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Szekó József köszönti a megjelenteket, külön köszönti a város fenntartásában működő közoktatási
intézmények nyugalmazott pedagógusait, akik a mai napon veszik át a 60, illetve az 50 éves diploma
után járó jubileumi diplomát.
A Rókus óvoda nagycsoportosai énekkel és tánccal, a Széchenyi iskola diákjai verssel és
hangszeres műsorral kedveskednek az ünnepelteknek.
Kovácsné Bodor Erika ismerteti Földes Zoltánné, Gál Pál, Kiss Sándorné, Lakatos Istvánné és Nádasi
Györgyné életútját. (1. melléklet)
Szekó József átadja a jubileumi diplomákat. Az ülés hivatalos részére térve megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Kovács
László és Winternitz Ferenc képviselőket kéri fel.
Indítványozza a napirendek sorába felvenni a gimnáziumban emléktábla elhelyezéséről szóló
előterjesztést, a meghívó szerinti 3. és 10. napirend zárt ülésen tárgyalását, továbbá a 11. napirend
levételét, mivel nem sikerült pontosítani a cég által fedezetül felajánlandó ingatlanokat.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
137/2012.(X.26.)Kh. zárt ülés elrendeléséről
Mohács Város Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a Baranya Megyei Kormányhivatallal kötendő
megállapodásról és Mohács Város Kórháza gazdasági igazgatói álláshelyére benyújtott pályázat
véleményezéséről szóló előterjesztéseket.

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. Előterjesztés a GYEMSZI-vel kötendő megállapodásról
Előadó: Szekó József polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló
rendeletről
Előadó: Szekó József polgármester
4. Előterjesztés a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
5. Előterjesztés térfigyelő rendszer bővítéséről
Előadó: Szekó József polgármester
6. Előterjesztés pályázatokról
Előadó: Szekó József polgármester
7. Előterjesztés szociális bérlakásnak az MVR Kft. kezeléséből való kivonásáról
Előadó: Müllerné Dr. Juhos Bernadett igazgatási osztályvezető
8. Előterjesztés szakemberlakás bérlőkijelöléséről
Előadó: Müllerné Dr. Juhos Bernadett igazgatási osztályvezető
9. Előterjesztés a Kisfaludy Károly Gimnáziumban emléktábla elhelyezéséről
Előadó: Lajdi Antalné alpolgármester
10. Interpellációk
Zárt ülés:
1. Előterjesztés a Baranya Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodásról
Előadó: Szekó József polgármester
2. Előterjesztés Mohács Város Kórháza gazdasági igazgatói álláshelyére benyújtott pályázat
véleményezéséről
Előadó: Szekó József polgármester
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 (2. melléklet)
Szekó József bejelenti, hogy a szőlőhegyi óvoda fejlesztésére benyújtott pályázatunk eredményes volt,
8,5 M Ft-ot nyertünk a programra. Mintegy 10 M Ft-ot meghaladó fejlesztéssel fogjuk az óvodát
felújítani.
A beszámolóból kiemeli a szeptember 21-ei busóudvar nyitórendezvényét, mellyel megkezdődött a
turisztikai városrész kialakítása a belvárosban, ahol a busójárásról az év bármely szakában bemutatót,
illetve rendezvényeket lehet tartani.
A múlt héten került sor a felújított újmohácsi óvoda átadására, a holnapi napon kerül átadásra a
Kanizsai Dorottya Múzeum új épülete L. Simon László kulturális államtitkár részvételével.
Az október 10-ei megyenapi rendezvényen kitüntetetteknek ezúton is gratulál.
Ismerteti a víziközmű törvénnyel kapcsolatos teendőket; kéri a szerződés jóváhagyását a Képviselőtestülettől.
Tájékoztat a járási hivatal 2013. január 1-jei létrejöttéről, feladatairól, valamint arról, hogy a vezető
Dr. Kovács Mirella jegyző asszony lesz minden bizonnyal, ezért a megüresedő jegyzői álláshelyre
pályázatot kell kiírni, melyről kéri a Képviselő-testület döntését.
