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Szekó József köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes,
az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Pávkovics Gábor és Winternitz Ferenc képviselőket
kéri fel. A napirendek vonatkozásában javasolja, hogy a társaságok beszámolói közül a Mohács-Víz
Kft. beszámolóját 1. napirendként tárgyalja a testület a cégvezető úr jelenlétében tekintettel arra, hogy
ezekben a percekben kezdődik a Mohács-Víz Kft. taggyűlése, majd a Baranya-Víz Zrt. közgyűlése,
ahol Csollák István cégvezető úrnak, Képviselő-testületünk tagjának jelen kell lennie. Indítványozza 2.
napirendként tárgyalni a meghívó szerinti 29. napirendet, mivel van olyan része, amely a rendőrséggel
kötendő együttműködésről szól és szeretné, ha jelen lenne főkapitány és kapitány úr a napirend
tárgyalásakor. Indítványozza a meghívó szerinti 18. napirend törlését, mivel egy folyamatban lévő
törvénymódosítás eredményeképpen novemberben kell tárgyalnunk a költségvetési koncepciót.
Javasolja felvenni a napirendek sorába a Mohács Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervéről szóló előterjesztést. Kezdeményezi a kitüntető díjakra vonatkozó két
napirend zárt ülésen tárgyalását.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
30/2013.((IV.26.)Kh. zárt ülés elrendeléséről
Mohács Város Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja az önkormányzati elismerésekre érkezett
javaslatokról érkezett tájékoztatóról és a megyei kitüntető díjakra vonatkozó javaslatról szóló
napirendeket.
Tárgysorozattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, azt a Képviselő-testület 9 egyhangú
szavazattal a következők szerint fogadja el:
Napirend:
1. Beszámoló a Mohács-Víz Kft. 2012. évi tevékenységéről, a mérleg és a 2013. évi üzleti terv
elfogadása
Előadó: Csollák István Mohács-Víz Kft. cégvezető
2. 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
3. Tájékoztató a Mohácsi Polgárőr Egylet 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Süllős István elnök
4. Tájékoztató a Mohács város közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dakos József hőr. dandártábornok, hőr. főtanácsos, Baranya Megye Rendőrfőkapitánya
Garamvári Gábor r. alezredes, kapitányságvezető
5. Tájékoztató a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről
Előadó: Szabó György r. őrnagy Örsparancsnok
Barnácz István r. alezredes, kapitányságvezető
6. Tájékoztató a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége tevékenységéről
Előadó: Sólya Gábor kirendeltség-vezető
7. Tájékoztató Mohács Város Kórháza 2012. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Csizmadia Csaba főigazgató
8. Tájékoztató az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2012. évi
tevékenységéről
Előadó: Horváth Lászlóné elnök
9. Beszámoló a Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
Előadó: Käszné Lebő Zsuzsanna alpolgármester, TRÖ vezető
10.Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Előadó: Kovácsné Domján Zsuzsanna, az Egészségügyi Alapellátó Szolgálat vezetője
11.Beszámoló a bentlakásos szociális intézmények tevékenységéről
Előadó: Kolutácz Györgyné intézményvezető
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Tóth Andrea mb. intézményvezető
Csoboth Tamás intézményvezető
Wébel Zsolt lelkész
12.Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról
Előadó: Szabó Róbert népjóléti osztályvezető
Szőke Jánosné bölcsődevezető
Fehér László Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megbízott
vezetője
13.Előterjesztés családi napközik szakmai programjainak módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
14.Előterjesztés a Kanizsai Dorottya Múzeum szakmai dokumentumairól
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
15.Ügyvezetői és felügyelő bizottsági elnöki beszámolók az önkormányzati többségi tulajdonú kft-k
2012. évi tevékenységéről, a mérleg elfogadása
Előadó: MVR Kft. ügyvezető és FüB elnök
Mohácsi Hőszolgáltató Kft. ügyvezető és FüB elnök
Mohács-Víz Kft. cégvezető és FüB elnök
Mohács Nonprofit Kft. ügyvezető és FüB elnök
16.Előterjesztés az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2012. évre kiírt
prémiumfeladatok teljesítéséről, 2013. évi alapbéréről
Előadó: Szekó József polgármester
17.Előterjesztés a 2012. évi költségvetés módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
18.Előterjesztés a 2012. évi zárszámadásról szóló rendeletről
Előadó: Szekó József polgármester
19.Előterjesztés a 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Szekó József polgármester
20.Előterjesztés a 2013. évi civil szervezet támogatási keret felosztásáról
Előadó: M. Bugarszki Norbert pénzügyi osztályvezető
21.Előterjesztés a 2013. évi intézmény-felújítási keret felosztásáról
Előadó: Bagó Béla városfejlesztési osztályvezető
22.Előterjesztés a 2013. évi útfelújítási keret felosztásáról
Előadó: Bagó Béla városfejlesztési osztályvezető
23.Előterjesztés pályázatokról
Előadó: Szekó József polgármester
24.Előterjesztés a Szigeti városrész hulladékgazdálkodási közszolgáltatását érintő döntésekről
Előadó: Szekó József polgármester
25.Előterjesztés településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás, valamint a
településképi kötelezés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Szekó József polgármester
26.Előterjesztés szakemberlakásnak szociális bérlakássá történő átminősítéséről
Előadó: Szabó Róbert Népjóléti Osztályvezető
27.Előterjesztés a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
28.Előterjesztés Mohács Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervéről
29.Interpellációk
Zárt ülés:
1. Előterjesztés a megyei kitüntető díjakra vonatkozó javaslatról
Előadó: Szekó József polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzati elismerésekre érkezett javaslatokról
Előadó: Szekó József polgármester
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Egy képviselő érkezik az ülésre.
1. A Mohács-Víz Kft. 2012. évi tevékenységéről, a mérleg és a 2013. évi üzleti terv elfogadásáról
szóló előterjesztés tárgyalása (1. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB a beszámolót a 2013. évi üzleti tervvel elfogadásra javasolja.
Csollák István kiegészítésként elmondja, hogy 2012-ben már érződött a 2011. december 30.-án
hatályba lépett víziközmű törvényről szóló szabályozás. A 2012 évi tevékenységüket
kiegyensúlyozottan végezték, 7.026.000 Ft adózott eredménnyel zárt a kft. A víziközmű törvény 2013ban már jelentős mértékben meghatározza tevékenységüket. A víziközmű törvény tartalmazza, hogy
az elkövetkező időszak üzemeltetőinek milyen fogyasztói egyenértékekkel kell rendelkezni, mert
alapvető törvényalkotási koncepció volt, hogy az üzemeltetők számát csökkenteni fogják. A MohácsVíz Kft. az első lépés végrehajtásához az 50 000 fogyasztói egyenértékkel rendelkezik. A törvényben
a második lépés 100 000, a harmadik 150 000 fogyasztói egyenérték. Próbáltak integrált szervezetet
létrehozni, melynek eredményeképpen 120 000 fogyasztói egyenértékkel egy közelünkben, a törvényi
előírásnak megfelelő távolságban lévő üzemeltetői szervezetekkel integrálódva hozzák létre az
üzemeltető szervezetüket, majd a május 30.-ig beadandó akreditációs követelményrendszerben vázolni
kell azt az integrációs menetvonalat, hogy hogyan fogják elérni a 150 000-es fogyasztói egyenértéket.
