy más kérdés, hogy bezárni nem lehet
mindent. Minden városban, minden településen van éjjel is vendéglátóipari szolgáltatás. Mi
ennek a lehetőségét éjjel 1 óráig teremtjük meg. Kéri, hogy az éjjel 1 órai nyitva tartás betartását
ellenőrizzék. Akceptáltuk a vendéglátóegységek tulajdonosainak a kérését, viszont azt kérjük,
hogy ők is tartsák be a szabályokat, éjjel 1 órakor zárják be az üzleteiket.
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13. A megyei kitüntető díjakra vonatkozó javaslatokról szóló előterjesztés tárgyalása
(13. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.
Polgár Károly úgy gondolja, hogy ez a javaslat azért született, mert végrehajtotta Garamvári
Gábor Szekó Józsefnek az utasításait, ezért javasolják ezt, …..
Szekó József megvonja a szót Polgár Károlytól már csak azért is, mert azt kérdezte, hogy van e
kérdés. Megint személyeskedő, rosszindulatú, acsarkodó hozzászólása van. Kérdésekről volt
szó, nem javaslattételről, megvonta a szót.
Hozzászólás:
Polgár Károly elmondja, hogy ahelyett, hogy Garamvári Gábor kapná meg ezt a kitüntetést,
javasolja azt, hogy azok a vizirendőrök kapják meg, akik voltak olyan tisztességesek és
erkölcsösek, hogy nem nézték azt, hogy kollégájuk lopott-e vagy nem. Garamvári Gábort nem
javasolja erre, hiszen ő csak a polgármester utasításait hajtja végre.
Szekó József kifejti, hogy ezt meg tudja érteni Polgár Károly részéről, hiszen hivatalos személy
elleni erőszakért eljárás folyik ellene, a rendőrség kénytelen volt több ízben is eljárni vele
szemben azért, mert megzavarta a rendet, s különböző cselekményeket követett el. Meg lehet
érteni, hogy Polgár Károly annak a szervezetnek a vezetőjét nem kívánja támogatni, mely
szervezetnek vele szemben a magatartása miatt el kellett járni.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
81/2012.(IV.27.)Kh. megyei kitüntető díjra vonatkozó javaslatról
Mohács Város Képviselő-testülete a Baranya Megyei Önkormányzat Közrend és Közbiztonsági
Díját Garamvári Gábor rendőr alezredes, Mohács Város Rendőrkapitánya részére javasolja
adományozni. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetési javaslat felterjesztésére.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Szekó József polgármester
14. Mohács Város Kórházának létszámbővítéséről, valamint finanszírozási szerződésének,
Házirendjének és Térítési díj szabályzatának módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása
(14. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A SZEB és a PJEB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
82/2012.(IV.27.)Kh. Mohács Város Kórházának létszámbővítéséről, valamint
finanszírozási szerződésének, Házirendjének és Térítési díj szabályzatának módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete
1. hozzájárul ahhoz, hogy Mohács Város Kórháza létszáma 2012. április 28. napjától 481
főről 500 főre emelkedjék;
2. mint Mohács Város Kórházának fenntartója hozzájárul ahhoz, hogy a Kórház
finanszírozási szerződése módosításra kerüljön az egészségügyi szolgáltató
kezdeményezésére az alábbi mellékletek tekintetében:
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a. „A szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet végző orvosok szervezeti
egységeknél végzett tevékenységei” című 2/A. sz., „A szolgáltatónál
egészségügyi tevékenységet végző orvosok szakvizsgái” című 2/B. sz., „A
szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet végző orvosok utalványozási
jogosultságai” című 2/C.sz., „A szolgáltató szervezeti egységeinél egészségügyi
tevékenységet végző orvosok” című 2/D. sz. melléklete,
b. „A szolgáltatóval közreműködői szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi
szolgáltatókra és az általa ellátott tevékenységre vonatkozó adatok” című
XIX/5. sz. melléklete,
c. „Az intézményi várólistát kezelő és várólista alapján szolgáltatást végző
személyek adatai” című XIX/6. melléklete,
d. A finanszírozási szerződés 1. számú melléklete a számlaszám vonatkozásában.