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Hozzászólás:
Polgár Károly Font Sándor levelét idézi, majd kifejti, hogy ez megerősíti abban, hogy a harcot a
szörnymű ellen folytatnia kell. Talán egy Isteni figyelmeztetés az az időjárás, ami idén volt és
rádöbbent talán arra, hogy nem szabad a földet energia előállítására használni, élelmiszert kell termelni
a földön. Elmondja, hogy másik nagy problémája az, hogy Mohács közvetlen közelében hozzák létre
ezt a szörnyművet. Emlékeztet a vörösiszap katasztrófára - ott a maró folyadék volt az, amelyik
elöntötte Kolontárt. Itt majd ez a szörnymű fogja lángba borítani Mohácsot, mert igen nagy
mennyiségű veszélyes, éghető és robbanó anyagot halmoznak föl. Annyit kér, hogy gondolják át
József Attila két soros versének szavait: „Miért legyek becsületes – úgyis kiterítenek
Miért ne legyek becsületes – úgyis kiterítenek”
Szekó József elmondja, hogy teljesen hiteltelen Polgár Károly, amikor a bioetanol beruházást támadja.
Emlékeztet arra, hogy egyhangú szavazással döntött erről a Képviselő-testület, azt Polgár Károly is
megszavazta. Azóta rájött arra, hogy a fideszes városvezetésnek egy komoly siker lesz a beruházás
megvalósulása. Komoly eredmény lesz a városnak, hiszen megduplázódik az iparűzési adóbevételünk,
jelentős foglalkoztatást jelent és stabilizálja a gabonapiacot is a térségben. Azért dilettáns, amiket
Polgár Károly elmond, mert ha nem Mohácson valósul meg a beruházás, akkor megvalósul tőlünk
néhány kilométerre, legfeljebb nem nálunk lesz ennek eredménye, haszna. Hiába citál ide valós vagy
vélt véleményeket, ezt a beruházást a kormány támogatja, a Mohácsi Önkormányzat támogatja, és a
beruházás, az építkezés a tervek szerint halad előre.
Kovács László kiegészíti a fontosabb eseményeket azzal, hogy szeptember 21.-én volt a Magyar
Diáksport Napja, melyen városunk iskolái részt vettek. Köszönetet mond a hivatalnak azért, mert az
autómentes Széchenyi teret a Széchenyi iskola rendelkezésére bocsátotta a 2012 méter lefutására.
Október 4.-én hatodik alkalommal került megrendezésre a Predács Iván Atlétikai Emlékverseny, ahol
a térség 220 tanulója vett részt, 120 érem került a legjobbak nyakába. A két volt atléta, Predács Iván és
Bokodi István tiszteletére méltó megemlékezés volt – az MTE pálya nézőtere zsúfolásig megtelt.
Polgár Károly: említette, hogy én is megszavaztam, igen….
Szekó József figyelmezteti arra, hogy a két ülés közötti eseményekről, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szól a napirend, nem pedig arról, hogy Polgár Károly visszatérően, folyamatosan a
bioetanol üzem megvalósításán görcsöljön. Figyelmezteti, hogy a napirendről hozzászólhat, másról
nem. Kéri megvonni a szót Polgár Károlytól és figyelmezteti, ha eltér a napirendektől, rendbírsággal
fogja sújtani a testület. A folyamatosan közbeszóló Polgár Károlytól kéri megvonni a szót.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
138/2012.(X.26.)Kh. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról, a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja;
- az MVR Kft-nek a szennyvízközmű üzemeltetése tárgyában Mohács Város Önkormányzata és
az MVR Kft. között 1999. december 17.-én köttetett üzemeltetési szerződés 2012. december
31.-i fordulónappal történő felmondására vonatkozó írásbeli bejelentését tudomásul veszi;
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 79.§-ának (1) bekezdése alapján a
szennyvízközmű vagyont – a rá vonatkozó jogokkal és kötelezettségekkel – 2012. december
31.-i fordulónappal, a 2011. évi CCIX. Törvény előírásai alapján készített vagyonleltár alapján
az önkormányzat tulajdonába ingyenesen (a törvényi szabályozás szerinti közcélú
adományként) visszaveszi;
- az előterjesztés 1. melléklete szerinti, 2012. július 3.-án a Mohács-Víz Kft-vel létrejött, 2013.
