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Jegyzőkönyv
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Mohács 16 polgára
Szekó József köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel
határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Földváriné Wiszt Zsuzsanna és
Csollák István képviselőket kéri fel. Indítványozza a helyi adókról szóló 42/2007.(XII.22.)ör.
módosításáról szóló előterjesztés napirendre felvételét.
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 2011. évi munkaerő-piaci helyzetről
Előadó: Józsa-Dénes Zsolt kirendeltség-vezető
3. Tájékoztató az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2011.
évi tevékenységéről
Előadó: Horváth Lászlóné Megyei Elnök
4. Előterjesztés a Mohács Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
5. Beszámoló a város sportéletéről
Előadó: Szekó József polgármester
Schiszler Krisztián MTE ügyvezető elnöke
6. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszerről
Előadó: Szekó József polgármester
7. Előterjesztés az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2012. évi
prémiumfeltételeiről
Előadó: Szekó József polgármester
8. Előterjesztés pályázatokról
Előadó: Szekó József polgármester
9. Előterjesztés a Pannon Volán Zrt. működési támogatásáról és a helyi közlekedés
fenntartásáról
Előadó: Szekó József polgármester
10. Előterjesztés a víz-, szennyvízszolgáltatás átalakításáról
Előadó: Szekó József polgármester
11. Előterjesztés a Szabadság-zátony és mellékág rehabilitációjának támogatása tárgyában
megállapodás megkötéséről
Előadó: Szekó József polgármester
12. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletről
Előadó: Szekó József polgármester
13. Előterjesztés a városi közoktatási, közművelődési feladatellátás szükségszerű
átszervezéséről - a köznevelési törvény életbelépése kapcsán
Előadó: Szekó József polgármester
14. Tájékoztató az önkormányzati elismerések adományozására érkezett javaslatokról
Előadó: Szekó József polgármester
15. Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2007.(XII.22.)ör. módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
16. Interpellációk
Napirend előtt:
Szekó József köszönti a szocialista párt új képviselő-jelöltjét. Emmert Péter külföldi
munkavégzése miatt lemondott a képviselőségéről, hiszen nem tud eleget tenni a képviselői
feladatainak, helyére az MSZP helyi szervezete Horváth Zsolt urat delegálta a Képviselőtestületbe. Köszönti dr. Legányi Jenő urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét és felkéri
Horváth Zsolt felesketésére.
Dr. Legányi Jenő előmondásával Horváth Zsolt leteszi a képviselői esküt, azt követően
átveszi a megbízólevelét.
Szekó József gratulál Horváth Zsoltnak, aki már teljes jogú tagként vesz részt a Képviselőtestület munkájában. Mivel Emmert Péter a Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság tagja
volt, ezért javasolja, hogy amennyiben Horvát Zsolt elfogadja a felkérést, a GTB tagjává
válassza meg a testület Emmert Péter helyére.
Horváth Zsolt megköszöni, elfogadja a bizottsági tagságot.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
86/2012.(V.31.)Kh. bizottsági tag megválasztásáról
Mohács Város Képviselő-testülete Horváth Zsolt képviselőt a Gazdasági és Településfejlesztési
Bizottság tagjává megválasztja.
Szekó József előmondásával Horváth Zsolt leteszi a bizottsági tagsági esküt.
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 kiegészítésként elmondja, hogy április 26-án átadásra került a félmilliárdos déli
városrész rehabilitációja keretében a program egyik „ékköve”, az extrém park, mely reméli
minél több mohácsi, mohács-környéki fiatalnak fog sok örömet okozni.
Ugyan ezen a napon került sor a szabadtéri élményfürdő avató ünnepségére, amely tervei szerint
június 15-én kerül a lakosság részére megnyitásra. Az élményfürdő gyógy- és wellness
szolgáltatásokat kínál, megfelelő kiegészítője lesz a fedett uszodának. A fejlesztés összértéke
közel 340 M Ft volt, amelyhez 50% támogatást nyertünk, az önkormányzat 50% saját erőt
biztosított.
Május 3-án került sor a kórház sürgősségi betegellátást biztosító részlegét fejlesztő program
záró rendezvényére. Ez a fejlesztés is több mint 500 milliós beruházás volt, amelynek keretében
a 355 m2 új építésen túl 545 m2-t újítottunk fel a meglévő ingatlanon belül, ezen felül jelentős
mértékben meg tudtuk újítani az orvosi gép- és műszerparkot is. Ez a program is szerves része
annak a fejlesztési sorozatnak, amelyet néhány évvel ezelőtt elindítottunk, és amelynek a
jegyében a közeljövőben a kórházban további 700 milliós fejlesztést valósítunk meg a
rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése céljából.
Többször szóba került a szülészet működtetése. Tájékoztat arról, hogy az államtitkárság
támogatja kezdeményezésünket, hogy a mohácsi kórházban a szülészet önállóan, a kórház
égisze alatt tovább működjön.
Vezetésével május 4-7.-ig került sor egy Bensheimi látogatásra a Bensheim-Mohács
testvérvárosi kapcsolat 25 éves jubileumi megemlékezésen való részvétel okán. Mohácson a
Nepomuki Szent János ünnepség keretében hívtuk meg a testvérvárosainkat és emlékeztünk
meg a testvérvárosi kapcsolatok létrejöttéről. Ebben az évben 40 éves a pélmonostori, 15 éves a
wattrelosi, 25 éves a bensheimi és 20 éves az aranyosgyéresi testvérvárosi kapcsolat.
Május 23-án került sor a Mohácson megvalósítandó bioetanol üzem alapkőletételére, a program
indítására. Május 25-én aláírásra került a projekt megvalósítását célzó szerződés. Olyan, az
országban is ritka fejlesztés valósul meg Mohácson az elkövetkezendő másfél évben, amelynek
eredményeképpen sok embernek tudunk munkalehetőséget biztosítani, illetve jelentős
mértékben megnő városunk adóbevétele. Az üzem közép- és felsőfokú végzettségűeknek
biztosít elsősorban munkalehetőséget, az építés során közel 500 embernek tud munkát adni,
illetve a működése során legalább 800-1000 gabonatermeléssel foglalkozó gazdának tud biztos
piacot teremteni. Komoly a projekt támogatottsága, a közel 50 milliárdos fejlesztési program a
Magyarországon megvalósított nagyléptékű beruházások sorába tartozik. Örülünk annak, hogy
ennek a helyszíne Mohács. Úgy gondolja, hogy ez annak a munkánknak az eredménye, amelyet
jó néhány évvel ezelőtt megkezdtünk, és amelynek a keretében először fejlesztési területeket
szereztünk a városnak, ezeket elláttuk infrastruktúrával – ipari fejlesztési célra alkalmassá
tettük. Ha nem rendelkeztünk volna ilyen adottságú kikötő- és ipari területekkel, akkor ezt a
beruházást nem tudtuk volna Mohácsra csábítani. Úgy gondolja, hogy ez az önkormányzatnak is
egy nagy eredmény, siker.