Az integrációs megállapodás aláírására a jövő héten kerül sor, melynek végrehajtását követően 2014.
első félévétől ez a fogyasztói egyenérték 170 000 fogyasztói egyenérték nagyságra emelkedik. Május
31.-ig az Energia Hivataltól akreditációs engedélyt kell kérniük. Ez hatalmas munka, nagyon sok
adatszolgáltatási kötelezettséggel, szervezeti felépítéssel, minőségirányítással és minden egyébbel kell
hogy foglalkozzon, illetve az integrált szervezet létrehozását kell minden vonatkozásban megoldani,
engedélyezésre benyújtani. A 2013. évi pénzügyi tervben negatív eredmény került megjelölésre, mivel
a közműadó törvény eddig nem várt kötelezettséget rótt a szolgáltatók felé, ez 57 millió Ft a MohácsVíz Kft. esetében. 600 M Ft-os árbevételük van, a 2012. évi pénzügyi tervben az adózott eredmény 7
millió Ft volt, tehát 1-1,5%-os szerény mértékű eredményt értek el és terveztek annak érdekében, hogy
minden évben az áremelésnél figyelembe vették a lakosság teherbíró képességét, és amikor 5%-os
inflációs mérték volt, akkor egyeztetve a polgármesterekkel, ezt 1,9-2%-os áremeléssel kezelték.
Jelentős feladataik vannak 2013. évre vonatkozóan, a közműadóval kapcsolatban várják az államnak
azt a kompenzáló megoldását, ami terheiket csökkentheti. Minden lehetőséget igyekeznek megragadni
annak érdekében, hogy pénzügyi mutatóik jól alakuljanak 2013-ban. Kéri a beszámoló elfogadását.
Egy képviselő érkezik az ülésre.
Szekó József tájékoztat arról, hogy a megváltozott törvényi szabályozás miatt jelentősen átalakul a
vízszolgáltatás szerkezete. Eddig országosan több mint 400 szolgáltató volt. A törvényalkotó célja,
hogy a szolgáltatók száma a tizedére csökkenjen, kevesebb szolgáltatóval hatékonyabban oldják meg a
szolgáltatást. Az a törekvésünk, hogy Baranya megyében létrejöjjön egy olyan megyei vízszolgáltató
szervezet, amelynek tagjai a valamikori megyei vízmű üzemigazgatóságai: Szigetvár, Siklós, Komló,
Mohács és Mohács-környéki települések és ezek állnának össze megalakítva a Baranya-Víz Zrt-t. A
törvényalkotás közben lehetett látni a folyamatot, ezért már 2011 végén megalakítottuk a Baranya-Víz
Kft-t és Mohács székhellyel fog létrejönni a Baranya-Víz Zrt. A különböző területek közötti feladatok
megosztásra kerülnek. Az integráció végrehajtásával a törvényben előírt 150 000 fogyasztói
egyenérték helyett 170 000 fogyasztói egyenértékkel fog rendelkezni a közös társaságunk. Baranya
megye vízszolgáltatásának a helyzete a jövőben úgy alakul, hogy lesz egy pécsi vízellátó szervezet, a
Tettye Forrásház, és lesz a Pécsen kívüli településeket összefogó mohácsi székhelyű Baranya-Víz Zrt.
A megyében 15 település más szolgáltatót választott, de meggyőződése, hogy idővel visszajönnek a
megyei vízszolgáltató szervezetekhez. A hosszú távú törekvés egy olyan stratégiai megállapodás
kötése, amelynek a keretében bizonyos tevékenységeket igyekszünk összehangolni. A szervezési
folyamatok a hatékonyság növelésének az irányába mutatnak. A folyamat nem egyszerű, sok
teendővel, gonddal, problémával jár, ennek ellenére a jövőt illetően azt gondolja eredményesnek kell
lennie és eredményes lehet. Az üzleti terv összeállítása nem volt egyszerű feladat, hiszen május 31.-ig
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még a Mohács-Víz Kft. szolgáltat, míg június 1-től a Mohács-Víz Kft. már egy megyei vízellátó
szervezet lesz, hiszen már mintegy 100 település szolgáltatását látja el. Ezt követően beintegrálásra
kerülnek a Szigetvár-környéki települések és közben a Mohács-Víz Kft. átalakul Baranya-Víz Zrt-vé.
Az irányítással, szervezéssel járó feladatokat elosztjuk a gesztor önkormányzatok között.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
31/2013.(IV.26.)Kh. a Mohács-Víz Kft. 2012. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a Mohács-Víz Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja. A képződött 7.026 E Ft mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba helyezi;
2. egyetért a gazdasági társaság által működtetett vízbázis növelésével az előterjesztésben leírtak
szerint. Felhatalmazza a polgármestert a kút megvásárlásával, hasznosításával kapcsolatos
szerződés megkötésével;
3. egyetért a cégvezető tájékoztatója alapján az integrációs terv és stratégiai megállapodás
megkötésével. Felhatalmazza a Mohács-Víz Kft. menedzsmentjét a fentiekre vonatkozó
megállapodások megkötésére;
4. a Mohács-Víz Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja.
2. 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 április 5.-én testvérvárosunk, Pélmonostor polgármestere, Nicola Redzep
úr elhunyt, aki nagy barátja volt a testvérvárosi kapcsolatnak.
A Képviselő-testület tagjai egy perces néma felállással tisztelegnek emlékének.
Dr. Kovács Mirella tájékoztat arról, hogy pályázat kiírására került sor az ÁMK bölcsődei
intézményegység vezetői álláshely betöltésére, tekintettel arra, hogy a bölcsődevezető, Szőke Jánosné
nyugállományba vonul. A pályázat beadási határideje lejárt, egy pályázat ékezett, pályázót az eseti
bizottság alkalmasnak találta a bölcsődevezetői álláshely betöltésére, így 2013. május 1-től Luzsenszki
Gyuláné Rácz Edig fogja betölteni a bölcsődevezetői álláshelyet.
Szekó József elmondja, hogy a Baranya Megyei Rendőr-főkapitány úr azzal a megkereséssel fordult
hozzánk, hogy jogszabályi előírásnak megfelelően kössünk együttműködési megállapodást az egyes
rendészeti feladatokat ellátó személyek – hivatalunknál a közterület-felügyelők és a mezőőrök tevékenységének összehangolására, szakmai segítésére. Javasolja az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal a megállapodás megkötését.
Felhívja a figyelmet a képviselők rendelkezésére bocsátott kiegészítő előterjesztésre és a Nonprofit
Kft-vel kötött Közművelődési Megállapodást kiegészítésére.
Dr. Kovács Mirella ismerteti, hogy a PJEB-GTB ülésen kiosztásra került egy kiegészítő előterjesztés,
melyben a Pándy Kálmán Otthon egyik épületrészének térítésmentes tulajdonba adását javasoljuk.
A Mohácsi Önkormányzat 1994 óta tagja a Nefela Jégesőelhárítási Egyesülésnek. Korábban az
egyesülést a MTKT évente anyagilag támogatta. A társulásnak jelenleg erre nincs már lehetősége, az
egyesülés benyújtotta az önkormányzat felé a számlát, amit nem tartott korrekt eljárásnak, ezért
javasolja, hogy az önkormányzat lépjen ki 3013. december 31-ei hatállyal az egyesülésből.
Winternitz Ferenc szerint ez elsősorban a települések érdeke, ők adják össze a pénzt a Nefelának.
Szekó József elhangzott javaslattal kapcsolatban kifejti, hogy a kistérségi társulásnak és a
településeknek is meg kell hozni az ezzel kapcsolatos döntést. Úgy ítéljük meg, hogy értelmét
vesztette fenntartani, különös tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági gazdálkodók nagy része nem
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tagja az egyesülésnek, nem fizetnek, holott alapvetően az ő érdekük lenne. Az önkormányzatok maguk
nem képesek fenntartani ezt a fajta szolgáltatást.
Szavazásra bocsátja a beszámolót, a bölcsődei intézményegység vezetésére az eseti bizottság
döntésének jóváhagyását, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési
megállapodás jóváhagyását, a Nefela Jégesőelhárítási Egyesülésből történő kilépési szándékot, a
Nonprofit Kft-vel kötött Közművelődési Megállapodás meghosszabbítását és kiegészítését, továbbá az
állami ingatlan tulajdonjogának igénylését.