január 1.-jén hatályba lépő üzemeltetési szerződés megkötését jóváhagyólag tudomásul veszi;
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egyetért a jegyzői állás betöltésére az előterjesztés 2. melléklete szerinti pályázat kiírásával,
amelyet Mohács város hivatalos honlapján, a Nemzeti Közigazgatási Intézet
www.kozigallas.hu honlapján és a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében jelenteti meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
2. A GYEMSZI-vel kötendő megállapodásról szóló előterjesztés tárgyalása (3. melléklet)
Szekó József ismerteti a megállapodás-tervezet lényegét.
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért a megállapodás megkötésével.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
139/2012.(X.26.)Kh. a GYEMSZI-vel kötendő megállapodásról
Mohács Város Képviselő-testülete a „Mohács Városi Kórház SO2 Sürgősségi Ellátásának fejlesztése,
gyermek sürgősségi ellátás kialakítása” című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-0024 azonosító számú projekt
következtében megvalósult fejlesztési tulajdonjog átadás-átvétele, valamint a projekthez kötődő
pénzügyi elszámolás tárgyában Mohács Város Önkormányzata, Mohács Város Kórháza, valamint a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet között kötendő, az
előterjesztés melléklete szerinti megállapodással egyetért.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
3. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendeletről szóló
előterjesztés tárgyalása (4. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB támogatja az előterjesztést.
Szekó József indokolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal megalkotja az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 25/2012.ör-t.
Egy képviselő érkezik az ülésre.
4. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása
(5. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB elfogadásra javasolja a módosítást.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a
helyi építési szabályzatról szóló 25/2009.(XI.30.)ör. módosításáról szóló 26/2012.ör-t.
5. Térfigyelő rendszer bővítéséről szóló előterjesztés tárgyalása (6. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
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140/2012.(X.26.)Kh. térfigyelő kamerarendszer bővítéséről
1. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi az 50/2012.(III.30.)Kh. „Térfigyelő kamerarendszer
fejlesztése pályázatról” szóló határozatát.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szekó József polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak
szerinti térfigyelő kamerarendszer beszerzésére a szükséges eljárás lefolytatásáról gondoskodjon,
valamint az eljárás eredményeképpen a szerződést a nyertes ajánlattevővel megkösse. A Képviselőtestület egyúttal a 92/2012.(V.31.)Kh. „Térfigyelő kamerarendszerről” szóló határozata harmadik
bekezdését az alábbiak szerint módosítja: „Mohács Város Képviselő-testülete megbízza a Mohács
Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-t Mohács közigazgatási területén belül kialakítandó
térfigyelő, rendszámfelismerő rendszer üzemeltetésével.”
3. A térfigyelő kamerarendszer beszerzéséhez szükséges forrást az önkormányzat a 2012/2013. évi
költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
6. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (7. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja a pályázatok benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatokat hozza:
141/2012.(X.26.)Kh. „KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv KEOP-2011-4.9.0 számú
intézkedésére az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
A Mohács Háziorvosi rendelők épületének korszerűsítésére.
A projekt elszámolható összköltsége: 111.000 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás
mértéke 85%, azaz 94.350 e Ft.
A szükséges saját forrás mértéke 15%, azaz 16.650 e Ft, melyet az önkormányzat a 2012-es és 2013as évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Szekó József polgármester
142/2012.(X.26.)Kh. „KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv KEOP-2011-4.9.0 számú
intézkedésére az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
A Városi Sportcsarnok épületének korszerűsítésére.
