Mohács Város Képviselő-testülete
9/2012. szám

Jegyzőkönyv

Készült: Mohács Város Képviselő-testülete 2012. június 29.-ei üléséről
Jelen vannak: Szekó József polgármester
Kovácsné Bodor Erika alpolgármester
Käszné Lebő Zsuzsanna alpolgármester
Lajdi Antalné alpolgármester
Dr. Kovács Mirella címzetes főjegyző
Csollák István, Földváriné Wiszt Zsuzsanna, Horváth Zsolt, Kovács László,
Polgár Károly, Schindl Anikó, Wébel Zsolt képviselők
A napirendi pontok tárgyalásánál jelen vannak:
Schäffer Róbert
MVR Kft. ügyvezető
Hűber Ádám
MVR Kft. gazgasági vezető
Szekó Józsefné
Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. ügyvezető, városfejlesztési
osztályvezető-helyettes
Dr. Dókity Erzsébet
Mohács Nonprofit Kft. ügyvezető, aljegyző
Müllerné Dr. Juhos Bernadett igazgatási osztályvezető
Szabó Róbert
népjóléti osztályvezető
M.Bugarszki Norbert
pénzügyi osztályvezető
Bagó Béla
városfejlesztési osztályvezető
Grain András
oktatási referens
Ádám Miklós
Berta Mária
sajtóreferensek
Városi média képviselői
Mohács 19 polgára
Szekó József köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel
határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Käszné Lebő Zsuzsanna és
Wébel Zsolt képviselőket kéri fel. Indítványozza a Mohács Nonprofit Kft. Alapító Okiratának
módosításáról, az MVR Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről, az önkormányzati
tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosításáról, a
szabadtéri élményfürdő bérleti üzemeltetési szerződéséről és pályázati támogatásról szóló
előterjesztés napirendre felvételét.
Csollák István kéri az MVR Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló napirend
előrehozatalát az előterjesztő egyéb irányú elfoglaltsága miatt.
Szekó József elfogadhatónak tartja az indítványt, javasolja 2. napirendként tárgyalni a
szerződést. Feltett kérdésre elmondja, hogy az önkormányzati elismerések odaítéléséről nem
feltétlenül kell zárt ülésen tárgyalni, a szavazás módjáról kell majd dönteni. Ha titkos szavazás
lesz, nincs jelentősége annak, hogy nyilvános vagy zárt az ülés.
Tárgysorozattal kapcsolatban több 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. Előterjesztés az MVR Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről
Előadó: Schäffer Róbert ügyvezető
3. Tájékoztató a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Szekó József polgármester
4. Előterjesztés pályázatokról
Előadó: Szekó József polgármester
5. Előterjesztés EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról
Előadó: Szekó József polgármester
6. Előterjesztés 2012. évi távhő-szolgáltatási díjra vonatkozó javaslatról
Előadó: Szekó József polgármester
7. Előterjesztés a 2012. évi költségvetés módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
8. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
19/1993.(XII.13.) ör. módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
9. Előterjesztés alapító okiratok módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
10. Előterjesztés közművelődési feladatellátás további átszervezésről
Előadó: Szekó József polgármester
11. Előterjesztés a maximális csoport-, és osztálylétszámtól való eltérés engedélyezéséről
Előadó: Szekó József polgármester
12. Előterjesztés egyes közoktatási dokumentumok módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
13. Előterjesztés szakemberlakás bérleti szerződések meghosszabbításáról
Előadó: Müllerné Dr. Juhos Bernadett igazgatási osztályvezető
14. Előterjesztés a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulathoz történő csatlakozásról
Előadó: Szekó József polgármester
15. Előterjesztés a Mohács Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
16. Előterjesztés pályázati támogatásról
Előadó: Szekó József polgármester
17. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről
szóló rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
18. Előterjesztés a szabadtéri élményfürdő bérleti üzemeltetési szerződéséről
Előadó: Szekó József polgármester
19. Interpellációk
20. Előterjesztés önkormányzati elismerések odaítéléséről
Előadó: Szekó József polgármester
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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 kiegészítőjében elmondja, hogy felterjesztésünkre a belügyminiszter úr a tegnapi
napon címzetes főjegyzői címet adományozott dr. Kovács Mirella jegyző asszonynak, melyhez
gratulál. Ismerteti, hogy a törvény arról szól, hogy a címzetes főjegyzői cím adományozásáról és
a vele járó pénzösszegről a mindenkori köztisztviselőkről szóló törvény rendelkezik, melyet
annyiban módosítottak 2012. március 1-jén, hogy az önkormányzatoknak lehetőségük van az
alapilletmény – 38 650 Ft - huszonnégyszeresének megfelelő egyszeri juttatást adni ezért az
elismerésért és azért a munkáért, ami e mögött áll. Kezdeményezi, hogy a mohácsi
önkormányzat éljen ezzel a lehetőséggel és a törvényben lehetővé tett pénzbeli juttatást jegyző
asszonynak ítélje meg. Szavazásra teszi javaslatát.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
99/2012.(VI.29.)Kh. címadományozási juttatás megállapításáról
Mohács Város Képviselő-testülete a 2011. évi CXCIX. törvény 253.§(9) bekezdésében foglaltak
alapján Dr. Kovács Mirella részére – címzetes főjegyzői címéért – bruttó 927 600 Ft egyszeri
címadományozási juttatást állapít meg.