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A Mohács-Hő Kft. a korábbi döntésünknek megfelelően lépéseket tett azért, hogy a mohácsi
távhőenergia ellátásnál a földgázt ki tudja váltani alternatív fűtőanyaggal, nevezetesen
biomasszával. Ebből a célból pályázat került benyújtásra, mely eredményes volt. Ennek
következtében a kft. a biomassza kazán létesítésére, üzemeltetésére megállapodást kötött a
BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft-vel. A kft. vállalta fel a biomassza kazán
létesítését, üzemeltetését, szolgáltatása révén jutunk hozzá az alternatív energiából előállított
hőhöz, amely a megállapodás szerint a gázból képzett hő áránál olcsóbban kerül a Mohács-Hő
Kft. részére átadásra. Ezzel a konstrukcióval a program kockázatát a magunk szempontjából
mérsékeljük, hiszen maga a szolgáltató viseli a fejlesztés és a működtetés kockázatát,
ugyanakkor alternatív energiaforráshoz jutottunk, amelynek a révén olcsóbban tud a Mohács-Hő
Kft. a megvalósulást követően hőenergiához jutni. A program rövidesen indul, az ezt célzó
hosszú távú távhőtermelésre és értékesítésre vonatkozó szerződést a társaság ügyvezetője
aláírta, melyet kér jóváhagyólag tudomásul venni.
Hozzászólások:
Lajdi Antalné tájékoztat arról, hogy május 25-én fogadtuk a Városháza dísztermében Norvégia
egy kis városának fúvószenekarát, melynek karnagya Szurcsik Tibor, aki a mohácsi zeneiskola
hírnevét öregbíti, hiszen Dobos-tanítvány volt. Nagysikerű hangverseny adtak a Millenniumi
emlékműnél.
Polgár Károly elmondja, hogy ugyan letették ennek a szörnyműnek, a bioetanol előállító
üzemnek az alapkövét, de bízik benne, hogy ez nem fog létrejönni, hisz ez Magyarország teljes
pusztulását fogja jelenteni, hiszen ha ez létrejön, kialakul egy monokultúra, ami tönkreteszi a
magyar földet, sivataggá válik. Hosszú ideig kihat Magyarországra, de közvetlenül Mohács
lakosságára is nagyon káros lesz. A Mississippi folyón nincs élet. Mohácson majd a Dunát is
hullafolyónak fogják nevezni, mert létrejön ez a szörnymű. Itt lesz Mohács közvetlen
közelében, ez fokozottan tűz- és robbanásveszélyes. Reng Zoltánnak – aki próbálta őt
meggyőzni - elmondta, hogy Mohács lakosságát győzze meg, készítsenek közvéleménykutatást, de nem volt erre hajlandó.
Szekó József azt gondolja, hogy érthető Polgár elkeseredettsége ennek a beruházásnak a
kapcsán, hiszen ismét a Fidesz, és az általa vezetett város egy komoly eredményt tud felmutatni,
amelyhez az országban is nagyon sokan gratuláltak. A mohácsiak ismerik már Polgárékat, nem
hallgat senki az ilyen véleményekre.
Dr. Csizmadia Csaba elmondja, hogy volt alkalma a Mississippin hajózni, bejárta a Mississippi
deltát is. Úgy gondolja rendkívül gazdag az élővilága - az aligátoroktól a horgászokig mindenkit
lehetett ott látni. Nem nevezné halálfolyónak, mindenkit kér, ne így maradjon meg a
köztudatban ez.
Winternitz Ferenc felháborodik azon, hogy nem lehet elkezdeni a testületi ülést a hülyeségek
miatt.
Polgár Károly azt fejtegeti, hogyan lehet majd elszámolni az utókornak a beruházás
megvalósulásával. Tudomása szerint Amerikából kitiltották ezt a vállalkozást, mert káros hatása
volt nemcsak a környezetre, az élelmiszerre is, Mexikóban forradalom jött létre, mert annyira
fölemelték a kukorica árát. Úgy gondolja, hogy a jelenlévőket úgysem tudja meggyőzni, majd a
lakosságot meg fogják tudni győzni, és majd úgy gondolja meg fogják tudni akadályozni.
Szekó József rögzíti, hogy lejárt Polgár Károly ideje. Azzal szeretné lezárni a témát, hogy
ostobaságokat beszél Polgár. Nem tiltottak ki semmilyen vállalkozást Amerikából, az amerikai
piacnak nagyon nagy részét ez a vállalkozás látja el és működteti. Arra hívja fel a figyelmet,
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amikor Polgártól ezzel a beruházással kapcsolatban bármit hallanak, akkor annak a
valóságtartalmának nagyon kevés köze van az igazsághoz.
Kovács László a fontosabb eseményekhez kapcsolódóan elmondja, hogy a 2002-es születésű
kézilabdás lányok veretlenül megnyerték az országos bajnokságot, melyhez gratulál és további
sok sikert kíván.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
87/2012.(V.31.)Kh. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról, a
két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja;
- a Mohács Város Önkormányzata fenntartásában működő tanyagondnoki szolgáltatás
szakmai programjának módosítását az előterjesztett formában, a jelen határozat 1.
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja;
- kijelenti, hogy Mohács Város Önkormányzata a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény 84.§(2)(3) bekezdésében, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 46/C § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a Magyar Állam tulajdonába, és a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság vagyonkezelésébe átadta a Mohács, Liszt F. u. 28. szám alatti, 3412/2.
hrsz-ú, kivett tűzoltóság megnevezésű, 18.977 m2 alapterületen elhelyezkedő ingatlant
és a tűzoltóság használatában lévő valamennyi ingóságot; továbbá jóváhagyja az e
tárgyban Szekó József polgármester által aláírt nyilatkozatot;
- a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. és a BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft.
között biomassza erőmű létesítése céljából megkötött megállapodást jóváhagyólag
tudomásul veszi.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
2. A 2011. évi munkaerő-piaci helyzetről szóló tájékoztató tárgyalása (2. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A GTB, a PJEB és a SZEB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
88/2012.(V.31.)Kh. a 2011. évi munkaerő-piaci helyzetről
Mohács Város Képviselő-testülete a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Mohácsi Kirendeltsége 2011. évi munkaerő-piaci helyzetről szóló beszámolót elfogadja.
3. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2011. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása (3. melléklet)
Millich Györgyné elmondja, hogy elnök asszony nem tud jelen lenni az ülésen, kéri a
beszámoló elfogadását.