A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatokat hozza:
32/2013.(IV.26.)Kh. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottság átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről, a településrészi önkormányzatról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről és
egyebekről szóló beszámolót elfogadja;
- a Mohács Térségi ÁMK Bölcsődei Intézményegység álláshelyére kiírt pályázat elbírálására
létrejött eseti bizottság döntését jóváhagyja;
- egyetért a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal együttműködési megállapodás megkötésével;
- 2013. december 1-ei hatállyal kilép a Nefela Jégesőelhárítási Egyesülésből, megszünteti az
egyesüléssel korábban létrejött jogviszonyt;
- a Mohács Város Önkormányzata és a Mohács Nonprofit Kft. között 2010. február 12. napján
létrejött „Közművelődési Megállapodást” 2014. december 31. napjáig meghosszabbítja,
továbbá I/7. pontját kiegészíti a „Busóudvar” rendezvényeinek szervezésével és
bonyolításával. A Képviselő-testület felhatalmazza Szekó József polgármestert és Dr. Dókity
Erzsébetet, a Mohácsi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a „Közművelődési Megállapodás”-nak az
előterjesztésben foglaltak szerinti módosítására és aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Dr. Dókity Erzsébet aljegyző, a Mohács Nonprofit Kft. ügyvezetője
33/2013.(IV.26.)Kh. állami ingatlan tulajdonjogának igényléséről
Mohács Város Képviselő-testülete
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36.§ (2) bekezdésének c./ pontja alapján
kéri Mohács Város Önkormányzata részére a Magyar Állam tulajdonában álló mohácsi 3399
helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházását;
- nevezett ingatlanban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 72.§ (2) bekezdése szerint minősülő rehabilitációs intézményt működtet, jelenleg
ellátási szerződés keretében;
- a rehabilitációs intézményt az Mötv. 10§.(2) bekezdés alapján önként vállalt feladatként tartja
fent;
- nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a
kezdeményezés benyújtására a 254/2007.(X.4.)Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés alapján a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Szekó József a napirend keretében a következő tájékoztatást adja: mint ismert, a Kormány egy
rezsicsökkentéses programot indított el az országban, amelynek része az, hogy a különböző
közszolgáltatások díjai az év során 10%-kal vagy akár nagyobb mértékben is csökkenjenek. Ennek
néhány eleme január 1-jétől megvalósult, a villamos- és gázenergia szolgáltatás díjának elvileg már
mindenkinél 10%-kal csökkenni kellett volna. Tudja, hogy ezt nem pontosan tartották be mindenütt a
szolgáltatók, ezzel kapcsolatban a különböző vizsgálatok, intézkedések folyamatban vannak. További
szolgáltatások díjának a csökkentése is előkészítés alatt van, így a víz-, hulladékszolgáltatás,

6

kéményseprés. Ezen díjcsökkentések azt gondolja, hogy alapvetően a lakosság nagy részének az
egyetértését övezi, ugyanakkor vannak e körül viták, ellenvetések is. Úgy gondolja, hogy
polgármesterként ennek az egész folyamatnak az önkormányzati társaságokat érintő hátterét jól
ismerve megalapozottan nyilatkozhat és mondhatja azt, hogy a társaságokat érintő negatív hatást
figyelembe véve ez egy szükséges intézkedés, hiszen Magyarországon az embereket, a háztartásokat
terhelő rezsidíjak a hazai jövedelmi viszonyokat tekintve Európában az élenjárók, a legnagyobb
arányú terhet jelentenek a háztartásokra, de abszolút értékben is ez a teher bizonyos szolgáltatási
fajtáknál vetekszik az osztrák vagy a német díjakkal, például a villamos-energia díj vonatkozásában.
Azt gondolja, hogy helyes a Kormánynak ez a törekvése. Bizonyára a hulladékszállításban vagy a
vízszolgáltatásban az önkormányzati tulajdonú társaságok egy részét, akik nem engedtek felesleges
költségeket érvényesíteni a díjakban korábban, és ezek közé tartozunk mi is, arra törekedtünk, hogy a
díjainkban csak a valós költségeket tüntessék fel a társaságaink, arra törekedtünk, hogy ezek a
közszolgáltatási díjak minél mérsékeltebbek legyenek, nyilván el kellett ismerni a valós költségeket,
de azért elmondhatjuk, hogy országosan a díjaink mindenütt az átlag alatt, az alsó harmadban vannak.
Mindez azt is jelenti, hogy a társaságainknál kieső árbevétel bizonyára gondot fog okozni a
gazdálkodásban. Ezzel a parlament által létrehozott munkabizottság foglalkozik, meglesznek a
megfelelő intézkedések és kompenzációk azért, hogy a társaságaink ezeket a díjcsökkentéseket végre
tudják hajtani. A kéményseprésnél más a helyzet; az év végén olyan javaslat született, hogy az
elkövetkező két évben országosan 2-3-szorosra emelkedhetne a szolgáltatás költsége. Ezt észlelve az a
törekvés, hogy a korábbi díjhoz képest is a kéményseprő-ipari szolgáltatásnál is rezsidíj-csökkentés
következzen be. Azt lehet hallani, hogy a kéményseprő szolgáltatók most igyekeznek beszedni az
emelt összegű díjakat. Bár szokatlan egy polgármestertől, de most arra kéri, bíztatja a lakosságot, hogy
várjanak a befizetéssel, mert rövidesen megszületik az az intézkedés, amely júlnius 1-től rendezi ezt a
kérdést. Felszólítja a kéményseprő-ipari szolgáltatókat is, hogy ne tegyenek ilyen barátságtalan lépést,
mert a jogtalanul beszedett összegeket vissza kell fizetni, és ez csak nézeteltérésekhez, problémákhoz
vezethet a jövőben. A képviselőket arra kéri, hogy az ülésen csatlakozzanak a rezsidíj-csökkentéses
programhoz, álljanak ki e mellett a program mellett és aláírást gyűjtő íveket írják alá.
Csollák úr által elmondottak bizonyos szempontból egy szerencsétlen egybeesés, hogy most kerül sor
a vízszolgáltatás átszervezésére, amely jelentős költségekkel is jár, ugyanakkor bevezetésre került a
közműadó, amely további terhet jelenthet, ugyanakkor a rezsidíj-csökkentés révén árbevétel kiesés
mutatkozik. Elengedhetetlen, hogy a kormányzat a nehéz helyzetbe került társaságokat kompenzálja ez meg is fog történni. A hulladékszállításnál az az elképzelés, hogy a korábban bevezetett
hulladéklerakási járulékot a kormányzat átmenetileg átengedi a szolgáltatók javára, és ebből az
átengedett bevételből lehet majd pótolni a kieső árbevételt.
Szomorúan látja, hogy a Jobbik és az MSZP képviselője nem volt hajlandó csatlakozni ehhez a
kezdeményezéshez. Sajnálatos, hogy nem partnerek abban, hogy a lakosság terheit mérsékeljük,
csökkentsük.
Winternitz Ferenc fontosnak tartja, hogy a víz-, és csatornadíj 10%-os csökkentéséről van szó.
Horváth Zsolt javasolja visszatérni a rezsicsökkentéses kérdőívre akkor, amikor ismert lesz, hogy a
városi cégek milyen kompenzációt fognak kapnak, hogy biztosak legyünk abban, hogy nem fog senki
csorbát szenvedni ebben a dologban.
Szekó József megismétli, hogy polgármesterként és tulajdonosi képviselőként nagyon jól ismeri a
folyamat gazdasági hátterét. A parlamentben is egyik élharcosa annak, hogy azok az önkormányzati
gazdasági társaságok, amelyek erre jogosultak, azok megfelelő kompenzációban részesüljenek, de azt
gondolja, hogy semmi nem írhatja felül azt, hogy a lakosság terheit csökkentsük. MSZP-s képviselő
létére ezt a dolgot nem támogatni furcsa, hiszen tudja, hogy az a vád éri őket, hogy a 210. előtti nyolc
év során megduplázták az áramdíjat, megháromszorozták a gázdíjat. Éppen ennek következtében
lettek elviselhetetlen mértékűek a rezsidíjak, ennek következtében került egy sor ingatlan, lakás
terhelésre, elárverezésre. Azt szerette volna, ha ehhez egységesen csatlakozik a Képviselő-testület, de
tiszteletben tartja képviselő úr állásfoglalását.