A projekt elszámolható összköltsége: 114.000 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás
mértéke 85%, azaz 96.900 e Ft.
A szükséges saját forrás mértéke 15%, azaz 17.100 e Ft, melyet az önkormányzat a 2012-es és 2013as évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Szekó József polgármester
143/2012.(X.26.)Kh. „KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv KEOP-2011-4.9.0 számú
intézkedésére az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
Az MTE pálya épületének korszerűsítésére.
A projekt elszámolható összköltsége: 68.000 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke
85%, azaz 57.800 e Ft.
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A szükséges saját forrás mértéke 15%, azaz 10.200 e Ft, melyet az önkormányzat a 2012-es és 2013as évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Szekó József polgármester
144/2012.(X.26.)Kh. „KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv KEOP-2011-4.9.0 számú
intézkedésére az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
A Mohácsi Polgármesteri Hivatal „A” épületének korszerűsítésére.
A projekt elszámolható összköltsége: 94.000 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke
85%, azaz 79.900 e Ft.
A szükséges saját forrás mértéke 15%, azaz 14.100 e Ft, melyet az önkormányzat a 2012-es és 2013as évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Szekó József polgármester
145/2012.(X.26.)Kh. „KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv KEOP-2011-4.9.0 számú
intézkedésére az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
Az ESZI Mohács Gólya utcai létesítményeinek korszerűsítésére.
A projekt elszámolható összköltsége: 89.000 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke
85%, azaz 75.600 e Ft.
A szükséges saját forrás mértéke 15%, azaz 13.350 e Ft, melyet az önkormányzat a 2012-es és 2013as évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Szekó József polgármester
146/2012.(X.26.)Kh. „KEOP-2011-4.9.0 „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv KEOP-2011-4.9.0 számú
intézkedésére az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
A Pándy Kálmán Otthon létesítményeinek korszerűsítésére.
A projekt elszámolható összköltsége: 257.000 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás
mértéke 85%, azaz 218.450 e Ft.
A szükséges saját forrás mértéke 15%, azaz 38.550 e Ft, melyet az önkormányzat a 2012-es és 2013as évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Szekó József polgármester
Szekó József ismerteti a hat benyújtandó pályázat lényegét.
7. Szociális bérlakásnak az MVR Kft. kezeléséből való kivonásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(8. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a SZEB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
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147/2012.(X.26.)Kh. szociális bérlakásnak a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft.
kezeléséből való kivonásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács, Névtelen u. 4. szám alatt található, 56 m2 alapterületű, 2
szobás, komfortos szociális bérlakást a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. kezeléséből
kivonja.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Szekó József polgármester
8. Szakemberlakás bérlőkijelöléséről szóló előterjesztés tárgyalása (9. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért a bérlőkijelöléssel.
Hozzászólások:
Polgár Károly problémája az, hogy a hölgy, aki kapja a bérlakást, az E.ON alkalmazottja. Az E.ON
egy multinacionális cég, úgy gondolja nem a városnak kellene támogatni egy multinacionális céget.
Úgy gondolja, hogy az E.ON-nak szolgálati lakást kellene adnia a hölgynek. Viszont ha szociális
bérlakás kellene a hölgynek, azt támogatja. Villanyszámlával kapcsolatos problémákat tolmácsol.
Szekó József jelzi, hogy megint eltér a tárgytól, nem ez a napirend.
Polgár Károly úgy gondolja, hogy nem kell támogatni egy multinacionális cég dolgozóját. Elmondja,
hogy a hölgyet ismeri, kedves, aranyos hölgy, de ezért nem kellene támogatni. Ezen az alapon
bármilyen multinacionális cég dolgozóját támogathatnánk. Úgy gondolja, hogy ezt a lakást szociális
bérlakásnak kellene kiadni, ha a hölgy igényli és megérdemli ezen a címen, akkor adjuk úgy neki, de
ne szakemberlakásként.