A feltett kérdésre a következő választ adja: szerdai napokon tart ügyfélfogadást a B. épületben,
javasolja Winternitz úrnak, hogy a számláival keresse fel, jegyzőkönyvet vesznek fel és az
E.ON felé tesznek lépéseket.
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Hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő
határozatot hozza:
89/2012.(V.31.)Kh. az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei
Szervezetének 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei
Szervezetének 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
4. A Mohács Nonprofit Kft.
tárgyalása (4. melléklet)

alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés

Bizottsági vélemény:
A PJEB támogatja az alapító okirat módosítását.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
90/2012.(V.31.)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. június 1.”
- felhatalmazza Szekó József polgármestert az Alapító Okirat és a székhely-hozzájáruló
nyilatkozat aláírására; továbbá megbízza Dr. Kiss Péter ügyvédet (Pécs, Németh L. u. 10.) a
Cégbíróság előtti képviselettel.
- Ez a határozat, melyet az alapító jegyzőkönyvbe foglalt, alapító okirat módosításnak felel meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
5. A város sportéletéről szóló beszámoló tárgyalása (5. melléklet)
Schiszler Krisztián kiegészítésként elmondja, hogy a beszámolóban a kisebb szakosztályok nem
lettek kiemelve, ezért hozzáteszi, hogy mindenki az előző évekhez hasonlóan nagyon jól teljesít,
növekedni tudtak taglétszámban, így a tagdíjbevételük is nőtt, ami segít a gazdálkodásban.
Kiemelhető az íjászat, a karate és a dzsudó. A gazdasági oldalt tekintve: tíz éve dolgozik az
MTE-nél, a 2011-es volt az első év, hogy az MTE gazdálkodása 2,7 milliós mínuszba fordult
volna, ez az ősszel létrehozott látványcsapat sporttámogatásoknak köszönhetően nem így lett. A
tavalyi év szűkös volt, sok olyan lépést kellett megtenni, hogy a gazdálkodásukat javítsák.
Ennek eredménye az is, hogy a sportcsarnok költségvetését 3 M Ft-tal csökkentették úgy, hogy
ezen belül a gázfelhasználás 2 M Ft-tal nőtt. 15 milliós gazdálkodás jött létre 18 milliós helyett,
tagdíjbevételük közel 3 M Ft-tal növekedett egy év alatt - úgy gondolja ez nagy eredmény. A
TAO-ból 88,2 M Ft gyűlt össze, ami még egy évi MTE költségvetéssel egyenlő. E pályázati
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forrást kifejezetten szakfeladatokra, azaz sportolásra és fejlesztésre kell elkölteni, így 2012-ben
160-170 M Ft költségvetésű lesz az MTE.
Bizottsági vélemény:
A Sport Albizottság és a KOSB elfogadásra javasolja a beszámolót.
Szekó József fontosnak tartja, hogy a szakosztályainkban, az egyesületünkben több mint 700 fő
sportol, de még fontosabb, hogy ezen felül is több százan férnek hozzá a létesítményeinkhez,
nyitva állnak a városban sportolni vágyók számára. Több ezer ember számára van lehetőség
arra, hogy sportoljon, kikapcsolódjon. Rövidesen átadásra kerül a szabadtéri élményfürdővel
együtt létesített új evezős tanmedence. Felhívja a figyelmet arra, hogy az új kajak-kenu és
kerékpár kölcsönző is rövidesen megkezdi működését, a város lakói kölcsönözhetnek maguknak
a vízi sportoláshoz, kerékpározáshoz is eszközöket. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a TAO
támogatásból elnyert 88,2 M Ft jelentős részét - több mint felét – fejlesztésre fogjuk fordítani;
ennek keretében sor kerül a sportcsarnok fejlesztésére és az újvárosi sportpálya
továbbfejlesztésére.
Hozzászólás:
Käszné Lebő Zsuzsanna a tárgykörhöz kapcsolódva elmondja, hogy 2012. szeptemberében a
Mohács Térségi ÁMK Brodarics iskolájában közös összefogás eredményeként elindul a
sportiskolai osztály emelt szintű matematikával. Reményeik szerint az iskola sportlétesítményei
is fejlesztésre, felújításra kerülnek a következő években.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
91/2012.(V.31.)Kh. Mohács város sportéletéről szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete a város sportéletéről szóló beszámolót elfogadja.
6. Térfigyelő kamerarendszerről szóló előterjesztés tárgyalása (6. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítéssel az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadta.
Szekó József a határozati javaslat kiegészítését javasolja. Az első bekezdést azzal, hogy „az
üzemelési tapasztalatoktól függően a kamerák áthelyezhetők”. Ezen kívül a következő új pontot
is javasolja felvenni a határozati javaslatok közé: „- megbízza a Mohács Városfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft-t Mohács közigazgatási területén belül térfigyelő, rendszámfelismerő
rendszer létesítésével, működtetésével;”
Az előterjesztés első oldalán szerepel a rendszer megvalósításánál a b) pontban, hogy a második
ütemben már a teljes várost lefedő rendszert indokolt kialakítani. Ezt javasolja úgy javítani,
hogy a második és harmadik ütemben, hiszen a második ütemre már pályázatot nyújtottunk be,
de még további kamerák elhelyezésére is merült fel igény, ezért minden bizonnyal három
ütemben tudjuk majd kialakítani a teljes várost lefedő rendszert.
Hozzászólás:
Käszné Lebő Zsuzsanna kéri, amennyiben további fejlesztésre kerül sor, a szigeti városrészre is
gondoljanak – jó lenne felhelyezni kamerát a szigeti oldalon a révben, illetve Újmohácson és
Sárháton is.
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Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
92/2012.(V.31.)Kh. térfigyelő kamerarendszerről
Mohács Város Képviselő-testülete
- élve a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 42. § (3) bekezdésében foglalt
jogkörével, Mohács Városi Rendőrkapitányság kezdeményezésére és javaslata alapján,
a továbbiakban tervezett térfigyelő kamerák telepítési helyeként az előterjesztésben valamint a Mohácsi Rendőrkapitányság tanulmánytervében - meghatározott
helyszíneket jelöli ki azzal, hogy az üzemelési tapasztalatoktól függően a kamerák
áthelyezhetők;
- felhívja Dr. Kovács Mirella jegyzőt, hogy a Mohácsi Rendőrkapitánysággal a térfigyelő
kamerák üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodást készítse elő, és azt
terjessze a Képviselő-testület elé;
- megbízza a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-t Mohács közigazgatási
területén belül térfigyelő, rendszámfelismerő rendszer létesítésével, működtetésével;
- felkéri Dr. Dókity Erzsébet ügyvezetőt, hogy az előterjesztés szerinti térfigyelő és
rendszámfelismerő rendszer üzemeltetése és karbantartása érdekében a rendszerfelügyeleti szerződést megkösse.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
Dr. Dókity Erzsébet Mohács Nonprofit Kft.ügyvezető
7. Az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek
prémiumfeltételeiről szóló előterjesztés tárgyalása (7. melléklet)

2012.