A módosításokhoz történő hozzájárulás a fenti felsorolás tekintetében visszamenőleg
2012. január 1-től érvényes.
3. Mohács Város Kórháza – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – házirendjét az
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja;
4. Mohács Város Kórháza – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Térítési díj
szabályzatát az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Csizmadia Csaba főigazgató
Szekó József polgármester
15. A Mohácsi Torna Egylettel kötendő megállapodásról, tájékoztató a sportfejlesztések
végrehajtásáról, a szükséges önerő biztosításáról szóló előterjesztés tárgyalása
(15. melléklet)
Bizottsági vélemény:
Kovács László tolmácsolja, hogy a KOSB az előterjesztést elfogadásra javasolja. Értetlenül
olvasta az Informayer újságban a mohácsi kézilabda alapítvány kuratóriuma által kiadott
közleményt, melynek címszava a következő volt: A helyi női kézilabda megmentéséért. Ezt a
téves információt, mint az MTE elnöke visszautasítja. Tájékoztatja mind a szülőket, mind a
szurkolókat, hogy az MTE egy utánpótlás nevelő egyesület és úgy érzi, hogy a női kézilabda
eddig is volt, van és lesz. Az Önkormányzat az MTE-nek a legnagyobb szponzora, a 15
szakosztály között öt kiemelt szakosztály van finanszírozásilag és ezekben a kézilabda is benne
van. Az MTE elnökeként arra törekszik, hogy ez ugyan így maradjon. A médiában megjelent
olyan felhívásokat, hogy polgármester úr nem támogatja a sportot, illetve felhívják az MTE
vezetőségének a figyelmét arra, hogy a kézilabda egy szponzor miatt meg fog halni – ezt
visszautasítja. Ismételten leszögezi azt, hogy Mohácson kézilabda volt, van és lesz.
Bizottsági vélemény:
A PJEB támogatja a beszámolót és a fejlesztési elképzeléseket.
Schiszler Krisztián ismerteti, hogy az előterjesztés egyik része arról szól, hogy lejárt az előző
közhasznú feladatellátási szerződésük, újat kellett készíteni – ezt az államháztartási törvény
előírja az önkormányzatnak, az MTE-nek ez hosszútávon biztonságot jelent. A szerződésben
megfogalmazódnak az MTE számára a feladatok, melyeket igyekeznek minél jobban ellátni.
Kovács László úr által elmondottak jól kapcsolódnak a sportfejlesztések végrehajtásáról szóló
tájékoztatóhoz, az ehhez szükséges önerő biztosításáról szóló írásos anyaghoz. Hangsúlyozza,
hogy ezek a sportfejlesztések a társasági adós sportfejlesztések és a megnyert pályázatból
erednek. A kézilabda és labdarúgás sportág komoly társasági adófeltöltési lehetőséget nyert
meg. A fejlesztés már elindult. A januári ülésen úgy határozott a Képviselő-testület, hogy ehhez
az önerőt az önkormányzat biztosítja, ennek igényléséről szól elsősorban az előterjesztés,
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viszont a tartalma úgy gondolja ellentmond annak, hogy a kézilabdával bármi is történhet.