Dr. Kovács Mirella ismerteti, hogy ebben az évben 11. alkalommal kerül megrendezésre az
Európai Mobilitási Hét és Autómentes nap 2012. szeptember 18-22. között. Az elmúlt négy
esztendőben csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez. Az eddig gyakorlatot folytatva
indítványozza csatlakozásunkat.
Hozzászólások:
Polgár Károly kifejti, hogy nem támogatja a határozati javaslatban szereplő, Áder János úr,
Magyarország köztársasági elnökének felhívásához történő csatlakozást, mert ellenkező hatást
válthat ki, mint ami a célja. Nem támogatja azért sem, mert Magyarország nem rasszista, nem
antiszemita ország. Hogy milyen jól megférnek és élnek népek, nemzetek Magyarországon
egymás mellett, erre Mohács az egyik legjobb példa. Családi emlékeket elevenít fel, majd
Radnóti Miklóstól, Vass Alberttől idéz. Kéri, ne támogassa Dr. Hargitai János javaslatát a
Képviselő-testület.
Lajdi Antalné hozzáfűzi, hogy az egészből a sajtó kreált ügyet, amikor azt írták, hogy
szidalmakkal támadták, fenyegették, inzultálták dr. Schweitzer József világhírű tudóst,
nyugalmazott országos főrabbit. A kormány óriási nyomásra lépett. Amit a rabbi mond, el kell
hogy fogadjuk, ő semmiféle atrocitásról nem beszélt.
Kovács László örömmel jelenti be, hogy városunk ismét szépült, gyarapodott - szerdán három
kis focipálya került átadásra a Brodarics, a Park és a Rókus óvodában. Buzánszky Jenő, az Ovifoci létrehozója is jelen volt az ünnepségen. A gyerekek nagy örömmel vették át a pályáikat,
reméli egészséggel fogják használni.
Käszné Lebő Zsuzsanna gratulál a Park óvoda 40 éves jubileumi fennállásához, további jó
munkát, jó egészséget kíván.
Szekó József elmondja, hogy a három pálya több mint 22 M Ft-ba került, amelyhez mintegy 6,5
M Ft önerőt biztosított az önkormányzat. A három műfüves, zárt sportpályán komplex
foglalkoztatásra van lehetőség. A cél, hogy további 2-3 pályával gazdagodjon városunk.
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Polgár Károly által elmondottakról mond véleményt, majd bejelenti, hogy megkezdődött a
hivatalos személy elleni erőszak miatt a Polgár Károly elleni per, az ügyész börtönbüntetést kért
Polgár Károlyra. Németh Imre ellen is folyik eljárás hivatalos személy elleni erőszak miatt.
Szekó József lezárja a napirendet, bejelenti, hogy szavazás következik.
Polgár Károly – számára a szó megadása nélkül – bekiabál.
Szekó József rögzíti, hogy a napirend lezárásáról határozott. Elmondja, hogy amikor
megkérdezte korábban, akkor nem volt hozzászólási igény. Szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot külön hangsúlyozva, hogy a javaslatban szerepel köztársasági elnök úrnak a kérése,
amelyben elítéljük Schweitzer József nyugalmazott főrabbi ellen irányult atrocitást, továbbá
indítványozza a határozat kiegészítését jegyző asszony által ismertetett Európai Mobilitási Hét,
Autómentes Nap kezdeményezéshez való csatlakozással.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
100/2012.(VI.29.)Kh. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről, a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolót
elfogadja;
- az önkormányzati tanyagondnok tartós távolléte esetén ellátandó kölcsönös
helyettesítésre vonatkozó megállapodást az előterjesztett formában, a jelen előterjesztés
1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.
évi II. törvény módosítása következtében szükséges ellátási szerződés-módosítások
aláírására;
- csatlakozni kíván az „Európai Mobilitási Hét, Autómentes nap” kezdeményezéshez.
Felhatalmazza Szekó József polgármestert a csatlakozáshoz szükséges
szándéknyilatkozat aláírására;
- csatlakozik Áder János úr, Magyarország köztársasági elnökének felhívásához, mivel
mélységesen elítéli az elmúlt napokban dr. Schweitzer József világhírű tudós,
nyugalmazott országos főrabbi ellen irányuló atrocitást.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Polgár Károly visszautasítja a bíráló kritikát.
Szekó József elmondja, hogy Mohácson tudja mindenki, hogy ki az a Polgár Károly és ki az a
Németh Imre, hogy kik ütköznek a törvénnyel nap mint nap, hogy kik ellen folynak eljárások.

2. Az MVR Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztés tárgyalása
(2. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szekó József kiegészítésül elmondja, hogy a szerződést, illetve az ezzel kapcsolatos döntést
azért kell meghoznunk, hogy a gazdasági társaságunk élhessen a lehetőséggel és a nyugdíjasok,
diákok utaztatásához szükséges vagy eddig nyújtott díjkiegészítésre pályázatot nyújthasson be.