Szekó József elmondja, hogy többfajta bérlakást kezel az önkormányzat, ezek között vannak
szakemberlakások is. A szakember lakás nyújtásának is megvannak a feltételei, amelyeknek ez a hölgy
megfelel. Az, hogy ő az E.ON-nál dolgozik vagy bárhol máshol dolgozik, attól még rászoruló lehet.
Emiatt nem lehet diszkriminálni és megkülönböztetni senkit sem, hogy hol van a munkahelye, ha
egyébként megfelel a feltételeknek, és ráadásul egyedül neveli a gyermekét.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
148/2012.(X.26.)Kh. szakemberlakás bérlőkijelöléséről
Mohács Város Képviselő-testülete Németh Brigitta, Mohács, Horváth K. u. 15/B.I/4. szám alatti lakost
a Mohács, Horváth K. u. 4. II/10. szám alatti, 54 m2 alapterületű, 2+1 szobás, összkomfortos
szakemberlakás bérlőjének kijelöli, egyidejűleg felkéri az MVR Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Müllerné dr. Juhos Bernadett
9. A Kisfaludy Károly Gimnáziumban emléktábla elhelyezéséről szóló előterjesztés tárgyalása
(10. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
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149/2012.(X.26.)Kh. a Kisfaludy Károly Gimnáziumban emléktábla elhelyezéséről
Mohács Város Képviselő-testülete támogatja azon kezdeményezést, hogy a Kisfaludy Károly
Gimnáziumban az alapító tanárok nevével emléktábla kerüljön elhelyezésre.
Egy képviselő elhagyja az üléstermet.
10. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy az előző ülésen elmondott interpellációra adott választ ki nem fogadja
el.
Polgár Károly elmondja, hogy azért nem fogadja el, mert a kompnál, ahol egy balesetveszélyes helyzet
van, az továbbra sem oldódott meg, hiszen útkereszteződésben továbbra is megállnak ott a buszok, és
azóta is már, hogy interpellált ez ügyben, azóta is már többszöri rendőri intézkedés történt. Az mellett
ott van egy gyalogátkelőhely, tehát többszörösen sérti a KRESZ törvényeit. Egyszer
útkereszteződésben tilos megállni, másodszor gyalogátkelőhely közvetlen közelében szintén tilos
megállni. Azt mondja, hogy ezért tenni kellene, mielőtt még ott bármilyen baleset történne.
A másik probléma – igaz nem az ő, hanem Lajdi Antalné interpellációja volt – a Penny előtt a zebra.
Az sem oldódott meg. Ha nekünk kell dönteni, döntsünk, legyen ott már, még mielőtt baleset lesz.
Szekó József rögzíti, hogy Polgár Károly nem fogadta el az interpellációjára adott választ.
A Képviselő-testületnek javasolja elfogadni Polgár Károly interpellációjára adott választ.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
150/2012.(X.26.)Kh. Polgár Károly interpellációjára adott válasz elfogadásáról
Mohács Város Képviselő-testülete Polgár Károly előző ülésen elhangzott interpellációjára adott
választ elfogadja.
Szekó József felhívja a figyelmet az írásbeli interpelláció lehetőségére, azon felül ajánlja figyelmükbe
a mohácsi jószándékú, jóérzésü embereknek, akik szeretnének valamit jelezni az önkormányzat felé,
hogy valahol problémát látnak, éreznek a városban, hogy a megválasztott képviselőiket keressék meg.
Winternitz Ferenc ismerteti azon bejelentést, hogy a Kossuth L. utcában a volt francia pékség
épületében áldatlan állapotok vannak, rengeteg szemét halmozódott fel. A Kossuth L. utcai felvonulási
épületből a szemetüket az udvarba hordják. Kéri, hogy a műszaki osztály vizsgálja meg a bejelentést.