évi

Bizottsági vélemények:
Pávkovics Gábor tolmácsolja, hogy a PJEB javasolja az előterjesztés elfogadását azzal, hogy a
Mohács-Hő Kft. ügyvezetői prémiumkiírás 3. pontjában az eredményes szó kerüljön kihúzásra,
mivel egyrészt az ármegállapító jogkör nem nálunk van, nagyban függ az országos döntésektől,
másrészt az előző év eredménye előrevetítette azt is, hogy 2012-ben is nagyon komoly, nehéz
gazdasági esztendő elé néz a Mohács-Hő Kft. – ezt szeretnék az ismertetett módosítással
orvosolni.
A GTB a PJEB elnöke által ismertetett módosítással javasolja elfogadásra a prémiumkiírásokat.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal a
következő határozatot hozza:
93/2012.(V.31.)Kh. az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek
2012.évi prémiumfeltételeiről
Mohács Város Képviselő-testülete a többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2012. évi
prémiumfeltételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. - Schäffer Róbert ügyvezető
A 2012. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 50%-ában kerül
meghatározásra az alábbi bontásban:
1. A gazdasági társaság teljesítse a 2012. évi üzleti tervében meghatározott mérleg szerinti
eredményt.
20%
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2. A révátkelésben a szolgáltató hibájából ne keletkezzen üzemzavar. Az MVR Kft. által
használt Duna-parti szakasz folyamatos karbantartása, fűnyírása, takarítása. Az éjszakai
személyszállítás biztonságos, megfelelő színvonalú biztosítása.
20%
3. A hulladékszállítási tevékenység zavarmentes biztosítása. Illegális hulladéklerakók
felszámolása, a folyamatos, torlódásmentes szelektív hulladékgyűjtés, valamint a rendelet
szerinti lomtalanítás feltételeinek biztosítása, a hulladékudvar folyamatos üzemeltetése
legkésőbb 2012. július 1-jétől.
20%
4. Az építőipari termelési értéke érje el a nettó 140 M Ft-ot.
10%
5. A határkikötő zavarmentes, eredményes működtetése.
10%
6. Hajójavító műhely (746/1 hrsz.) teljes külső homlokzati rekonstrukciója.
10%
7. Önkormányzat által a Dunára kihelyezett turisztikai célú úszóművek üzemeltetése,
karbantartása.
10%
Prémium kifizetést kizáró tényezők:
- A 2012. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások túllépése.
Prémiumcsökkentő tényező:
- Jogszabály alapján vagy a Képviselő-testület felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem,
illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szekó József polgármester
Mohács Város Képviselő-testülete az MVR. Kft. által alapított Mohács-Víz Kft. cégvezetője
részére a többségi tulajdonosi jogosítványokat gyakorló MVR Kft. ügyvezetője és a MohácsVíz Kft. taggyűlése számára az alábbi prémiumfeladatok kitűzését ajánlja:
Mohács-Víz Kft. - Csollák István cégvezető
A 2012. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 50%-ában kerül
meghatározásra az alábbi bontásban:
1. A társaság 2012. évi üzleti tervében szereplő gazdasági eredmény elérése.
20%
2. Az előző évi prémiumfeladatként kidolgozott hálózat rekonstrukciós középtávú (három
éves) intézkedési terv végrehajtásának folytatása annak érdekében, hogy a százalékos
vízveszteség mutató 19% alá csökkenjen a program befejezésének idejére, és a vízveszteség
index, valamint az egy bekötésre jutó veszteségindex mutató se mutassanak emelkedő
tendenciát.
10%
3. Térfogat kiszorításos elven működő rádiós távkiolvasású volumetrikus (gyűrűdugattyús)
vízmérők 2012. évre előkészített mennyiségének beépítése, mely az előző évi
feladatmeghatározás alapján 400 db 13 mm átmérőjű távkiolvasású volumetrikus mérő
beépítésével egyenértékű.
10%
4. A város területén a közterületeken (utakon, tereken, stb.) beépített és megsüllyedt
csatornafedlapok és víznyelők szintre emelése.
10%
5. Az azbeszt cement anyagú ivóvízhálózat kiváltására utcánkénti bontásban elkészült
rekonstrukciós terv alapján a Víziközmű törvény rendelkezéseinek megfelelő pördülő
fejlesztési terv készítése
10%
6. A Társaság 2012. évi átlagos követelés állománya nem haladhatja meg a hasonló módszerrel
számított 2011. évi szintet. A határidőn túli követelések értékének az értékesítés nettó
árbevételhez viszonyított aránya nem lehet magasabb a 2011. évi szintnél.
10%
7. Jenyei-völgyi vízbázis védelmi terv aktualizálása, az abban foglaltak betartása.
10%
8. Kisfaludy u. 11. hsz-ú ingatlan csatorna bekötésének kiváltása a múzeum épületének
alapozásából.
10%
9. A százalékos vízveszteség 2012. évben qv%; [%] ne haladja meg a 21 %-ot azzal, hogy a
vízveszteség index qv; 0,120 [m3/kmh] és az egy bekötésre jutó éves veszteség qB; 25
[m3/bekötés/év] alatt legyen.
10%
Prémium kifizetést kizáró tényezők:
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- A 2012. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások túllépése.
Prémiumcsökkentő tényező:
- Jogszabály alapján vagy a Képviselő-testület felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem,
illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szekó József polgármester
Mohácsi Hőszolgáltató Kft. - Szekó Józsefné ügyvezető
A 2012. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 50%-ában kerül
meghatározásra az alábbi bontásban:
1. A hőtermelő és távhő elosztó rendszer felújítására, korszerűsítésére kidolgozott projekt
megvalósítása annak érdekében , hogy a 2012 – 2013 évi fűtési szezonra a gázkazánok
cseréje korszerű, energiatakarékos berendezésekre, valamint a távvezeték hálózat
rekonstrukciója és a hőközpontok korszerűsítése megtörténjen.
40%
2. A társaság 2012. évi átlagos követelés állománya nem haladhatja meg a hasonló módszerrel
számított 2011. évi szintet. A határidőn túli követelések értékének az értékesítés nettó
árbevételhez viszonyított aránya nem lehet magasabb a 2011. évi szintnél.