Nehéz helyzet elé került a kézilabda, minden sportágat megviselne, ha egy főszponzor kilépne,
de ez nem egy süllyedő hajó, nincs mit megmenteni, és azon dolgoznak, hogy ne is legyen. A
kézilabda utánpótlás fejlesztéséhez 2.619.000 Ft-ot ítélt meg az önkormányzat, ezt szeretnék
igényelni, ugyanis eddig is a teljes utánpótlást ebből a pályázati forrásból versenyeztették,
melyhez az önerőt a kézilabda szakosztály nem tudta biztosítani, ezért kérték akkor ezt a
lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy ebben a szezonban a kézilabdának összesen több mint 26
milliós fejlesztés, illetve támogatás jön létre. Ez vonatkozik sportfelszerelésekre, sportruházatra,
eszközökre, utaztatásra és az utánpótlás edzői bérekre is. Tárgyi fejlesztés jogcímen a
sportcsarnokról van szó, hiszen a kézilabda szakosztály a sportcsarnokot használja. A
sportcsarnokban létrejön egy közel 50 milliós fejlesztés. Ehhez egyelőre a nyílászárók
cseréjéhez szükséges közel 3 milliós önerőt kérik. Jelenleg folyik a beléptető rendszer
pályáztatása, ehhez a közeljövőben fogják igényelni az önerőt.
A labdarúgás utánpótlás fejlesztése több mint 17 millió Ft, melyhez nem kértek önerőt, saját
költségvetésükből biztosítják. Mivel a labdarúgás az újvárosi futball stadiont használja, ott
kerítésépítés zajlik jelenleg és lesz beléptető rendszer is. Szerződtek a kisbusz megvásárlására,
mivel sikerült az MTE koros, sok kilométert futott buszát lecserélni e pályázati lehetőségből. Az
újvárosi pályán visszalévő fejlesztések: a centerpálya automata öntözőrendszerének a
megvalósítására jelenleg folynak a tárgyalások, labdafogó hálókat fognak építeni. Úgy gondolja
összértékben a tárgyi fejlesztés majdnem 41 M Ft, ami az újvárosi pályát érinti és ezáltal a
labdarúgást is.
Szekó József úgy gondolja látszik az, hogy elsősorban a kézilabdánál és a labdarúgásban
jelentős fejlesztéseket fogunk megvalósítani, illetve az utánpótlás nevelésre, képzésre,
működtetésre is jelentős összegeket tudunk elkülöníteni. Csak a kézilabdánál az utánpótlás
működtetésre és a fejlesztésre összesen 49,6 M Ft-ot fordítunk ebben az évben, a labdarúgásnál
összesen ez 40,9 M Ft lesz. Összességében ezen programokhoz 13,8 M Ft önerőt biztosít az
önkormányzat, ezen felül az ismertetett, visszalévő fejlesztések önerejét is az önkormányzat
fogja biztosítani. Úgy gondolja, hogy ekkora mértékű forrásokból megoldható és meg kell
oldani a szakosztályok működtetését is. Bizonyára okoz problémát a kézilabda szakosztálynál,
hogy az eddigi főszponzor a lehető legrosszabb időpontban vált ki, hiszen még a bajnokságból
van még 3-4 forduló. Zökkenőmentesebb lehetett volna, ha a kiválásra a bajnokság lezárását
követően kerül sor. Ez így alakult, köszönjük az eddigi segítségét, támogatását. A jövőben is
meg fogjuk oldani a kézilabda szakosztály működtetését is. Ebben segítségünkre vannak azok a
vállalkozások, szponzorok, akik ennek a társasági adókedvezménynek köszönhetően a társasági
adójuk jelentős részét felajánlották a helyi sport fejlesztésére, működtetésére. Az önkormányzat
és a kiváló szponzor helyére belépő új szponzorok, vállalkozók segítségével az ún. Tao program
keretében meg tudjuk és meg fogjuk oldani továbbra is a szakosztály működtetését.