Jelzi, hogy a Sétáló utcából a járdán hajtanak ki az ún. árufeltöltő kisteherautók és egyebek és a sétáló
utcát átmenő forgalomra használó hobbiautósok. Valamit tenni kellene, ha mást nem, letenni kettő
darab vasoszlopot, ami között el lehet gyalogolni, el lehet biciglizni, de nem lehet autóval áthajtani.
Csollák István ismerteti, hogy az elmúlt ülésen két témában interpellált, az egyik a dunai szállodahajók
témaköre volt, amelyre azonnali választ kapott jegyző asszonytól. Úgy értelmezte, hogy ennek az
átgondolása folyamatban van.
A másik, a Szent István u. 4. szám alatti társasház lakóitól érkezett kérés a Lesz vigasz presszó
működésével kapcsolatban. Erre az igazgatási osztály vezetőjétől kapott írásban választ.
Mindkét interpellációjára kapott választ elfogadja.
Új interpellációként ismerteti, hogy pár évvel ezelőtt foglalkoztunk a Mohácsi J. utca ivóvízvezeték
kiváltásával és az ott lévő út felújításával, új burkolattal való ellátásával. Az akkori lehetőségeknek
megfelelően ez olyan szélesre sikerült, ahogy sikerült. Az ott lakók kérése, hogy vizsgáljuk meg annak
lehetőségét, hogy lehetne sebességkorlátozást bevezetni, mert igen nagy tempóban haladnak az autók
és balesetveszélyes.
Wébel Zsolt elmondja, hogy a Baross utcában többen jelezték az esti világítás hiányosságát, kérik,
hogy több fény legyen az utcában. A déli városrészből újra többen megkeresték azzal a problémával,
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hogy nem tudnak belenyugodni abba, hogy több szemétdíjat fizetnek, mint amennyi szemetet
elvisznek tőlük.
Kovács László az elmúlt ülés interpellációit idézi fel, melyek 80-90%-a megvalósult, amit köszön:
- a Liget u. – Pécsi út kereszteződésnél a kerékpártároló területe kijelölésre került és készülőben
van;
- a Liszt F. utcai buszmegállóval kapcsolatos kérése teljesítésének lehetőségét megvizsgálják;
- a hétvégi randalírozásoknál a rendőrség segítségét kérték.
- kiemeli a Park utca 3./ és 3/B. előtti fák nyesését, melyre azt a választ kapta, hogy már ebben
az évben kétszer megtörtént a nyesés. Kéri, ha a felújított épületet megint csapdossa a nagy fa,
akkor legyen lehetőség az újbóli nyesésre.
Horváth Zsolt tolmácsolja, hogy a nemrégiben átadott új kerékpárúttal kapcsolatban többen jelezték,
hogy családok próbálnak ott szabadidős tevékenységet folytatni a Duna mentén, de sokukat zavarja az,
hogy bizonyos autósok és több motoros is túl nagy sebességgel használja ezeket a kerékpárutakat, ami
balesetveszélyes. Kérdése, hogy lehetne-e tenni ez ellen.
Olyan megkeresés is érkezett, hogy az újonnan kialakított és szép játszótereket olyan fiatalok veszik
igénybe, birtokba, akik már erősen kinőttek ebből a korból, hogy ezeket használják, viszont így a
kisebb gyerekek nem mernek oda menni, mert zavarják őket.
A taxiállomásnál fiatalok próbálták tönkretenni az újonnan ültetett csemetéket. Komolyabb rendőri
vagy polgárőri fellépést, ellenőrzést kér, hogy ezeket a közösségi tereket ne tudják rongálni, illetve
birtokba venni olyanok, akiknek nem szabadna ezt.
Polgár Károly köszöni az embereknek, hogy bizalommal fordulnak hozzá.
Szekó József elmondja, hogy Polgár Károly jól tenné, ha elnézést kérne tőle, az önkormányzattól,
Mohács város közvéleményétől.