Egy képviselő elhagyja az üléstermet.

7

3. A Mohácsi Polgárőr Egylet 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása (3.
melléklet)
Szekó József rögzíti, hogy a tájékoztató kitér minden olyan területre, amelyen a Polgárőr Egylet
tevékenykedik, illetve több olyan terület is van, ahol segíti az önkormányzat munkáját, a helyi
közösség életét. Mi is igyekeztünk ezt azzal támogatni azzal, hogy részükre egy új irodát, székhelyet
hoztunk létre.
Hozzászólások:
Kovács László megköszöni a polgárőrök eddigi munkáját. Kiemeli az iskolakezdéskor a forgalmas
helyeken a tanulók biztonságos átkelésében nyújtott segítségüket, illetve a rendezvények alkalmával a
rendelkezésre állásukat, amit a jövőben is kér.
Käszné Lebő Zsuzsanna megköszöni az újmohácsi polgárőr egyesület munkáját. Több alkalommal
együtt dolgoznak mohácsi és szigeti rendezvényeken. Köszöni Pintér Mátyás és Süllős István elnök
urak lelkiismeretes munkavégzését.
Szekó József javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el a beszámolót és ismerje el a polgárőr
egylet tevékenységét.
A Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
34/2013.(IV.26.)Kh. a Mohácsi Polgárőr Egylet 2012. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete
- a Mohácsi Polgárőr Egylet 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja;
- elismerését és köszönetét fejezi ki a Mohácsi Polgárőr Egylet tevékenységéért.
4. Mohács város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalása (4. melléklet)
Szekó József tájékoztat arról, hogy a tegnapi napon ülésezett a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás,
ahol napirenden volt a társulás területének a közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató. Kapitány úr
szemléletes prezentáció keretében mutatta be tevékenységüket.
Garamvári Gábor kijelenti, hogy javult Mohács és a rendőrkapitányság illetékességi területéhez
tartozó 48 település közrendje, közbiztonsága. Tavaly az előző évhez képest 11%-kal csökkent az
ismertté vált bűncselekmények száma, Mohácson ez a szám 18,7%. Fontosnak tartja elmondani, hogy
egyedül nem fognak tudni rendet teremteni, fenntartani - ehhez kellenek a jogkövető állampolgárok, a
törvényeket tiszteletben tartó gazdasági szereplők, és a polgárokat képviselő választott tisztségviselő
is, hogy információkkal segítse a munkájukat. A rendőrségnek segíteni kell a térség fejlődését a
biztonság, a rend megteremtésével. Elsődlegesen a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. Az
állampolgárok a rendőröket akkor fogják tisztelni, ha jól, kulturáltan, szakszerűen tudnak intézkedni.
A testi sértések, a garázdaság, a közterületen, nyílt utcán elkövetett bűncselekmények számát
igyekeztek mérsékelni, mivel ezek a jogsértések váltanak ki félelmet, megbotránkozást, riadalmat az
emberekben. E tekintetben a kapitányság teljes területére vetítve az elmúlt két évben közel 30%-os
csökkenést tudtak produkálni. A visszaeső elkövetők aránya az elmúlt két évben 67%-kal csökkent.
Fontosnak tartja a szubjektív biztonságérzet megteremtését az itt lakók számára. Baranya biztonságos
megye, ezen belül Mohácson követik el a legkevesebb bűncselekményt. A közlekedésbiztonsági
helyzet az elmúlt tíz évben folyamatosan javult. A Mohácsi Rendőrkapitányság 2012-ben jó
színvonalon dolgozott; polgárbarát, szolgáltató jellegű rendőrség működtetése volt a cél. Megköszöni
az önkormányzat támogató együttműködését, a társszervek és a polgárőrség segítségét.
Dakos József elmondja, hogy februárban, munkaértekezlet keretében értékelte a mohácsi kapitányság
munkáját. A kapitányság életében a tavalyi év sikeres év volt. Nagy sikerként élik meg, hogy 2013.
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január 1-től magyar-horvát közös kapcsolattartási szolgálati hely működik a saját pályázati
tevékenységük eredményeként a mohácsi vízi átkelőhelyen. Bejelenti, hogy augusztus 31-vel az aknák
a magyar-horvát határszakaszról felszedésre kerülnek szintén pályázat eredményeképpen. Kiemeli,
hogy a Duna folyamatos felértékelődő állapotban van, mint az Európai Unió vízi kapuja. Köszöni a
kapott segítséget, melyet kér a jövőben is.
Szekó József elmondja, hogy Garamvári úr vezetése óta cselekvési terv készül, jelenleg is tartalmazza
a beszámoló a 2013. évi feladatokat. Reméli, hogy az elért eredményt túl tudják szárnyalni.
Munkájukat minősíti az az eredmény is, hogy várhatóan a jövőben Mohács lesz a dunai rendészeti
tevékenységnek a központja. A Duna-menti 14 országnak a rendészeti információs központja a
jövőben, várhatóan a jövő évtől Mohácson lesz, ami szintén azt a tevékenységet dicséri, amelyet a
pályázat során elindítottak, illetve a határkikötőben végzet munkát és a határkikötő létét igazolja.
Dakos József kifejti, hogy egy versenyhelyzet volt a Dunai Rendészeti Koordinációs Központ
elnyerése tárgyában. A jelenlegi közös kapcsolattartási szolgálati helyet ennek egyik lépéseként
hozzák létre, és elképzeléseik szerint ez a közös kapcsolattartási szolgálati hely trianterialissá válik a
szerbek jövetelével. Sikerként élik meg, hogy 16 tagország közül Magyarország nyerte meg a
pályázatot, több fordulóban kellett az álláspontjukat megvédeni. A teljes körű dunai rendészeti
együttműködés koordinációs központja lesz Mohácson. Bármelyik tagország munkatársa ide érkezhet,
akár a határellenőrzésünk biztonságát is vizsgálhatja, a saját technikai eszközének a csatlakozását
végrehajthatja és végrehajtják azokat az ellenőrzéseket, koordinatív tevékenységeket, amely az
Európai Unió teljes biztonságát garantálja, szavatolja. Valamennyi tagország a saját biztonsága
vonatkozásában fókuszál. Ez egy továbbfejlesztendő folyamat, melyre nyert pályázat van – a dunai
radarrendszer kiépítése és az egész határrendészeti tevékenység, de az egész rendészeti tevékenység
egésze vonatkozásában.
Szekó József rögzíti, hogy ez azt jelentheti, hogy minden érintett EU tagország Mohácson létrehoz egy
diszpécser központot vagy szolgálati helyet, ami 1-2 fő, de akár 5-6 fő jelenlétét is jelentheti. A 16
tagországot figyelembe véve 70-80 ember elhelyezése, ellátása történik itt, ami további lehetőséget
jelent Mohácson a vendéglátással, szolgáltatással foglalkozók részére is.
Hozzászólások:
Winternitz Ferenc örömmel hallotta kapitány úr tájékoztatójában, hogy a határrendészetben az
emberek számára pozitív változások lesznek.
Dr. Csizmadia Csaba gratulál a pozitív tendenciát mutató eredményekhez, egyben köszöni kapitány úr
lakossági fórumon való részvételét a volt Felszabadulás lakótelepen. Gratulál ahhoz is, hogy a
lakossági jelzések alapján az éjszakai és a nappali járőr jelenlét frekventáltabb lett, ami tovább növeli a
lakosság bizalmát, a rendőrségbe vetett hitét és együttműködését.
Kovács István megköszöni kapitány úr munkáját. Örül annak, hogy a déli városrészen, és a városban is
járőröznek. A Pécsi és a Mohácsi Roma Önkormányzat elsőként ajánlotta fel segítségét a bűnözők
kézrekerítésében, amit a jövőben is meg fognak tenni. Együttműködési megállapodást is kötöttek.