20%
3. A távhőszolgáltatás zavarmentes működtetése.
20%
4. Megújuló energiahasznosítás céljából program indítása a költséghatékonyabb szolgáltatás,
valamint a gázenergia függőség csökkentése érdekében.
20%
Prémium kifizetést kizáró tényezők:
- A 2012. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások túllépése.
Prémiumcsökkentő tényező:
- Jogszabály alapján vagy a Képviselő-testület felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem,
illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szekó József polgármester
Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. - Dr. Dókity Erzsébet ügyvezető
A 2012. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves megbízási díj 50%-ában kerül
meghatározásra az alábbi bontásban:
1. A gazdasági társaság teljesítse a 2012. évi üzleti tervében meghatározott mérleg szerinti
eredményt.
40%
2. 2. A Lábasház működtetését úgy irányítsa, hogy a tevékenység közvetlen eredménye
(általános költségek nélkül) 100 eFt-tal javuljon.
20%
3. 3. Az Inkubátorház működtetését úgy irányítsa, hogy a tevékenység közvetlen eredménye
(általános költségek nélkül) 100 eFt-tal javuljon.
20%
4. A társaságra bízott önkormányzati feladatok (városi rendezvények, közművelődési
intézmények működtetése) költséghatékony ellátása
20%
Prémium kifizetést kizáró tényezők:
- A 2012. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások túllépése.
Prémiumcsökkentő tényező:
- Jogszabály alapján vagy a Képviselő-testület felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem,
illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szekó József polgármester
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8. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (8. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB támogatja a pályázat benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
94/2012.(V.31.)Kh. a „Mohácsi Busójárás 2013” pályázatról
1. Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
részéről kiírt pályázati felhívásra „Mohácsi Busójárás 2013” címmel.
2. A projekt összköltsége: 10.000.000 Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke:
7.000.000 Ft. A szükséges saját forrás mértéke 30%, azaz 3.000.000 Ft, amelyet a Képviselőtestület a 2012. évi céltartalékából biztosít.
Határidő: 2012. június 11.
Felelős: Szekó József polgármester
Szekó József kéri, hogy Polgár fejezze be a kamerázást.
Polgár Károly számára a szó megadása nélkül fejtegeti a kamerázásra vonatkozó álláspontját.
Szekó József elmondja Polgár Károlynak, hogy figyeljen oda, hogy milyen munka folyik itt és
igyekezzen a munkában részt venni, lehetőleg bekapcsolódni, és nem lemaradni, viselkedésével
zavarni az ülést.
9. A Pannon Volán Zrt. működési támogatásáról és a helyi közlekedés fenntartásáról
szóló előterjesztés tárgyalása (9. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
95/2012.(V.31.)Kh. a Pannon Volán Zrt. működési támogatásáról és a helyi közlekedés
fenntartásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
1. megerősíti, hogy Mohács Város Önkormányzata a város helyi közlekedését 2012.
január 1.-től 2012. december 31.-ig folyamatosan fenntartja.
2. kijelenti, hogy Mohács Város Önkormányzata a helyi közlekedés működtetéséhez 2011ben nettó 3.278.000 forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati
támogatással járult hozzá.
3. megerősíti, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló
2004. évi XXXIII. Törvényben meghatározott pályázati eljárás nélkül a
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a Pannon Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel a közszolgáltatási szerződést.
4. kéri a Pannon Volán Zrt-t, hogy a következő években is úgy szervezze a helyi járatú
közlekedését, hogy veszteségtérítésre ne legyen szükség.
Határidő: 2012. június 6.
Felelős: Szekó József polgármester
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10. A víz-, szennyvízszolgáltatás átalakításáról szóló előterjesztés tárgyalása (10. melléklet)
Bizottsági vélemény:
Pávkovics Gábor ismerteti, hogy a PJEB javasolja a határozati javaslat kiegészítését a
következő 2. ponttal: „2. A Képviselő-testület tudomásul veszi a MOHÁCS-VÍZ Kft.
tulajdonosi szerkezetének a megváltozott törvényi előírásokhoz igazodó átalakítását.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi szerkezet átalakítása következtében szükségessé
váló 60 M Ft összegű hitelfelvételhez sortartó kezességvállalási szerződés aláírására.”
A GTB a határozati javaslat elfogadását javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
96/2012.(V.31.)Kh. a víz-, szennyvízszolgáltatás átalakításáról
1. Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben foglalt
célkitűzések eléréséhez szükséges teendők elvégzésére, döntések meghozatalára, okiratok,
társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály aláírására.
2. A Képviselő-testület tudomásul veszi a MOHÁCS-VÍZ Kft. tulajdonosi szerkezetének a
megváltozott törvényi előírásokhoz igazodó átalakítását. Felhatalmazza a polgármestert a
tulajdonosi szerkezet átalakítása következtében szükségessé váló 60 M Ft összegű
hitelfelvételhez sortartó kezességvállalási szerződés aláírására.
11. A Szabadság-zátony és mellékág rehabilitációjának támogatása
megállapodás megkötéséről szóló előterjesztés tárgyalása (11. melléklet)

tárgyában

Szekó József a határozati javaslat
- első pontját a következőre javasolja módosítani: „- egyetért a Szabadság-zátony és mellékág
rehabilitációjának támogatása tárgyában – az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú
megállapodás alapul vételével – megállapodás megkötésével;”
- harmadik pontját a következőre javasolja módosítani:”- a 98/2008.(VI.6.)Kh. számú
határozatban társfinanszírozóként vállalt 100.000 eurót a 2012-es költségvetésének céltartaléka
terhére biztosítja, amennyiben a revitalizációs cél elérését garantálják.”
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB az ismertetett módosítással, kiegészítéssel javasolja elfogadásra a határozati
javaslatot.
Hozzászólás:
Polgár Károly elmondja, hogy amikor elhangzik, hogy Szabadság-zátony, a mohácsiak nagy
része felkapja a fejét, hogy hol van ez Mohácson. Úgy gondolja, hogy vissza kellene adni a régi
nevét, ezt mindenki úgy ismeri, hogy Horthy-zátony.
Winternitz Ferenc ismerteti, hogy felmerült bizottsági ülésen, hogy a kotrás és a
vízcsőáthelyezés sorrendjét meg kellene cserélni, mert lehet, hogy a természet maga is elvégzi a
hatalmas pénzzel kiváltható kotrást, ha a sodorvonal oda van terelve. Lehet, hogy így kevesebb
támogatás is elegendő lenne a projekt végrehajtásához.
Véleménye szerint az egész gátat el kellene bontani, mert ha esetlegesen a fele megmarad, az
újra egy akadályt képez, és újra megfogja az iszapot.