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Tájékoztat arról, hogy a tegnapi napon Magyarország 2013. évi költségvetéséhez
törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, amelyben kezdeményezte a kompközlekedésnek, mint
közútpótló közlekedési fajtának a központi költségvetés általi támogatását. Reméli sikeres lesz a
törekvésünk.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
101/2012.(VI.29.)Kh. közszolgáltatási szerződésről
Mohács Város Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI.
Törvény 23.§(1), valamint 25.§(1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8.§-ában, valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLIII. tv. 3.§(2) bek. a.)
pontjában foglaltak alapján egyetért az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
Közszolgáltatási Szerződés 2012. július 1.-i hatállyal történő megkötésével. A szerződés
aláírására megbízza és meghatalmazza Szekó József polgármestert.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Szekó József polgármester
3. A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről szóló tájékoztató
tárgyalása (3. melléklet)
Szekó József hangsúlyozza, hogy sokoldalú, hasznos tevékenységet végez a társulás, melyből
kiemeli a Mohács-környéki települések segítését, támogatását. Úgy gondolja, hogy a közös
intézményfenntartás, együttműködés a településekkel nemcsak szakmai, hanem anyagi
szempontból is hasznos, amit többször ki is fejtenek.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
102/2012.(VI.29.)Kh. a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
szóló tájékoztatóról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett
tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.
4. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (4. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért a pályázatok benyújtásával.
Szekó József ismertetve a benyújtandó pályázatokat a következő pontosításokat teszi:
- a szabadtéri élményfürdő fejlesztés II. ütem keretében kialakítandó szabadtéri
úszómedence mérete 16 x 25 m
- a turisztikai kerékpárút fejlesztés pályázat igényelt vissza nem térítendő támogatás
mértéke 100%, azaz 200.000 e Ft.

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő
határozatokat hozza:
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103/2012.(VI.29.)Kh. a „Mohácsi szabadtéri élményfürdő fejlesztés II. ütem” pályázatról
1. Mohács Város Önkormányzata megbízza a Mohács Nonprofit Kft-t, hogy pályázatot nyújtson
be az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács DDOP-2.1.1./D-12.
számú intézkedésére a Mohácsi szabadtéri élmény fürdő fejlesztés II. ütem címmel.
2. A projekt összköltsége: 480.000 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke
50%, azaz 240.000 e Ft.
3. A szükséges saját forrás mértéke 50%, azaz 240.000 e Ft, melyet az önkormányzat a 2012-es
és 2013-es évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Szekó József polgármester
104/2012.(VI.29.)Kh. a „Turisztikai kerékpárút fejlesztése” pályázatról
1. Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács DDOP-2.1.1./D-12 számú intézkedésére a „Mohácsi turisztikai
kerékpárút létesítésére” címmel.
4. A projekt elszámolható költsége: 200.000 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás
mértéke 100%, azaz 200.000 e Ft.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Szekó József polgármester
5. Az EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés tárgyalása (5. melléklet)
Szekó Józsefj indokolja az előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért a pályázat benyújtásával.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
105/2012.(VI.29.)Kh. a KEOP-1.1.1./2F/09-11-2011-0004 azonosító számú pályázat II.
forduló EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulás tagjaként
elfogadja, hogy a Társulás a KEOP 1.1.1/2F/09-11-2011-0004 azonosítójú „Települési
szilárdhullladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a
Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” II. forduló pályázat
megvalósításához szükséges önerő támogatására az EU Önerő Alapra pályázatot
nyújtson be;
- felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a pályázattal kapcsolatos teendőket
tegye meg, a pályázatot nyújtsa be;
- a pályázat alapjául szolgáló fejlesztés legfontosabb adatai:
Megnevezés:
Települési
szilárdhullladék
mechanikai-biológiai
stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési
Hulladékgazdálkodási Rendszerben II. forduló
Azonosító száma:
KEOP 1.1.1/2f/09-11-2011-0004
Összköltsége:
3 440 033 840,-Ft
Saját forrás (EU Önerő Alap nélkül):
927 223 660,-Ft
Saját forrás (EU Önerő Alap pályázat sikere esetén): 463 611 830,-Ft
Saját forrás biztosításának módja:
koncessziós díj
Pénzügyi ütemezés:
melléklet szerint
Határidő: értelemszerű
Felelős: Társulási Tanács Elnöke
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6. A 2012. évi távhő-szolgáltatási díjra vonatkozó javaslatról szóló előterjesztés tárgyalása
(6. melléklet)
Szekó József indokolja az előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB támogatja az előterjesztésben foglaltakat.