Garamvári Gábor a feltett kérdésekre a következőket válaszolja: A horvát EU-s csatlakozás
önmagában nem szünteti meg a határellenőrzést, az a schengeni csatlakozásnak lesz az eredménye. Ez
a jelenlegi gyakorlat szerint általában 3-5 év az Európai Uniós tagságot követően. Ez annyiban fog
változni a nyáron, hogy a horvát rendőrök fel fognak jönni a mi átkelőnkre, és egy helyen történik a
be-és kiléptetés. Arra törekszenek, hogy a lehető leggyorsabban kezeljék a forgalmat. Kerékpár
gravírozás lesz idén is Mohácson és a környező településeken is. A gyermekkorú elkövetők számában
a csökkenés oka a megelőző tevékenység, melyben a CKÖ sok segítséget nyújt. A felvilágosításra kell
a hangsúlyt helyezni, mint a büntetésre. Megköszöni Kovács Istvánnak a gyermek-, fiatalkorú
bűnelkövetőkkel szemben nyújtott segítségét.
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Dakos József úgy gondolja, hogy 2013. július 1-től Horvátország az EU teljes jogú tagja lesz. Jelenleg
ennek a határszakasznak a határrendészeti besorolása a külső határ helyett ideiglenes külső határrá
válik, a vám- és pénzügyőr kollégák onnan elvonulnak. A határrendészek, tehát a rendőrök, akik a
személyi forgalom rendészeti ellenőrzését hajtják végre, a helyükön fognak maradni de úgy, hogy a
horvátok átjönnek magyar területre, egy helyen történik az ellenőrzés. Nyilván mindenki a saját
belépőjére fókuszál.
Szekó József javasolja, hogy a Képviselő-testület fejezze ki elismerését, köszönetét kapitány úrnak,
munkatársainak az elmúlt évi tevékenységért.
Több kérdés, hozzászólás nincs a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
35/2013.(IV.26.)Kh. Mohács város közbiztonsági helyzetéről
Mohács Város Képviselő-testülete
- Mohács város közbiztonsági helyzetéről, a rendőrkapitányság közbiztonság- és határrendészet
érdekében tett intézkedéseiről és az ezzel összefüggő 2013. évi feladatokról szóló beszámolót
elfogadja;
- elismerését és köszönetét fejezi ki a kapitányság tevékenységéért.
5. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása
(5. melléklet)
Szabó György kiegészítésként elmondja, hogy 60 fkm-es szakaszon látják el tevékenységüket, mely
kibővült a nem hajózható mellékágakkal. Létszámhelyzetük jó, 1 fő felvétele folyamatban van.
Technikáik alkalmasak voltak a tavalyi évben az alapfeladataik ellátására, sajnos a hajóparkjuk
elöregedett. A jövőben tenni kell azért, hogy a szolgálati hajók felújításra kerüljenek, illetve új
szolgálati hajókat tudjanak beszerezni. Munkájukat 2012-ben is nagyobb részt a vízirendészeti
feladatok ellátása határozta meg, emellett részt vettek a Duna-parti települések, így Mohács
közbiztonságának, közrendjének, a lakosság szubjektív biztonságérzetének a javításában is. Kiemeli a
határkikötőben folyó tevékenységüket, ahol a társszervekkel együtt részt vesznek a schengeni térségbe
be-, és kilépő hajók vizsgálatában. A tavalyi esztendőben közel 3000 hajóegységet és annak 43000 fős
személyzetét vették górcső alá vízirendészeti szempontból, ami jelentős terhet ró a kollégáira. Bűnügyi
tevékenységükkel kapcsolatban: a tavalyi évben területükön összesen 10 olyan cselekmény történt,
melyhez kapcsolódóan büntető eljárást kellett kezdeményezniük. Csökkenő tendenciát tudnak
felmutatni. Ismerteti a jogszabályváltozásokat. Az idei esztendőben is a fő céljuk az lesz, hogy
biztosítsák a nemzetközi hajóforgalom zavartalanságát. Közterületi jelenlétüket igyekeznek
fenntartani. Bízik abban, hogy az állampolgárok biztonságérzete a vízen is javulni fog.
Csobai Balázs tájékoztat arról, hogy 2012-ben az új hajózási szabályzat zökkenőmentesen került
bevezetésre. Szakmailag erős, jól képzett rendőröket szeretnének, akik intézkednek a víziközlekedés
résztvevőivel szemben, de olyanokat, akik a kompromisszumot, méltányosságot is ismerik adott
esetben. Munkájukról a visszajelzéseket szívesen fogadják a jövőben is. Intézkedéseik során türelemre
van szükség. A szubjektív biztonságérzet a rendészeti munka egyik fő célpontja. Szeretnék, ha a vízi
közlekedésben is ezt éreznék az ott közlekedők, résztvevők. Ezt fogja szolgálni egészen biztos az a
Duna-menti Országok Rendészeti Információs Központja is, amelyet polgármester úr említett, ami
jelenleg a Belügyminisztérium egyik projektje és ez 2013. évben meg is fog valósulni.
Szabó György a feltett kérdésekre a következőket válaszolja: szolgálati kishajójukat, a Bendegúzt az
MVR Kft. üzemelteti. Ez egy hatósági géphajó. Partfal mellett nem kell igénybe venni, de ha a hajók
lehorgonyoznak mintegy 2-3-4 km-re a határátkelőhelytől, ilyenkor a hatósági kisgéphajónak kell
odavinnie a társszerveket a vizsgálat végrehajtására, majd ennek végeztével vissza kell szállítania
őket. Napi 10-12 hajóforgalomnál – nem beszélve a 44-es fkm-nél lévő veszteglő helyről, ami a
veszélyes árut szállító hajók veszteglőhelye - 5 km-t kell menniük a kisgéphajóval, míg a vizsgálati
szervek a hajóhoz leérnek, végrehajtják a vizsgálatot, és vissza kell jönniük, sőt több esetben ki kell
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hozni a hajó kezelőjét, aki felhozza az útleveleket, egyéb más okmányokat. A hajónak gyakorlatilag
napi szinten mennie kell. A hullámkeltés sajnos elengedhetetlen, ez hozzá tartozik a kikötő
forgalmához. Ezt tudni kell mindenkinek, és úgy kell kikötnie, úgy kell rögzíteni az úszóműveket,
hogy ne okozzon kárt a hullámkeltés. A csónak, illetve kenu névtábláról: a hajózási szabályzat írja elő
a csónak, illetve a kajak tartozékait, melyben szerepel a névtábla - név és lakcím - feltüntetése. Azért
is fontos a névtábla, mert ha elsodródik vagy eltulajdonítják, tudják kié.
Csobai Balázs elmondja, hogy a vezetés bizalmát bírják a technikai fejlesztés terén. 4 M Ft van
elkülönítve a dunai vízirendészetnek hatósági díjakra, hogy rendbe rakjanak még nem tökéletes kikötő
engedélyezéseket, és hajók javítására és ezeknek a hatósági engedélyeztetésére, illetve 250M Ft-ot
különítettek el a balatoni, a tiszai és a dunai vízirendészetek hajóinak a felújítására. A felújítási
ütemterv alapján várható, hogy tudnak Mohácsra hajót átcsoportosítani. Új hajóra még nincs
elkülönítve költségvetési pénz. Folyamatosan jelzik a vezetésnek, hogy a vízirendészetnek szüksége
van új hajókra. Reményei szerint meg fog valósulni, lehet, hogy csak 2014-ben, de a pályázatokat már
előkészítették. Schengent figyelembe véve uniós pályázatokon is próbáltak indulni. Ha lesz lehetőség,
akkor azonnal csoportosítanak Mohácsra vízijárművet.