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Csollák István rögzíti, hogy polgármester úr által ismertetett kiegészítésben szerepel, hogy
amennyiben a revitalizációs cél elérését biztosítottnak látja – ebbe bele tartozik az is, amit a
hozzászólásokon keresztül hallottunk. Ez egy összetett, szakmai dolog. Polgármester úr erre
vonatkozóan fel van hatalmazva, hogy ha a cél elérésre kerül, akkor kerül a szerződés aláírásra.
Szekó József egyetért Winternitz úr által elmondottakkal. Erre fel fogjuk hívni a figyelmet, de
direkt módon nincs lehetőségünk beavatkozni a munkák ütemezésébe, de ez lenne a célszerű
sorrend.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással a következő határozatot hozza:
97/2012.(V.31.)Kh. a Szabadság-zátony és mellékág rehabilitációjának támogatása
tárgyában megállapodás megkötéséről
Mohács Város Képviselő-testülete
- egyetért a Szabadság-zátony és mellékág rehabilitációjának támogatása tárgyában – az
előterjesztés melléklete szerinti tartalmú megállapodás alapul vételével – megállapodás
megkötésével;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert a megállapodás aláírására;
- a 98/2008.(VI.6.)Kh. számú határozatban társfinanszírozóként vállalt 100.000 eurót a
2012-es költségvetésének céltartaléka terhére biztosítja, amennyiben a revitalizációs cél
elérését garantálják.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Egy képviselő érkezik az ülésre.
12. A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletről szóló előterjesztés
tárgyalása (12. melléklet)
Dr. Kovács Mirella elmondja, hogy a bizottsági üléseken felmerült olyan kiegészítő javaslat a
rendelet-tervezet 8.§(1) bekezdésével kapcsolatban, amely a közterületen elhullajtott állati
ürülék eltávolítására vonatkozott volna. Az is elhangzott a bizottsági üléseken, hogy olyan
magatartást, cselekményt lehet kirívóan közösségellenessé nyilvánítani helyi rendeletben,
amelyet szabálysértési vagy bűncselekményi más jogszabály nem nyilvánít.
Tisztázták, hogy a szabálysértésekről szóló törvény ezt a cselekményt szabálysértéssé minősíti,
ezért ennek a cselekménynek a helyi rendeletben való rögzítése nem indokolt, tehát ez a
kiegészítés okafogyottá vált.
A 9.§(3) bekezdésében az Aki szó után az „engedély nélkül” szövegrész kerülne, illetve a (4)
bekezdésében a cselekmények kiegészülnek a „vagy festékkel beszennyez” cselekménnyel.
Szekó József a garázsokban éjfélig, éjfél utáni hangos zenélésre, a ház közösségének zavarására
vonatkozó kérdésre elmondja, hogy ez csendháborításnak minősül. Amiket más jogszabályok,
más törvények rendeznek, azokról nem lehet nekünk rendelkezni. A felvetés a szabálysértési
törvény alá tartozik és csendháborításnak minősül, aszerint kell, kellene eljárni most már
egyértelműen a rendőrségnek.
Dr. Kovács Mirella az utcai szemetelésre, berendezések, padok, játszóterek, rongálására
irányuló kérdésre válaszolva elmondja, hogy ezek a szabálysértési törvényben szabálysértéssé
nyilvánított tevékenységek, szabálysértési tényállások. A bírság kiszabásának a felső határa van
maximálva az új önkormányzati törvényben. Az eljáró hatóság fogja mérlegelni a rendelkezésre
álló körülmények értékelésével, hogy a felső határon belül milyen bírságot fog kiszabni. Ennek
megvannak a szabályai.
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Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2
tartózkodással – az elhangzott kiegészítések figyelembevételével – megalkotja a tiltott,
közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012.ör-t.
13. A városi közoktatási, közművelődési feladatellátás szükségszerű átszervezéséről - a
köznevelési törvény életbelépése kapcsán – szóló előterjesztés tárgyalása (13. melléklet)
Bizottsági vélemények:
Kovács László tolmácsolja, hogy a KOSB elfogadásra javasolja az előterjesztést. Elmondja,
hogy a bizottsági ülésen felvetett kérdésekre a Park utcai iskola igazgatóját tájékoztatta. A
bizottság javasol egy kiegészítést, mivel felvetődött, hogy az intézményvezetői posztokra egy
éves megbízás legyen azért, mert szeptember 31. szerepel az előterjesztésben, és akkor már
elkezdődik az iskola. Megjegyzi, hogy a szeptember 30 napos, ezért ezt javasolja javítani a
határozati javaslat 6. pontjában.
A PJEB javasolja az előterjesztés elfogadását.
Dr. Kovács Mirella a határozati javaslat 1. pontját javasolja kiegészíteni, hiszen hosszas
tárgyalások eredményeként jött létre az a megállapodás-tervezet, amely az előterjesztés
mellékletét képezi és a legutóbbi időkig ebben módosítások történtek. A jelen állapotában ez
„Megállapodás közoktatási intézmény átadás-átvételéről és vagyonkezelésről”. A módosítást a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvény rendelkezései indokolják.
Ismerteti a minisztérium támogató véleményét.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
98/2012.(V.31.)Kh. a városi közoktatási, közművelődési feladatellátás szükségszerű
átszervezéséről – a köznevelési törvény életbelépése kapcsán
1. Mohács Város Önkormányzata a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ Park u. 1.
iskolai, illetve Park utca 11. óvodai feladatellátási helyeivel kapcsolatos fenntartói jogát a
Pécsi Római Katolikus Egyházmegye számára átadja. A kapcsolódó ingó és
ingatlanvagyont az előterjesztés 8. számú mellékletében szereplő közoktatási és
vagyonkezelési megállapodásban szabályozottan az egyházi fenntartó tulajdonába, illetve
tartós használatába adja. A telephelyek használatba adása teljes vagyonleltár mellett 2012.
szeptember 1-i hatállyal történik.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: polgármester
2. Mohács Város Önkormányzata a Pécsi Egyházmegyével megkötött megállapodás okán
módosítja a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ alapító okiratát. Ennek
megfelelően az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja és
elfogadja a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ módosító és egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
Hatályos: 2012. július 31.
Határidő a kihirdetésre: 2012. június 1.
Felelős: jegyző
3. Mohács Város Önkormányzata a Mohács Térségi Általános Művelődési Központot
„különválással” megszünteti, feladatainak maradéktalan ellátására „átalakítással” három
jogutód intézményt hoz létre.