Kovács László ismerteti, hogy a Felügyelő Bizottság tárgyalta a javaslatot, azt elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Szekó József a feltett kérdésre a következőt válaszolja: a 7-8% a gazdasági társaság
költségemelkedése, ami tőlünk teljesen független, az a devizaárfolyamok változásából, a kőolaj
világpiaci árának a változásából, az anyag-, energiaköltségek növekedéséből adódik – a
gazdasági társaságnak jelent várhatóan ennyi többletköltséget. Amennyiben nem kapjuk meg a
nagyobb támogatást, akkor az a társaságnak veszteséget jelent és nyilván előbb-utóbb a díjak
emelését kell hogy kezdeményezze. A díjmegállapítás az energiahivatal hatásköre. Nem zárja
ki, hogy javaslatunkkal szemben az energiahivatal mégis úgy dönt, hogy emeli a díjat bizonyos
mértékben, és emellett emeli a központi fajlagos támogatás mértékét is.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
106/2012.(VI.29.)Kh. a 2012. évi távhőszolgáltatási díjról
Mohács Város Önkormányzata a Tszt. 57/D§(4) bekezdése és a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft.
előterjesztése alapján a 2012. július 01-től alkalmazandó távhőszolgáltatási díjakkal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást teszi:
1. A Képviselő-testület kéri a Magyar Energia Hivatalt, hogy a Mohács-Hő Hőszolgáltató
Kft. által szolgáltatott hődíj árára 3.159,34 Ft/GJ+ÁFA, míg az alapdíjra 31,26
Ft/1m3/hó+ÁFA javaslatot tegyen a Nemzeti Fejlesztési Miniszter részére.
2. A Képviselő-testület kéri a Magyar Energia Hivatalt, hogy a Mohács-Hő Hőszolgáltató
Kft-nek a szolgáltatási költségek növekedéséből adódó veszteségének kompenzálását
kezdeményezze a Nemzeti Fejlesztési Miniszternél 5.064 Ft/GJ fajlagos támogatási
mértékkel.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Szekó József polgármester
7. A 2012. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (7., 8. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB támogatja a rendeletmódosítást.
Szekó József indokolja, majd egymás után szavazásra bocsátja a kettő rendelet-módosítást.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett megalkotja a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.8.)ör.
módosításáról szóló 17/2012.ör-t és 18/2012.ör-t.
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8. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 19/1993.(XII.13.) ör.
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (9. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért a rendelet-módosítással.
Hozzászólás:
Polgár Károly egy hibát kér kijavítani: a rajz utáni táblázatban Táncsics M. utca van írva, holott
végig Tompa Mihály utcáról van szó – gondolja elírás lehet.
Szekó József kijelenti, hogy nem lát a rendelet-tervezetben semmilyen hibát. Földhivatali
nyilvántartás szerinti a változási vázrajz, nincs lehetőségünk a földhivatali nyilvántartást
változtatgatni - nem támogatja a javaslatot. Lezárja a vitát, majd szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 19/1993.(XII.13.)ör. módosításáról szóló
19/2012.ör-t.
9. Alapító okiratok módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (10. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB és a PJEB egyetért az alapító okiratok módosításával.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
107/2012.(VI.29.)Kh. alapító okiratok módosításáról
1. Mohács Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései szerint felülvizsgálta az
önkormányzati intézmények alapító okiratát.
2. Mohács Város Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltak végrehajtására módosítja a Mohács
Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ, a Schneider Lajos
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Mohács Térségi Óvodaközpont és Bölcsőde, a
Kisfaludy Károly Gimnázium, Egészségügyi Alapellátó Szolgálat, Közétkeztetési Ellátó
Szervezet valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. Ennek megfelelően az
előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja és elfogadja a
Mohács Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ módosító,
valamint egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 3. és 4. számú mellékletei szerinti
tartalommal jóváhagyja és elfogadja a Schneider Lajos Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 5. és 6. számú
mellékletei szerinti tartalommal a Mohács Térségi Óvodaközpont és Bölcsőde módosító és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 7. és 8. számú mellékletei szerinti tartalommal a
Kisfaludy Károly Gimnázium módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 9. és
10. számú mellékletei szerinti tartalommal a Közétkeztetési Ellátó Szervezet módosító és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 10. és 12. számú mellékletei szerinti
tartalommal az Egészségügyi Alapellátó Szolgálat módosító és egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratait, 13. és 14. számú mellékletei szerinti tartalommal a Polgármesteri Hivatal
módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait , 15. számú melléklete szerinti
tartalommal az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
23/1998. (XI.20) ör. számú rendelete 1., 5., és 6. számú függelékét.
Határidő a kihirdetésre: 2012. július 1.
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
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10. Közművelődési feladatellátás további átszervezéséről szóló előterjesztés tárgyalása
(11. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB és a PJEB egyetért az előterjesztéssel.
Dr. Kovács Mirella tájékoztat arról, hogy az átszervezést megelőzően törvényi kötelezettségünk
az Emberi Erőforrások Minisztériumával véleményeztetni a tervezett átszervezést. Ismerteti a
véleményt: Jogszerű, elfogadható Mohács Város Önkormányzatának azon törekvése, hogy a
közművelődés területén fennálló kötelezettségüket az előterjesztett formában kívánják
teljesíteni.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
108/2012.(VI.29)Kh. a közművelődési feladatellátás további átszervezéséről
1. (1) Mohács Város Önkormányzata úgy határoz, hogy amennyiben intézményátszervezési
elképzelései közül csak a Park Utcai Óvoda és Iskola egyházi fenntartásba adására kapja
meg az NFÜ egyetértését, abban az esetben a 98/2012.(V.31.)Kh. 3-7. pontjait visszavonja,
továbbá ebben az esetben jelen határozat 2-7. pontjai sem lépnek életbe.