Lajdi Antalné ismerteti, hogy már két alkalommal felkereste egy fiatal hölgy abban az ügyben, hogy a
bútorgyár és az ipari park felé vezető úton nincs világítás. Vannak lámpák, de nem égnek.
Életveszélyes a kerékpározás. A problémát már jelezte a városfejlesztési osztálynak is, nem tudja
kinek kellene megoldani. Kéri megvizsgálni és válaszolni a jelzésre.
Tájékoztatja a lakosságot arról, hogy a városfejlesztési osztály a sokac révben kiépítendő felnőtt
játszótérre az áldását adta, kéri, hogy egyeztetésre az idősek képviselője szíveskedjen Bagó Béla
osztályvezetőt felkeresni.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna elmondja, hogy a szőlőhegyi játszótér ügyében többen megkeresték.
2006-ban egy játszóelemet kaptak, az előtte lévő játszóelemek a Benscheim térről lettek leszerelve.
Szeretnének kapni – ha másként nem pályázati úton - új játszóteret.
Több hónapja elloptak a játszótérről egy hintát, kéri pótlását ugyan olyannal, ami van.
Dr. Kovács Mirella Wébel képviselő úrtól megkérdezi, mit ért az alatt, hogy kevesebb hulladékot tesz
ki a lakos, mint amennyit fizetnie kell?
Wébel Zsolt elmondja, hogy az a problémájuk, hogy a 70 l-s és 120 l-es kukájuk két hét alatt telik csak
meg, van amikor kéthetente teszik ki, de minden hétre kifizetik a szállítási díjat.
Dr. Kovács Mirella elmondja, hogy így szól a rendeletünk. Nem lehet ebben a vonatkozásban
megkülönböztetést tenni. Egyébként ha egyáltalán nem tenne ki szemetet, akkor is kellene fizetnie,
ugyanis a hulladékot gyűjtő autó ott is elmegy, ahova nem tesznek ki szemetet, és az üzemeltetésével
járó költségeket is fedezi a hulladékszállítási díj. Nincs lehetőség az egyedi hulladékmérésre.
Wébel Zsolt érti, elfogadja és tudja, de akik ezzel a problémával megkeresték, nehezebben fogadják el.
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Dr. Kovács Mirella kéri tudatni velük, hogy a törvényi szabályozás ilyen, és a rendeleti szabályozás
megfelel a törvényinek.
Szekó József kifejti, hogy ez egy sokkal bonyolultabb kérdés, mint egy interpellációban és egy arra
adott válaszban el lehetne intézni. Törvény szabályozza ezt a közszolgáltatást, mely kötelező
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szól. A közszolgáltatást kötelezően az önkormányzatoknak
meg kell szervezni, a lakosságnak kötelezően igénybe kell venni. Ha nem ilyenek lennének a
szabályok, a törvény és a rendeletek, akkor tételezzük fel, hogy az emberek nagyrésze jószándékú,
jóindulatú, de mint mindenütt, köztünk is, másutt is vannak rossz szándékú emberek, előfordulhat, ha
az alapján kellene fizetni, hogy hány kukát tesz ki, akkor a szemetét eldobálná minden felé és a
környezetet teljes mértékben elszennyeznék. Az egy más kérdés, hogy ez a törvény az elkövetkezendő
években sokat fog még alakulni, változni, ezzel még az önkormányzatoknak sokat kell foglalkozni,
mert az a cél, hogy úgy, mint nyugaton, Magyarországon is egyre nagyobb legyen az újrahasznosított
hulladék aránya, egyre kevesebb szemét kerüljön lerakókba. Az ilyen rendszerek kialakítása sokba
kerül. Elmondja, hogy annak ellenére, hogy sokallják a magyarországi hulladékszolgáltatási díjakat,
nemzetközi összevetésben a magyar díjak nem minősülnek magasnak és arra kell felkészülni az
önkormányzatoknak, hogy a jövőben ahhoz, hogy még korszerűbb, mennyiségarányos díjfizetés
megvalósulhasson, még korszerűbb hulladékkezelési rendszerek épüljenek ki, ahhoz beruházni kell, a
rendszereket korszerűsíteni, fejleszteni kell, új eszközöket kell vásárolni, aminek jelentős költségei is
lesznek. Azt gondolja, hogy ezzel a kérdéssel majd még foglalkoznunk kell és talán a legfontosabb az
lesz, ha az iskolákban is elkezdünk ezzel foglalkozni, erre oktatni, nevelni, mert az igazán kívánatos
hulladékkezelő rendszerek csak úgy valósíthatók meg, hogy ha ezt a társadalom teljes spektruma
magáénak érzi, úgy áll hozzá és úgy is viselkedik. Természetesen ezt az emberek döntő többsége e
nélkül is megteszi, de ennek a rendszernek a továbbfejlesztése nagyon sok minden mást is feltételez.