Szekó József rögzíti, hogy az önkormányzat és a mohácsi vízirendészeti rendőrőrs együttműködése
hagyományosan jó. Megköszöni a segítséget, együttműködést. Kiemeli az evezős szakosztálynak
nyújtott segítséget és az önkormányzatnak a busójárás lebonyolítása során nyújtott vízirendőri
segítséget. Javasolja, hogy a Képviselő-testület fejezze ki elismerését és köszönetét a rendőrőrs
tevékenységéért.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
36/2013.(IV.26.)Kh. a Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete
- a Mohácsi Vizirendészeti Rendőrőrs 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja;
- elismerését és köszönetét fejezi ki a rendőrőrs tevékenységéért.
Egy képviselő elhagyja az üléstermet.
6. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi
Kirendeltsége tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása (6. melléklet)

Katasztrófavédelmi

Sólya Gábor ismerteti a 2012-ben szervezetükben bekövetkezett átalakulásokat, továbbá kibővült
feladataikat. Kijelenti, hogy Mohács tűzvédelmi helyzete javult. Hatósági szakterületen is javul a
helyzet, ami köszönhető az állampolgárok jogszabálykövető magatartásának, illetve a városban lévő
cégek, hivatalok jogszabálykövetésének, akik elősegítik azt is, hogy folyamatosan betartják a
jogszabályokkal azokat a tűzvédelmi előírásokat, amiket ők mint hatóság ellenőriznek. Állami
irányítás alá kerültek, de nem határolódtak el az önkormányzattól. Változás történt a védelmi
igazgatásban is január 1-től; a járások megalakulásával a járási hivatal vezetői lettek a helyi védelmi
bizottságok elnökei. Megköszöni Mohács város lakosságának, a hivataloknak, a társszerveknek, a
cégvezetőknek a tűzvédelemben tanúsított magatartását.
A feltett kérdésekre a következőket válaszolja: 2012-ben a véméndi őrssel +18 létszámot kaptak. A
jelenlegi képzéssel öt hónapos átfutási ideje van egy kezdő tűzoltónak. Jelenleg az állománytáblájuk
92 fő, 76 fő lát el szolgálatot, tehát létszámhiányuk van, illetve állománytáblájuk még nincs a
hajóellenőrzési szolgálatra, tehát oda még várják a bővítést, oda 6-8-9 fő felvételét tervezik
országosan. 16 fő felvételére lesz lehetőség, folyamatosan töltik fel, ahogy kapnak rá engedélyt.
Szekó József megköszöni a tájékoztatót, az együttműködést a lakossággal, önkormányzattal,
intézményeinkkel.
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Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
37/2013.(IV.26.)Kh. a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete
- a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja;
- köszönetét fejezi ki az önkormányzattal és intézményeivel, valamint a lakossággal való
együttműködésért.
7. Mohács Város Kórháza 2012. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása (7. melléklet)
Dr. Csizmadia Csaba elmondja, hogy 2012-ben a kórház életében is egy jelentős változás jött létre,
mely során a korábbi jó gazdától, az önkormányzattól állami tulajdonba kerültek, és jelenleg a
tulajdonosi jogokat a GYEMSZI intézménye gyakorolja. Köszöni polgármester úr és a testület
támogatását, segítségét, amit mind a működéshez, mind a pályázatokhoz nyújtott. Kiemeli, hogy 2012.
május 1-ei átalakulással a struktúra- és szerkezetváltó kórházak között Mohács az egyetem után a
második legnagyobb ellátó fekvőbeteg intézménynek meg tudott maradni. Gazdasági tevékenységüket
a beszámoló tartalmazza. A kórház menedzsmentje eltökélt a folyamatos, magas szintű betegellátás és
a fejlesztések mellett. A tavaly májusban befejezett több mint fél milliárdos beruházásként létrejött
sürgősségi osztály átadása történt meg. További fejlesztések indulnak, ezek közül idén májusjúniusban realizálódik a 700 M Ft uniós forrásból megvalósuló mozgásszervi rehabilitációs központ
kialakítása, és több pályázatuk folyamatban van, ami a működés, a szakemberképzés támogatására
irányul. Ez év közepén tervezik a volt szemészeti osztályon lift kialakítását és kulturált gyalogos
bejáró kialakítását. A struktúra III. pályázat keretében reményei szerint 1,2 milliárd Ft értékben
lehetővé válik a közeljövőben a teljes belgyógyászati pavilon felújítása gépészetileg és építésileg,
illetve egy új CT vásárlására, valamint a sterilizáló helyiség felújítására kerülhet sor. A CT kapcsán
megjegyzi, hogy a befogadását követően és a struktúra III. pályázat során megvalósuló új készülék
választásáig eltelő időben egy használt CT-vel szeretnék ezt az időt kitölteni, amelyre már az
adakozások el is kezdődtek. Köszönetet mond polgármester úrnak, illetve valamennyi
önkormányzatnak a bíztatását, illetve az alapítványuk számlájára folyósított támogatást. Köszöni a
térség vállalkozóinak, cégvezetőinek és a lakosságnak az adományait. Azért fontos, hogy a használt és
lényegesen olcsóbb CT készülékkel el tudjanak indulni ebben a 2-3 évben, amíg a struktúrapályázat
megvalósul, mert egyrészt minőségi javulást jelent a betegellátásban, másrészt ha ezt nem valósítják
meg, akkor ez a CT befogadás más kórházakhoz datálódhat. Humán erőforrás tekintetében nem
rosszabb a helyzetük, mint az ország bármely kórházának, a déli régióban a többi kórházhoz képest
jónak mondható, ám koránt sem optimális, hiszen az előírt feltételeket csak megközelítik. Ebből fakad
az, hogy a jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrással többlet erővel és többletteljesítménnyel
tudják ellátni a feladataikat, amit ezúton is köszön kollégáinak. Sikerült 12 pályakezdő orvost
szerezniük, akikből eddig egy ment el külföldre. A menedzsment intézkedéseket tett a szakképzett
munkaerő megtartása érdekében. Bízik abban, hogy Siklós és Villány idecsatolásával kevesebb
pénzzel, 20 ezer ellátandó emberrel többel is tudják teljesíteni feladataikat.
A feltett kérdésekre a következőket válaszolja: sok szakmából elhagyták korábban az országot.
Tesznek azért, hogy maradásra bírják az orvosokat, de a források szűkösek és végesek. Nincs
orvoshiány, de az előírt minimumfeltételekhez néhány szakmában országos szinten is hiány van. A
megyében Mohács jól áll humán erőforrás tekintetében, de a kitűzött célok eléréséhez vannak
számszaki hiányok.
Szekó József rámutat arra, hogy Magyarországon az egészségügy átszervezése zajlik, a folyamat nem
zárult le, melyben lesznek vesztes és nyertes intézmények. A mohácsi kórháznak jó esélye van arra,
hogy nyertesként kerüljön ki ebből a folyamatból. A menedzsment a kihívásoknak folyamatosan meg
tud felelni, melyben az önkormányzat is folyamatosan a segítségükre volt és lesz a jövőben is.
Javasolja, hogy nyújtsunk további segítséget a kórház szolgáltatási színvonalának és a
versenyképességének a növelésének érdekében. A kórház tavaly május 1-től kerül állami fenntartásba,
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ekkor még folyamatban volt a gyermek sürgősségi ellátás fejlesztése című projekt, amelyet az
önkormányzat indított és mi bonyolítottuk le a fejlesztést. A fenntartóváltás a fejlesztési program
lezárta előtt következett be, a projekt új tulajdonoshoz került. Az átadás-átvétel körül voltak
problémák köztünk, a pályázat közreműködő szervezete és a GYEMSZI között. Ezek a viták egy
kormánydöntésnek köszönhetően lezárultak, az elszámolás a napokban történik meg. Kezdeményezi,
hogy azt az önrészt, amelyet már kifizettünk és visszakapunk, abból maximum 20 M Ft-ot fordítsunk a
CT megvásárlására. A készülék 45 M Ft-ba kerül, a kórház 25 M Ft-ot tud előteremteni
önkormányzatoktól, vállalkozásoktól támogatóktól, a maradék 20 M Ft erejéig engedjük át az államtól
visszakerülő forrást a kórháznak CT vásárlásra.