Hisztérikusnak tartja a hangulatkeltést, ami most folyik már csak azért is, ahogy említette még
visszavan néhány forduló, és azt gondolja, hogy valódi sportembereknek elsősorban arra illene
koncentrálni, hogy a bajnokságot minél jobb eredménnyel fejezzék be, nem pedig
hangulatkeltésre, az eddigi munka szétzilálására. Azt különösen szomorúan hallja, hogy ebben
élen jár a szakosztály vezetője. Elmondja, hogy ő korábban megkereste azzal, hogy az eddigi
főszponzor jelezte előre, hogy megvonja a támogatását többek között tőle is. Az MTE
ügyvezetőjét kérte meg akkor, hogy tájékozódjon a helyzetről, illetve a megoldási javaslattal
keresse meg a kézilabda szakosztályt – tudomása szerint ez meg is történt. Ezért sem érti ezt a
hisztérikus hangulatkeltést, de azt gondolja, hogy a jövő igazolja az ügyvezető és az általunk
elmondottakat.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatokat hozza:
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83/2012.(IV.27.)Kh. a Mohácsi Torna Egylettel kötendő megállapodásról
Mohács Város Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
Mohácsi Torna Egylettel kötendő, sportfeladatok ellátásáról szóló megállapodást, és
felhatalmazza Szekó József polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Szekó József polgármester
84/2012.(IV.27.)Kh. sportfejlesztések végrehajtásáról, a szükséges önerő biztosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a sportfejlesztések végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi;
- egyetért azzal, hogy a fejlesztésekhez szükséges önerőt Mohács Város Önkormányzata
az előterjesztésben meghatározottak szerint biztosítsa.
16. Szakemberlakás bérlőkijelöléséről szóló előterjesztés tárgyalása (16. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
85/2012.(IV.27.)Kh. szakemberlakás bérlőkijelöléséről
Mohács Város Képviselő-testülete Nikola Róbert László, Komló, Anna-akna u. 7. 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. május 15.
Felelős: Müllerné Dr. Juhos Bernadett osztályvezető
17. Mohács Város Önkormányzata rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló előterjesztés
tárgyalása (17. melléklet)
Dr. Kovács Mirella ismerteti és indokolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal megalkotja Mohács
Város Önkormányzata rendeleteinek felülvizsgálatáról szóló 14/2012.ör-t.
18. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy ki nem fogadja el az interpellációjára kapott választ?
Amennyiben ilyen nincs, kéri az új interpellációk ismertetését.
Kovács László tájékoztat arról, hogy ingyenes kerékpár gravírozásra lesz lehetőség május 7.-én
a Brodarics iskolában, 8.-án az Ifjúsági Centrumban és június 11.-én Újmohácson.
Lajdi Antalné tolmácsolja a Mohács külterületén élő állattartóktól hozzá érkezett kérést: ne heti
rendszerességgel történjen a szemétszállítás, hanem havonta, mivel nincs szemetük – az összes
hulladékot megetetik az állatokkal vagy komposztálják, elégetik. Nincs szükségük a heti
szemétszállításra, kérik, hogy havonta egyszer történjen, és annak arányában kelljen fizetniük,
mivel mindent hasznosítanak. Felhívja a figyelmet arra, hogy ma este 6 órakor Rémné Margó –
aki az ülés elején szavalt -önálló előadói estje lesz a könyvtárban, melyre szeretettel vár
mindenkit.
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Polgár Károly elmondja, hogy a Kisfaludy utcában ugyan kijavították a több mint fél éve
átvágott utat, de az utca többi útburkolata főleg az útpadkák mellett siralmasan néz ki. A Szent
Mihály tér kockakövezete több helyen hiányzik, gödrök vannak a téren. Nemsokára Nepomuki
Szent János ünnepe lesz, kéri, hogy javítsák ki a tér útburkolatát. A Dózsa György utcában a
felezővonal lekopott, a régi jobban látszik, mint az új, és ez olyan, mintha kettő felezővonal
lenne – nagyon zavaró. Kéri, hogy fessék fel az új felezővonalat, hogy egyértelmű legyen. A
Pándy Kálmán Otthon előtt lassan két éve balesetveszélyes gödör éktelenkedik. Forgalmas
kerékpár- és gyalogosút. Fogyatékkal élő emberek is közlekednek arra, legalább rájuk való
tekintettel igyekezzenek ezt a komoly problémát véglegesen megoldani.
Több interpelláció nincs.
Szekó József megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Dr. Csizmadia Csaba
képviselő

Kovács László
képviselő
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