Azt gondolja, hogy a jövő évben már ezzel a kérdéssel a Mohácsi Önkormányzatnak is foglalkoznia
kell.
Több interpelláció nincs.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, azt követően Szekó József az alábbiak
szerint ismerteti az ott hozott döntéseket:
151/2012.(X.26.)Kh. a járási hivatal kialakítása tárgyában a Baranya Megyei Kormányhivatallal
kötendő megállapodásról
Mohács Város Képviselő-testülete a járási hivatal kialakítása tárgyában a Baranya Megyei
Kormányhivatallal kötendő megállapodás-tervezetet és annak valamennyi mellékletét megismerte, az
abban foglaltakat elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy
- Mohács Város Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a kormányhivatal kialakításával
összefüggésben az önkormányzatnál felmerülő többletköltségeket (átköltöztetés,
telefonhálózat szétválasztása, informatikai hálózat szétválasztása, ügyfélszolgálat átalakítása,
irattár átköltöztetése stb.) az Átvevő térítse meg;
- Mohács Város Képviselő-testülete egyetért a megállapodás 1. számú melléklete szerinti
ingatlanhányad Átvevő részére történő használatba adásával azzal, hogy a B. épületben lévő
43,86 m2 nagyságú szolgálati lakást, a 26,4 m2 nagyságú garázst, a 26,4 m2 nagyságú garázst
és a 8,10 m2 nagyságú műhelyt nem kívánja használatba adni.
- Mohács Város Képviselő-testülete az önkormányzat A épületét (Széchenyi tér 1.) teljes
egészében használatban kívánja tartani a feladatai ellátása céljából; annak egyes helyiségeinek
esetleges igénybevétele külön megállapodás és eseti térítési díj ellenében lehetséges.
Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szekó József polgármestert, hogy a megállapodást, a
teljességi nyilatkozatot, a megállapodás részét képező egyéb nyilatkozatokat, továbbá az ingyenes
használatba átengedett ingatlanra vonatkozó használati, illetve vagyonkezelői jog ingatlannyilvántartási bejegyzésére vonatkozó engedélyt az Önkormányzat nevében és képviseletében eljárva
aláírja.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Szekó József polgármester
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152/2012.(X.26.)Kh. gazdasági igazgatói álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről
Mohács Város Képviselő-testülete
- a 2012. évi XXXVIII. Törvény 11.§-ának (3) bekezdésében biztosított jogkörével élve,
Mohács Város Kórháza gazdasági igazgatói munkakör betöltésére benyújtott pályázatot
megismerte,
- Engert Ferenc gazdasági igazgatói megbízását támogatja,
- Megbízza és meghatalmazza Szekó József polgármestert, hogy jelen támogató véleményt a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-, és Szervezetfejlesztési Intézet vezetője részére
eljuttassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
címzetes főjegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Kovács László
képviselő

Winternitz Ferenc
képviselő
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