(2) Az (1) bekezdés életbelépése esetén Mohács Város Önkormányzata a nemzeti
köznevelési törvény életbelépése kapcsán módosítja a Mohács Térségi Általános
Művelődési Központ alapító okiratát. Ennek megfelelően az előterjesztés 7. és 8. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és elfogadja a Mohács Térségi Általános
Művelődési Központ módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
(3) Mohács Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a 9. számú
melléklet szerinti módosított közoktatási megállapodást jóváhagyólag aláírja. Ez a
megállapodás csak az átszervezés elmaradása esetén lép hatályba.
2. Mohács Város Önkormányzata a Bartók Béla Művelődési Központ, Ifjúsági Centrum és
Könyvtár Könyvtári intézményegységét átszervezéssel Mohács Város Polgármesteri
Hivatalának szervezetébe helyezi, könyvtári intézményegységként. Ezzel párhuzamosan az
intézmény nevét Bartók Béla Művelődési és Ifjúsági Központ elnevezésre változtatja.
3. Mohács Város Önkormányzata az (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására módosítja a
Bartók Béla Művelődési Központ, Ifjúsági Centrum és Könyvtár, valamint Mohács Város
Polgármesteri Hivatala alapító okiratát. Ennek megfelelően az előterjesztés 1. és 2. számú
mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja és elfogadja a Bartók Béla Művelődési
Központ, Ifjúsági Centrum és Könyvtár módosító, majd az új elnevezéssel egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, illetve 3. és 4. számú mellékletei szerinti tartalommal
jóváhagyja és elfogadja Mohács Város Polgármesteri Hivatala módosító és egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
Hatályos: 2012. augusztus 3.
Határidő a kihirdetésre: 2012. július 1.
Felelős: jegyző
4. Mohács Város Önkormányzata a Bartók Béla Művelődési és Ifjúsági Központot jogutód
nélkül megszünteti, feladatainak ellátásával – közművelődési megállapodás keretében - a
Mohács Nonprofit Kft-t bízza meg.
5. Mohács Város Önkormányzata – mellékelten (5. számú melléklet) – megszüntető okiratot
fogad el a Bartók Béla Művelődési és Ifjúsági Központ számára.
Hatályos: 2012. augusztus 4.
Határidő a kihirdetésre: 2012. július 1.
Felelős: jegyző
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6. Mohács Város Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mohács Nonprofit
Kft-vel a 6. számú melléklet szerinti közművelődési megállapodást jóváhagyólag aláírja.
Határidő: 2012. július 5.
Felelős: polgármester
7. Mohács Város Önkormányzata a 98/2012.(V.31.)Kh. 6. pontjának szövegét a
következőképpen megváltoztatja:
„6. Mohács Város Önkormányzata megbízza 2012. augusztus 2-től 2013. augusztus 15-ig 1
év időtartamra vezetői feladatok ellátásával:
- a Mohács Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központba
igazgató-helyettesnek Miskolczi Imrénét,
- a Mohács Térségi Óvodaközpont és Bölcsődébe óvodavezető-helyettesnek Ripp
Istvánnét.
Bérüket és vezetői pótlékukat a jelenlegi szinten határozza meg. Az egy éves időtartamú
megbízásra a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 5.§-ának (17) bekezdése értelmében van
lehetőség.
Határidő: 2012. augusztus 2.
Felelős: jegyző
11. A maximális csoport-, és osztálylétszámtól való eltérés engedélyezéséről szóló
előterjesztés tárgyalása (12. melléklet)
Bizottsági vélemény:
Kovács László ismerteti, hogy a KOSB az előterjesztést elfogadásra javasolja azzal, hogy a
határozati javaslat B) pontjában a Rókus u. 28. alatt nem Maci, hanem Cica csoport a helyes
megnevezés.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
109/2012.(VI.29.)Kh. a maximális csoport és osztálylétszámtól való eltérés
engedélyezéséről
1. Mohács Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a 2012/2013. nevelési évben 20 óvodai
csoportot működtet, 18-at a jobb parti, 2-őt a bal parti városrészen. Továbbá Mohács Város
Önkormányzata engedélyezi – az óvodai feladatellátási helyek számára – az óvodai
maximális csoportlétszámtól való eltérést oktatásszervezési okból, a következők szerint:
A) A közoktatási törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 10%-os emelését az
alábbi feladatellátási helyek és csoportok vonatkozásában:
MT ÁMK Óvodai Intézményegység
Park utca 11.
- Napocska csoport
28 fő
- Pillangó csoport
28 fő
- Katicabogár csoport
28 fő
Szőlőhegy, Bári út 1.
- Vegyes csoport
28 fő
Rókus utca 28.
- 101 Kiskutya csoport
28 fő
- Maci csoport
28 fő
- Pillangó csoport
28 fő
- Méhecske csoport
28 fő
Eötvös utca 26.
- Napocska csoport
28 fő
Brodarics tér 1.
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- Pillangó csoport
28 fő
- Piros Alma csoport
28 fő
- Maci csoport
28 fő
B) A közoktatási törvényben meghatározott maximális csoportlétszám 10%-on belüli létszám
emelését az alábbi feladatellátási helyek és csoportok vonatkozásában:
MT ÁMK Óvodai Intézményegység
Park utca 11.