Hozzászólás:
Földváriné Wiszt Zsuzsanna elmondja, hogy a mai napon van a férje halálának harmadik évfordulója.
Ha akkor lett volna CT Mohácson, akkor az alapbetegsége kiderült volna. Szeretné a lakosság, a civil
szervezetek figyelmét felhívni, hogy akinek lehetősége van, segítsen.
Szekó József szavazásra bocsátja javaslatát.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
38/2013.(IV.26.)Kh. a Mohácsi Kórház CT készülék vásárlásához önkormányzati támogatás
nyújtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a gyermek sürgősségi ellátás fejlesztése
keretében kifizetett önkormányzati önrészből visszajutó hányad egy részét, maximum 20 millió Ft-ot
az Önkormányzat biztosítson a kórháznak a CT készülék vásárlására.
Szekó József javasolja továbbá - mivel főigazgató úr elmondta, hogy a kórház új ellátási területet
kapott – Siklós, Villány környékét -, mintegy 20 ezer fő ellátását, amelyhez viszont nem kapott
elszámolható teljesítményt, tehát a területi ellátási kötelezettséghez nem járult a teljesítmény volumen
korlátnak a megemelése - felterjesztéssel élni az Emberi Erőforrás Miniszterhez azzal, hogy a Mohácsi
Kórház kiegyensúlyozott, változatlan színvonalú, biztonságos működtetése érdekében – a 2012. évtől
megnövelt területi ellátási kötelezettség mellé – a megnövelt teljesítmény arányos finanszírozása
érdekében tegyen intézkedéseket.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
39/2013.(IV.26.)Kh. az Emberi Erőforrás Miniszterhez történő felterjesztésről
Mohács Város Képviselő-testülete felterjesztéssel él az Emberi Erőforrás Miniszterhez, hogy a
Mohácsi Kórház kiegyensúlyozott, változatlan színvonalú, biztonságos működtetése érdekében – a
2012. évtől megnövelt területi ellátási kötelezettség mellé – a megnövelt teljesítmény arányos
finanszírozása érdekében tegyen intézkedéseket.
Szekó József a bevételszerzés érdekében javasolja a kórház vezetésének, hogy az uszoda gyógyító
tevékenységének a kihasználását is vegye figyelembe. Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a
beszámolót és fejezze ki köszönetét a kórház vezetésének és dolgozóinak a munkájáért.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
40/2013.(IV.26.) a Mohácsi Kórház 2012. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete
- a Mohácsi Kórház 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja;
- köszönetét fejezi ki a kórház vezetésének és dolgozóinak munkájáért.
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8. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2012. évi
tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása (8. melléklet)
Horváth Lászlóné kijelenti, hogy a fogyasztóvédelem életünknek egy fontos része, ezért fontosnak tart
nagy nyilvánosságot adni olyan kérdésekre, amely sok embernek okoz gondot. Nincsenek tisztában az
emberek a jogaikkal, ezért sokan esnek áldozatul egy-egy nem korrekt vállalkozással szemben is.
Felajánlja közreműködését a mohácsi TV-n keresztüli tájékoztatásra. Általános- és középiskolákban is
szívesen oktatnák egy-egy óra keretében a fogyasztói jogokról. Információi szerint a következő
tanévtől kötelező tantárgy lesz az iskolákban a fogyasztóvédelem. A pedagógusok részére is adnának
segédeszközt, tájékoztatást, tartanának velük élő kapcsolatot ezzel is elősegítve, hogy minél
hatékonyabban tudjon ez érvényre jutni. Megköszöni Millich Györgyné egyesületi taguk segítségét,
amellyel nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a mohácsi lakosok ha hozzá fordulnak, konkrét
segítséget kapnak és nem egy esetben Békéltető Testületi eljárás kezdeményezésében is aktívan vesz
részt és ennek kapcsán sikerül a fogyasztói jogot hatékonyabban érvényesíteni.
Hozzászólás:
Földváriné Wiszt Zsuzsanna megköszöni a beszámolót, a felajánlott segítséget. Elmondja, hogy
többször felkeresik az emberek fogyasztóvédelmi gondjaikkal, akiket a fogyasztóvédelmi egyesülethez
irányít. Fontos az emberek felkészítése, tájékoztatása. Hasznosnak tartaná a TV-n keresztüli
tájékoztatást.
Szekó József kijelenti, hogy egyre nagyobb lesz a fogyasztóvédelem szerepe. Hasznosnak tartaná, ha
széleskörű tájékoztatóra sor kerülne, ezért kéri a városi TV-t, hogy ez történjen meg egy, illetve több
alkalommal. Kéri jegyző asszonyt, hogy a KLIK járási vezetői felé közvetítse elnök asszony
felajánlását, hogy az oktatási intézményekben szívesen adnának tájékoztatót a fogyasztóvédelmi
jogokról. Továbbra is támogatjuk, és szeretnénk együttműködni a Fogyasztóvédelmi Egyesülettel.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
41/2013.(IV.26.)Kh. az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének
2012. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei
Szervezetének 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
9. A Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása (9. melléklet)
Käszné Lebő Zsuzsanna fiatal párokat bíztat arra, hogy telepedjenek le Újmohácson, Sárháton, ahol
kedvező áron lehet vásárolni házakat, telkeket. A családoknak, gyerekeknek ideális életminőséget
kínál a két település, ahol jó felnevelni a gyerekeket. Gyönyörű óvoda, iskola van.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
42/2013.(IV.26.)Kh. a Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat 2012. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Egy képviselő visszatér az ülésterembe.
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10. Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámoló tárgyalása (10. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A GTB, a PJEB és a SZEB elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hozzászólás:
Schindl Anikó tudomására hozták azt a gondot, hogy méltatlanul alulfizetett a körzeti ápolónők
háziorvosi ügyeleti órabére Mohácson. Az órabérük két részből áll össze: a vidéki és városi
ügyeletből, ami azt jelenti, hogy egy ügyelet alatt két orvost szolgálnak ki. Egyikre és másikra is hét
közben bruttó 220 Ft-ot, összesen 440 Ft-ot, hétvégén és ünnepnapokon összesen bruttó 480 Ft-ot
kapnak. Több éve nem volt béremelés, ezt jelezték, és akkor is csak 20 Ft/óránkénti pluszt kaptak.
Hétköznap, ha orvosi rendelésen is részt vesznek, és ügyelnek is, akkor a következő a munkarendjük:
hétköznap reggel 8.00-11.30-ig beteget látogat, utána 12.00-től 16.00-ig orvosi rendelésen vesz részt,
és ha ügyel, akkor 16.00-tól másnap reggel 8.00-ig ügyeletet lát el, majd pénteken reggel 8.00-tól
12.00-ig orvosi rendelésben segédkezik, majd 16.00-ig beteget látogat. Tehát elment otthonról
csütörtökön reggel és pénteken este ér haza. Az ápolónők megkeresték az alapellátó vezetőjét, aki
pénzhiányra hivatkozott. Az ügyvezető háziorvos is jelezte a problémát az önkormányzatnál, de ennek
sem lett semmi hatása. Arra kérték, ha sor kerül ezzel kapcsolatos egyeztetésre, akkor velük,az
ápolónőkkel egyeztessenek. Elmondták, hogy ők ezt jó szándékkal, tisztességesen szeretnék
megoldani.
Szekó József elmondja, hogy tisztában vagyunk az alapellátásban dolgozók nehéz helyzetével, és úgy
gondolja, hogy az egészségügyi kormányzat is tisztában van vele. Amikor az előző napirendben szólt
arról, hogy az egészségügyi ellátás átalakulóban van, akkor ebbe az alapellátást is beleértette.
Ismeretei szerint az alapellátás helyzetének is meg kell változni, és az alapellátás is bizonyos
változtatások előtt áll. A következő kérdést teszi fel: tavaly született egy döntés arról, hogy az
alapellátásban dolgozók 15-20% körüli béremelésben kellett volna hogy részesüljenek. Erre nem
kapták meg a fedezetet?