A fentiek szerinti átalakítást úgy hajtja végre, hogy kiemeli a Mohács Térségi ÁMK-ból az
Ifjúsági Centrumot (ifjúsági centrum és közművelődési intézményegység), valamint a
Városi Könyvtárat (könyvtári intézményegység) ezekből, továbbá a jelenleg a város által
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üzemeltetett filmszínházból és Irodaházból (Batra) új intézményt, Mohács város önálló
közművelődési intézményt, a Bartók Béla Művelődési Központ, Ifjúsági Centrum és
Könyvtárat hozza létre. Továbbá kiemeli az óvodákat (óvodai intézményegység) és a
bölcsődét (bölcsődei intézményegység) és belőlük társfenntartókkal közösen Térségi
Óvodaközpontot hoz létre, Mohács Térségi Óvodaközpont és Bölcsőde néven.
A Mohács Térségi ÁMK fent nem említett – egységet képező fennmaradt – részeiből
társfenntartókkal közösen létrehozza a Mohács Térségi Általános Iskolaközpontot, Mohács
Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ elnevezéssel.
A megszűnő intézmény állományába tartozó foglalkoztatottak a jogutód intézmények
állományába kerülnek át. Az általános iskolai, a pedagógiai szakmai szolgáltató
intézményegység dolgozói a Mohács Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Központ állományába, az óvodai, bölcsődei intézményegység dolgozói a
Mohács Térségi Óvodaközpont és Bölcsőde állományába, míg az ifjúsági centrum és
közművelődési, illetve a könyvtári intézményegységek dolgozói a Bartók Béla Művelődési
Központ, Ifjúsági Centrum és Könyvtár állományába.
Hatályos: 2012. augusztus 2.
Határidő a kihirdetésre: 2012. június 1.
Felelős: jegyző
4. Mohács Város Önkormányzata – mellékelten (3. számú melléklet) – megszüntető okiratot
fogad el a Mohács Térségi általános Művelődési Központ számára.
A megszüntetett szerv vagyona feletti rendelkezési jogosultságot a következők szerint
határozza meg: A megszüntetett szerv vagyonának egy részét (ide értve a vagyonrészhez
tartozó követeléseket és kötelezettségeket is) a jövőben a Mohács Térségi Általános Iskola
és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ használatába adja a következők szerint:
- A Mohácsi Földhivatalban a mohácsi 2274/1, 3286/18, 4427 hrsz-okon,
valamint a sátorhelyi 794/A/8 hrsz-on nyilvántartott 4591+9329+14988
m2, illetve 355 m2 alapterületű ingatlanokat Mohács, Sátorhely
Önkormányzatainak vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
önkormányzati rendeletek szerint.
A megszüntetett szerv vagyonának másik részét (ide értve a vagyonrészhez tartozó
követeléseket és kötelezettségeket is) a jövőben a Mohács Térségi Óvodaközpont és
Bölcsőde használatába adja a következők szerint:
- A Mohácsi Földhivatalban a mohácsi 4473, 3286/20, 1093, 1612,
3989/11, 1575/26 hrsz-okon, valamint a sátorhelyi 726/2 hrsz-on és a
székelyszabari 84 hrsz-on, valamint a bári 312/3 hrsz-on nyilvántartott
2010+5974+1847+1886+1567+1986 m2, illetve 2541 m2, továbbá 6168
m2, valamint 950 m2 alapterületű ingatlanokat Mohács, Sátorhely,
Székelyszabar,
Bár
Önkormányzatainak
vagyonáról
és
vagyonnyilatkozatáról szóló önkormányzati rendeletek szerint.
A megszűnt szerv vagyonának harmadik részét (ide értve a vagyonrészhez tartozó
követeléseket és kötelezettségeket is) a jövőben a Bartók Béla Művelődési Központ,
Ifjúsági Centrum és Könyvtár használatába adja a következők szerint:
- A Mohácsi Földhivatalban a mohácsi 2274/2, 1201 hrsz-okon
nyilvántartott 4340+451 m2 alapterületű ingatlant Mohács város
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet
szerint.
A megszűnő intézmény ismert és nem vitatott tartozása a jogutódokra száll, attól
függően, hogy a tartozás – a felhasználás alapján – mely intézmény székhelyéhez,
illetve telephelyéhez köthető. Az ÁMK ettől kezdve kötelezettséget nem vállalhat.
Hatályos: 2012. augusztus 1-től
Határidő a kihirdetésre: 2012. június 1.
Felelős: jegyző
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5. Mohács Város Önkormányzata – a 4., 5., 6. számú melléklet szerint – alapító okiratot fogad
el, ad ki a Mohács Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ, a
Mohács Térségi Óvodaközpont és Bölcsőde, valamint a Bartók Béla Művelődési Központ,
Ifjúsági Centrum és Könyvtár számára.
Hatályos: 2012. augusztus 2-től.
Határidő a kihirdetésre: 2012. június 1.
Felelős: jegyző
6. Mohács Város Önkormányzata a jogutódlással alapított intézmények vezetői posztjaira
vezetői pályázatot ír ki. A pályázatok elbírálásáig megbízza vezetői feladatok ellátásával a
jelenlegi főigazgatót, illetve az érintett intézményegység vezetőket.
- a Mohács Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató
Központba igazgató-helyettesnek Miskolczi Imrénét,
- a Mohács Térségi Óvodaközpont és Bölcsődébe óvodavezetőhelyettesnek Ripp Istvánnét,
- a Bartók Béla Művelődési Központ, Ifjúsági Centrum és Könyvtárba
intézményvezető-helyettesnek Mészáros Zitát.
Bérüket és vezetői pótlékukat a jelenlegi szinten határozza meg.
Határidő a pályázat elbírálására: 2012. szeptember 30.
Felelős: jegyző
7. Mohács Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7. számú melléklet
szerinti módosított közoktatási társulási megállapodást jóváhagyólag aláírja.

14. Az önkormányzati elismerések adományozására érkezett javaslatokról szóló
tájékoztató tárgyalása (14. melléklet)
Szekó József ismerteti a kitüntetési javaslatokat hozzáfűzve, hogy a Képviselő-testületnek
lehetősége van akár a fogadóórák, akár a lakossággal történő találkozás során észrevételeket,
véleményeket begyűjteni, illetve a következő ülésen szavaz arról a testület, hogy kit részesít
kitüntető díjban, tehát van idő megfontolni addig a javaslatokat. Ha valamely személlyel
kapcsolatban olyan kifogás merülne fel, ami miatt úgy ítélik meg, hogy méltatlan az
elismerésre, akkor ezt most vagy a következő ülésen, ülésig kéri jelezni.

15. A helyi adókról szóló 42/2007.(XII.22.)ör. módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása
(15. melléklet)
Szekó József ismerteti, hogy a közelmúltban talán egy félreértés miatt megjelent egy olyan
hirdetés a helyi Önkormányzati Hírekben, hogy gyakorlatilag mindenkinek adóbevallást kell
tenni ingatlana, telke után. A hirdetés félreérthető megfogalmazású volt. Nem szándékozunk
több mint 5 ezer olyan lakás-, háztulajdonost adóbevallásra kényszeríteni, akinek a házához
kertje vagy kisebb ingatlana van. Az a cél, hogy azok a telektulajdonosok tegyenek
adóbevallást, akik nem vállalkozó adóalanyok és üzleti célú telekkel rendelkeznek.