- Pettyes Gomba csoport
26 fő
Rókus u. 28.
- Cica csoport
26 fő
Eötvös utca 26.
- Maci csoport
27 fő
2. Mohács Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a 2012/2013. tanévben engedélyezi – az
iskolai feladatellátási helyek számára – a maximális osztálylétszámtól való eltérést
oktatásszervezési okból, a következők szerint:
A közoktatási törvényben meghatározott maximális osztálylétszám 10%-os emelését az alábbi
feladatellátási helyek és osztályok vonatkozásában:
MT ÁMK Iskolai Intézményegység
Széchenyi tér 17.
1.b)
27 fő
12. Egyes közoktatási dokumentumok módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása
(13. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB és a PJEB egyetért az előterjesztéssel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
110/2012.(VI.29.)Kh. egyes közoktatási dokumentumok módosításáról
1. Mohács Város Önkormányzata a Mohács Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakmai
Szolgáltató Központ pedagógiai programját az előterjesztett tartalommal – meghatározatlan
időre – 2012. szeptember 1.-i hatállyal jóváhagyja.
2. Mohács Város Önkormányzata a Mohács Térségi Óvodaközpont és Bölcsőde nevelési
programját az előterjesztett tartalommal – meghatározatlan időre – 2012. szeptember 1.-i
hatállyal jóváhagyja.
13. Szakemberlakás bérleti szerződések meghosszabbításáról szóló előterjesztés tárgyalása
(14. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
111/2012.(VI.29.)Kh. szakemberlakás bérleti szerződések meghosszabbításáról
I. Mohács Város Képviselő-testülete Tabóné Sirokai Szilvia Mohács, Kálvin u. 15. szám alatti
lakosnak a Mohács, Kálvin u. 15. szám alatti 58 m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos
szakemberlakás bérlőjének a szakemberlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
irányuló kérelmét támogatja azzal, hogy újabb szakemberlakás-igény esetén döntését
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felülvizsgálja, egyi8dejűleg felkéri az MVR Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés
meghosszabbítására.
II. Mohács Város Képviselő-testülete Werner János Mohács, Brand E. u. 5. III/11. szám alatti
lakosnak a Mohács, Brand E. u. 5. III/11. szám alatti 57 m2 alapterületű, 2 szobás,
összkomfortos szakemberlakás bérlőjének a szakemberlakás bérleti szerződésének
meghosszabbítására irányuló kérelmét támogatja azzal, hogy újabb szakemberlakás-igény
esetén döntését felülvizsgálja, egyidejűleg felkéri az MVR Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés
meghosszabbítására.
Határidő: 2012. július 1.
Felelős: Müllerné dr. Juhos Bernadett igazgatási osztályvezető
14. A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulathoz történő csatlakozásról szóló
előterjesztés tárgyalása (15. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
112/2012.(VI.29.)Kh. a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulathoz történő
csatlakozásról
Mohács Város Képviselő-testülete
- kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozik a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulás tagjainak sorába;
- a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását elfogadja;
- a tagdíj fizetése alól 2012. évre mentességet kér, mert a taggá válás a 2012. évi
költségvetés elfogadása után történik;
- a tagfelvételt követően kezdeményezi a tagdíj csökkentését.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
15. A Mohács Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztés
tárgyalása (16. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
113/2012.(VI.29.)Kh. a Mohács Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által Cg. 02-09-073550 számon bejegyzett
Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 3.1. pontját a
következők szerint módosítja:
„3.1. Tevékenységi kör(ök):
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (közhasznú),
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele,
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közhasznú),
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (közhasznú),
PR, kommunikáció (közhasznú),
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás (közhasznú),
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Reklámügynöki tevékenység,
Piac-, közvélemény-kutatás (közhasznú),
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (közhasznú),
Utazásközvetítés,
Utazásszervezés,
Egyéb foglalás (közhasznú),
Összetett adminisztratív szolgáltatás,
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás,
M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú),
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (közhasznú),
Sportlétesítmény működtetése,
Egyéb sporttevékenység (közhasznú),
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (közhasznú),
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (közhasznú),
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (közhasznú),
Filmvetítés (közhasznú),
Előadó-művészet (közhasznú),
M.n.s. Egyéb információs szolgáltatás (közhasznú),
Biztonsági rendszer szolgáltatás (közhasznú).”
- Felhatalmazza Szekó József polgármestert az Alapító Okirat aláírására, továbbá megbízza
Dr. Kiss Péter ügyvédet (Pécs, Németh J. u. 10.) a Cégbíróság előtti képviselettel.
- Ez a határozat, melyet az alapító jegyzőkönyvbe foglalt, alapító okirat módosításnak felel
meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
16. Pályázati támogatásról szóló előterjesztés tárgyalása (17. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja a pályázat benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
114/2012.(VI.29.)Kh. pályázati támogatásról
Mohács Város képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mohács Térségi Általános Művelődési
Központ pályázatot nyújtson be a Támop-3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése címmel, az Új
Széchenyi terv keretében.
Határidő: 2012. augusztus 15.
Felelős: Szekó József polgármester
17. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló
rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (18. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja a rendelet-módosítást.
Szekó József indokolja a rendelet-módosítást.

13

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal megalkotja az
önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet
módosításáról szóló 20/2012.ör-t.
18. A szabadtéri élményfürdő bérleti üzemeltetési szerződéséről szóló előterjesztés
tárgyalása (19. melléklet)
Szekó József indokolja az előterjesztést, majd hozzáfűzi, hogy a jövő héten az élményfürdő
megnyitásra kerül a közönség részére. Sajnálatos, hogy nem egy hónappal előbb került erre sor.
A szerződést a mai napon szeretné aláírni, melyet kér jóváhagyólag tudomásul venni.
Megkérdezi, hogy kér-e a Képviselő-testület olvasási szünetet - nem a válasz.
A feltett kérdésre a következő választ adja: a belépődíjat a szolgáltató fogja meghatározni. Az a
törekvésünk, hogy a belépődíjak a megyében továbbra is az egyik legkedvezőbbek legyenek.
Sokat kellett dolgozni azért, hogy az uszoda Mohácson megfelelőképpen működjön és a
mohácsiakat tudja szolgálni. Reményei szerint a PPP program megszüntetésébe a mohácsi
létesítmény is bekerül - az államtitkársággal folytatott tárgyalásai is ezt mutatják –, és a jövőben
sor kerülhet más feltételek, körülmények között is az uszoda üzemeltetésére, működtetésére.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2
tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
115/2012.(VI.29.)Kh. üzemeltetési szerződésről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács Uszoda Szolgáltató Kft-vel kötendő – előterjesztés
szerinti - üzemeltetési szerződésben foglaltakkal egyetért. Felhatalmazza Szekó József
polgármestert a szerződés aláírására.
19. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy ki nem fogadja el az interpellációjára kapott választ?
Polgár Károly elmondja, hogy a Dózsa Gy. utcai felezővonal még mindig nincs felfestve, a
Felszabadulás ltp. elején a szelektív hulladékgyűjtő még mindig eltakarja a kilátást az
útkereszteződésben, a kompnál lévő útkereszteződésben nem festették fel a felezővonalat,
illetve ott buszparkoló van, ami tilos – útkereszteződésben megállni is tilos. A Kisfaludy
utcában az útpadkát nem csinálták meg. Észrevételezi, hogy a Sokac-révnél lévő játszótértől 50
méterre van egy 6-8 méter mély kút, ami 2,5 méter átmérőjű és nincs lefedve. Kéri, hogy ezt
azonnal fedjék le. Megkérdezi jegyző asszonytól, hogy mikor fogják kihirdetni a kúriának azt a
döntését, amit az Alkotmánybíróság javaslatára tettek, mely szerint azt a rendeletet törlik,
amivel annak idején a Jobbikot 2 M Ft-tal, Németh Imrét 300 e Ft-tal megbüntették. Ez a
rendelet törvénytelen, a legfelsőbb kúria megsemmisítette és kötelezte az önkormányzatot a
közzétételre. Kérdése, hogy mikor fogják közzé tenni?
Szekó József megemlíti, hogy ismét megjelentette azt a Polgár-híradót, amely tele van
hazugságokkal. Polgár Károly interpellációinak hatékonyságát megkérdőjelezi, ezért javasolja a
lakosságnak, hogy a választott képviselőiket keressék meg problémáikkal.
Schindl Anikó tájékoztatja a lakosságot, hogy az a bizonyos 2 M Ft-os büntetés már nagyon
régen nem 2 M Ft-os büntetés. Polgár Károly azért nem tud ezekről a dolgokról, mivel egy
évvel ezelőtt kilépett a pártból, és a folyamatban lévő, illetve lezárt ügyekről nincs pontos
tudomása.
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Kovács László jelzi, hogy a Park utcai fák belógnak az útra, a lakók kérik a lombkoronát
levágni úgy, hogy autóval lehessen ott közlekedni. A Liszt F. utcában a járda megsüllyedt –
Csollák úr ígéretet tett arra, hogy 2-3 héten belül megcsinálják, amit előre is köszön.
Lajdi Antalné két bejelentést tolmácsol: a Szent Mihály tér kövezetét benőtte a gaz, továbbá
gödrök vannak a templom körül, ami balesetveszélyes. Az elmúlt évben többszöri bejelentés
után a városfejlesztési osztály és a közútkezelő munkatársaival helyszíni bejárást tartottak a
Penny előtt, mivel bejelentés érkezett, hogy a zebrát sürgősen meg kell csinálni. A felmérések,
egyeztetések megtörténtek. Ismét történt majdnem egy baleset, ezért kéri a közútkezelőnél
megsürgetni a zebra elkészültét. Tudja, hogy ennek pénzügyi vonzata van - a terv rendelkezésre
áll. A lakosság szeretné tudni, hogy mikor valósul meg, mert ezzel kapcsolatban nagyon sok
bejelentés érkezett.
Polgár Károly elmondja, hogy válaszolna a Polgár-híradóban megjelentekkel kapcsolatban.