Hangsúlyozza, hogy az adó mértéke nulla forint. A közeljövőben a felhívás módosításra kerül,
ezt követően már jóval kisebb kört érintően kerül sor adóbevallásra.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja a rendeletmódosítást.

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
megalkotja a helyi adókról szóló 42/2007.(XII.22.)ör. módosításáról szóló 16/2012.ör-t.
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16. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy ki nem fogadja el az interpellációjára kapott választ?
Polgár Károly elmondja, hogy két kérése volt, egyiket sem teljesítették: a Kisfaludy utcában
nem történt semmi, az eső a földet behordta az árokba. A Szent Mihály téren egy fél m2-es
gödör volt, ahol hiányoztak a térkövek. Három napig három munkás dolgozott ott, már újból
jönnek ki a kövek. Kátyúzási munkát a városban nem lát, a Dózsa Gy. utcán a hiányzó
útburkolati jeleket fel lehetne festeni, illetve korábban már kérte a kompnál is felfesteni.
Tekintettel az üdülési szezonra, a kiránduló buszok beállnak a parkolóba és a szemközti sávba
terelik a forgalmat.
Szekó József felhívja a figyelmet arra, hogy az elhangzó interpellációk teljesítésére azonnal
nincs lehetőség. A lakosság számára elmondja, hogy hatékonyabb, ha a választott képviselőiken
keresztül teszik meg a problémafelvetést.
Winternitz Ferenc megköszöni a városfejlesztési osztály vezetőjének azon tájékoztatását, hogy a
téren felszedett vas elemeket nem tudják visszahelyezni, más megoldást kell találni. Örül, hogy
evidenciában tartják a felvetését, mivel autók járnak keresztül a járműforgalomtól elzárt
területen. Köszöni, hogy készül a II. Lajos tábla, ami a szobor alá kerül elhelyezésre.
Megkérdezi, hogy a Török cukrászdának mi lesz a jövője?
Csollák István kéri, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg a Diófa utca egyirányúsításának
lehetőségét. Javasolja a Török presszó homlokzati hibáinak kijavítását.
Kovács László köszöni, hogy a MOL kútnál megtörtént a tereprendezés. Kéri a műszaki
osztályt, hogy a vizsgálja meg a Park utcai garázssor vízelvezetésének megoldását. Jelezték,
hogy a II. Lajos szobornál eddig megállt a 19 órás járat, most csak 18 órakor és 21.30-kor áll
meg. Kérik, hogy a továbbra is álljon meg a 19 órás járat.
Wébel Zsolt megerősíti a Pándy Kálmán Otthon előtti kerékpárútnál a T-Com-os aknafedélnél
lévő lyuk veszélyességét. Kéri ismételten felhívni a figyelmüket a javításra.
Dr. Csizmadia Csaba köszöni a gyors segítséget, hogy a Brodarics iskola rendezvényeire
elkészült a labdafogó háló. A 2-es déli lakóparknál lévő jó utakon nem tartják be a lakópark
övezeti kötelező sebességkorlátozást, ezért lehetőség szerint forgalomlassító objektumok
elhelyezését kéri. A játszótér környezetében lévő összekötő útnál szinte átrobognak az autók,
ahol a gyerekeket semmi nem védi.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna csatlakozva Kovács László képviselőhöz elmondja, hogy sajnos az
országban lezajlott buszjáratok gyorsítása kapcsán szőlőhegyen alig állnak meg a buszok – ez az
intézkedés a város elszigetelődését fokozta. A Baja, Szeged, Pécs felé közlekedő buszok
egyáltalán nem állnak meg szőlőhegyen, a szőlőhegyieknek először be kell jönni a városba, ott
tudnak felszállni arra a buszra, ami a szőlőhegyen keresztül megy. Nem látja indokoltnak a
járatok ilyen szintű megszüntetését. Problémát okoz, hogy 10 és 1 óra között nem lehet
szőlőhegyről bejönni a városba busszal. Kéri a város segítségét a gond megoldásában.
Kérik a szőlőhegyiek, hogy az 56-os úton a Szente bolt és a szemben lévő buszmegálló között
gyalogátkelőhelyet létesítsenek, mivel az átkelésnél négy sávon át kell haladni, semmi nem védi
a gyalogost. A szőlőhegyi óvodánál továbbra is a kerékpárúton haladnak, nem szállnak le az
óvoda előtt, ami nagyon balesetveszélyes. Kéri a műszaki osztályt, hogy a város felöl eddig
kihelyezett kerékpárút megszűnés tábla mellé helyezzenek ki az óvoda bejárata után egy
kerékpárút kezdete táblát. A szőlőhegyi játszótér nagyon népes, sokan fociznak. Szeretnének két
focikaput, amit a szülők bebetonoznának.
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Lajdi Antalné megkérdezi, hogy a Szent Ferenc tértől a zárda templomig haladó útszakasz
javítása várható-e a közeljövőben, hogy a templomba menő hívőknek ne kelljen a Kossuth L.
utca úttestjére kimenni.
Dr. Kovács Mirella a távolsági autóbuszos felvetésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás május 24.-ei ülésén részt vett a Regionális
Közlekedésszervező Iroda néhány munkatársa és a Pannon Volán Zrt. illetékese is. A korábban
e tárgyban érkezett megkereséseket szóban ismertették a képviselőkkel. A Pannon Volán Zrt.
képviselője egyértelműen elzárkózott az ilyen jellegű kérések teljesítésétől arra hivatkozva,
hogy a távolsági buszjáratoknak nem az a funkciója, hogy mindenütt megálljanak, ott a
gyorsaság és az egyik helyről a másik helyre történő direkt eljutás a cél.
Szekó József kiegészíti azzal, hogy most is van távolsági busz, amelyiket megállítanak reggel és
este is. Az az igény merült fel, hogy napközben is legyen megállítva a busz – kértük, hogy
vizsgálják meg ennek lehetőségét az adott válasz ellenére. Írásban is eljuttattuk a kérést.
Bagó Béla elmondja, hogy a Szent Ferenc térnél lévő járdát kijavítják az emberi erőforrás
rendelkezésre állásakor. A többi felvetésre írásban ad választ.
Több interpelláció nincs.

Szekó József több napirend nem lévén megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Földváriné Wiszt Zsuzsanna
képviselő

Csollák István
képviselő

18