Szekó József hangsúlyozza, hogy további interpellációra adott szót. Megvonja a szót Polgár
Károlytól, mivel ez nem interpelláció.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna köszöni a gyors intézkedést Bagó Bélának, a szőlőhegyi
sportpályára nagyon gyorsan megérkeztek a kért kapuk a fiatalok nagy örömére. A II. Lajos
szobornál lévő önkormányzati ház felújítása megtörtént, így a város kapuja nagyon szépen
fogadja a szoborhoz látogatókat, amit megköszön.
Megemlíti, hogy a szőlőhegyi Gesztenyéstől induló köves út kátyúzását megtette a vállalkozó,
de zúzalékot szórt le, ami már a lyukakból kijött, nem tömörítette az anyagot. Kérik még
egyszer a kátyúzást. A rendőrlámpa kereszteződésében lévő hirdetőtábla elrozsdásodott, így
használhatatlan, a lakók javasolják OSB lap felerősítését. A II. Lajos szobornál lévő hirdetőtábla
eltűnt – valószínű a kerékpárút építésekor -, azt kérik vissza a lakók.
A Kis utca Bári út sarkán lakó idős néni többször megkereste azzal a problémával, hogy nagy
esőzéskor a háza előtt megáll a víz, mivel a Bári út alatt lévő áteresz nincs kitakarítva és a Kis
utcából lezúduló víz nem tud átfolyni. Sürgős megoldásra vár. A Csencsevár út melletti árok
kiburkolása elindult, de a negyedénél meg is állt. Kérik a munka folytatását, mivel az ároknak
nagy jelentősége van abban, hogy felhőszakadások idején a lezúduló ár ne az útra, hanem az
árokba kerüljön.
Több interpelláció nincs.
20. Önkormányzati elismerések odaítéléséről szóló előterjesztés tárgyalása (20. melléklet)
Szekó József indítványozza a titkos szavazást, annak lebonyolítására szavazatszámláló bizottság
alakítását, elnökéül Kovács László, tagjainak Käszné Lebő Zsuzsanna és Horváth Zsolt
képviselők megválasztását.
A Képviselő-testület az 1. pont vonatkozásában 9 egyhangú, a 2. pont vonatkozásában 7 igen
szavazat és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
116/2012.(VI.29.)Kh. titkos szavazás elrendeléséről,
szavazatszámláló bizottság
létrehozásáról
1. Mohács Város Képviselő-testülete az önkormányzati elismerések odaítéléséről titkos
szavazással dönt.
2. A titkos szavazás lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot alakít, melynek elnökéül
Kovács
László,
tagjainak Käszné
Lebő Zsuzsanna
és
Horváth
Zsolt
képviselőket választja meg.
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A szavazólapok kiosztása, a szavazatok leadása, majd összesítése alapján (titkos szavazás
jegyzőkönyve mellékelve) a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:
117/2012.(VI.29.)Kh. az önkormányzati elismerések odaítéléséről
Mohács Város Képviselő-testülete a
Pro Urbe Mohács Díjat Jaksics György,
Mohács Város Tisztelete Jeléül kitüntető díjat Gadányi Mátyás,
Mohács Város Közszolgálati Díját V. Balogh Józsefné,
Mohács Város Köznevelési és Közművelődési Díját Reisz Ferencné,
Mohács Város Szociális Díját Szekeres Antalné,
Mohács Város Sport Díját Téglás József
részére adományozza.
A kitüntetések átadására az augusztus 20-i díszünnepségen kerül sor.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Szekó József ismerteti, hogy Mohács Város Egészségügyi Díjára Pusztainé Kiss Gabriella kapta
a több szavazatot, de nem elegendőt (a minősített többségi döntéshez szükséges 7 szavazatot),
ezért újraszavazást javasol, mivel az méltánytalan lenne, ha azért nem adományozna
egészségügyi díjat a Képviselő-testület, mert két kiváló jelölt van - dr. Nagy László és Pusztainé
Kiss Gabriella - és egyik sem kap többségi szavazatot. Pusztainé kitüntetésére vonatkozóan
javaslat érkezett, melyet ismertet. Betegek, betegtársak nevében javasolják, hogy Pusztainé Kiss
Gabriellát támogassa a Képviselő-testület. Javasolja újra szavazni.
A szavazólapok kiosztása, a szavazatok leadása, majd összesítése alapján – 7 igen szavazat, 2
nem szavazat - a Képviselő-testület a következő határozatot hozza:
118/2012.(VI.29.)Kh. Mohács Város Egészségügyi Díjának odaítéléséről
Mohács Város Képviselő-testülete
Mohács Város Egészségügyi Díját Pusztainé Kiss Gabriella részére adományozza.

Több napirend nincs.

Szekó József elmondja, hogy nyári szünet következik, augusztusban lesz az ünnepi testületi ülés
és várhatóan szeptember második felében lesz a következő testületi ülés. Megköszöni
mindenkinek a munkát. Jegyző asszonynak egy csokor virággal köszöni meg a munkáját és
gratulál a címzetes főjegyzői cím kitüntetéséhez, majd az ülést bezárja.

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
címzetes főjegyző
A jegyzőkönyv hiteles:

Käszné Lebő Zsuzsanna
képviselő

Wébel Zsolt
képviselő
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