Kovácsné Domján Zsuzsanna a feltett kérdésekre a következőket válaszolja: született egy olyan
döntés, hogy az alapellátás finanszírozását is felemelik. Ez a háziorvosi körzetekre vonatkozott, ahol
20-30 ezer Ft volt havonta a pontemelés, azon kívül a védőnői szolgálatokra, ahol szintén pontérték
növelés volt. Ebben nem voltak benne az iskolaorvosok, az ügyeleti ellátás, ilyenformán nem volt
lehetőség a béremelésükre, mivel a pénz cimkézve volt. A szolgáltató, működtető belátása szerint
használta fel, de tudomása szerint a vállalkozó háziorvosok mindenhol béremelésre használták. Az
alapellátásban a védőnőknél nem lehetett béremelést végrehajtani, mert a működésüket veszélyeztette
már az alulfinanszírozottság úgy, hogy pl. 2013-ban 3-4 hónapon keresztül helyettesítéssel oldották
meg a fizetés nélküli szabadságon lévő védőnői feladatellátást. Így tudtak épphogy kijönni a
finanszírozásból. Az ügyeletes ápolónőknek is évek óta ugyan annyi az ügyeleti díja, az ügyeletes
háziorvosok ügyeleti díja három éve nem változott. Miután erre nem kapnak finanszírozást,
ilyenformán nem is tud béremelést végrehajtani.
Szekó József kifejti, hogy úgy, mint a kórház vonatkozásában, úgy az alapellátó vonatkozásában is az
ellátást végzőket az állam finanszírozza bizonyos teljesítménymutatók alapján. A finanszírozás
részben a dologi és teljes egészében a bérköltségek fedezésére szolgál. Az önkormányzat az elmúlt
évtizedek során nem tudott hozzájárulni a bérezéshez, a működési feltételeket igyekeztünk javítani.
Jelenleg is a rendelőintézet épületét újítjuk fel, illetve korszerűsítjük. Történt már jelzés az alapellátó
egyes részlegeinek a részéről, hogy finanszírozási problémák vannak, de az itt jelzett ápolónőik
problémáit nem jelezte senki. Kéri a teljes működési körre kiterjedően problématérképet készíteni,
illetve jelezni a feszítő problémákat – szeretne tájékozódni ezekben a kérdésekben.
Kovácsné Domján Zsuzsanna elmondja, hogy a védőnők béremelése országos probléma. Nem volt
béremelésük nekik akkor, amikor az összes többi szakdolgozónak volt a kórházakban.
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Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
43/2013.(IV.26.)Kh. az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Mohács Város Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
11. A bentlakásos szociális intézmények tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása
(11. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A SZEB a beszámolókat elfogadásra javasolja.
Hozzászólások:
Földváriné Wiszt Zsuzsanna a következő szőlőhegyi problémát ismerteti: A szőlőhegyi gondozónő
munkaidejét 8 óráról 6 órára visszavette az ESZI jelenlegi vezetése. Tájékozódott az okáról, az
ismertetettekkel nem ért egyet. Szőlőhegy helyzete: nincs körzeti ápolónő, a gondozónőnek kell az
egész területet ellátni. Szőlőhegyen sok idős ember van, akik otthon szeretnék tölteni hátralévő
napjaikat, viszont rájuk kell nézni, mert egyedülállóak, illetve gyermekeik külföldön dolgoznak vagy
elfoglaltak. Szőlőhegy kiterjedése Vaskaputól a Bári határig, illetve a Trafóháztól a MOFA lakótelepig
tart. A gondozónőnek ez a területe, aki kerékpárral közlekedik, mivel km pénzt nem kap, tehát autóval
nem támogatja az intézmény a munkáját. Egy alkalommal elkísérte, 5 órakor indultak a szőlőhegyi
kereszteződéstől, Vaskapunál két gondozott után fél 9-re ért haza. A gondozónő leadta a vásárolt
dolgokat, megbeszélték, hogy másnap mikor viszi be a kórházba a két ellátottat a saját autóján.
Másnap elmentek a MOFA lakótelepre, ott egy idős nénit látogattak meg, aki nyugdíjas és saját
gyerekét ápolja, aki nagyon beteg. Ott is eltöltöttek több mint két órát. Tapasztalata szerint az ESZIvezetés ezzel nincs tisztában. Jelenleg 9 ellátottja van a gondozónőnek, de még hárman szeretnék, ha
foglalkoznának velük is. A gondozónő szőlőhegyen 12 beteget láthatna el, ha tudna, ezzel szemben 8
óráról 6 órára vették le a munkaidejét, ugyanakkor kiszállítja az ebédet is, ami szintén kerékpárral
történik, ami több órát vesz igénybe naponta. 10 éve dolgozik a gondozónő a szőlőhegyen, 59 éves, az
ellátottak nagyon elégedettek vele és nagyon felháborodtak ezen az intézkedésen. Maga részéről az
ESZI vezetéssel többször próbált beszélni, sikertelenül. Mindig elutasították, arra hivatkoztak, hogy
nincs pénz. A beszámolóban szereplő adatokból kiszámolta, hogy a házi segítségnyújtás
kihasználtsága 66 főre 29,8%, ami azt jelenti, hogy a városban lenne 63 férőhelyes kapacitás, és ennek
a kihasználtsága csak 30 fő. Szőlőhegyen február óta lenne igény erre az ellátásra. Anyagilag ez azt
jelenti, hogy a tavalyi évben 11,970 M Ft-ot lehetett volna leigényelni az államtól, ehelyett az otthon
6,2 M Ft-ot vett igénybe, 5,7 M Ft fennmaradt – itt lát takarékossági lehetőséget. Biztos abban, hogy
az idősek igényelnék ezt az ellátást. Kéri a Képviselő-testületet, hogy szőlőhegyen segítse a
gondozónő visszahelyezését 8 órába, és ne legyenek hátrányosan megkülönböztetve ezen a területen.
29 gondozottra 7 gondozónő van, tehát átlagban egy gondozónőre 4 gondozott jut. A szőlőhegyi
gondozónőnek 6 ellátottja volt.
Egy képviselő elhagyja az üléstermet.
Szekó József elmondja, hogy ettől az évtől megváltozott a finanszírozás rendszere. Tájékoztatást kér
ennek működéséről. Látható, hogy vannak olyan intézményeink – sombereki, Pándy -, ahol szoros
gazdálkodással sikerült még tartalékokat is képezni fejlesztésekre, ami dicséretes. Tájékoztatást kér az
ESZI vezetésétől a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelenlegi és jövőbeni működtetéséről.
Tóth Andrea a feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a beszámoló a 2012. évi tevékenységükről
szól. A szőlőhegyi gondozónőnek átlagban 5-6 embere volt, javasolta neki, hogy szerezzen több
embert, de ez nem történt meg. Ahogy visszavették 6 órába, valóban még 4-5 ember felvételt nyert.
Folyamatosan egyeztettek, türelmet kértek, nem zárkóztak el attól, hogy visszavegyék 6 órából 8
órába. A tavalyi évet azért nem érintette és azért tudtak mindenkit akár 8 órában megtartani, mert
olyan helyzetben voltak, hogy a bentlakásból az alapellátásba át tudtak csoportosítani pénzeket. 2013-
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tól a költségvetés úgy változott, hogy a bentlakásból alapellátásra nem tudnak pénzeket
átcsoportosítani.
Szekó József sajnálja, hogy ennek az ügynek ide kellett kerülnie. Azt javasolja és kéri jegyző
asszonytól, hogy a belső ellenőrök vizsgálják ki a felvetett problémát, főleg az anyagi hátteret tekintve.
Amennyiben nem oldódik meg, úgy visszahozzuk a testület elé döntésre. Szeretné, ha a felek
megnyugtatóan rendeznék ezt a gondot maguk között.
Tóth Andrea a jelzőrendszer működtetésével kapcsolatban elmondja, hogy információi szerint fél évig
marad pályázati rendszerben, utána állami feladatként fog megjelenni. Egyelőre csinálják, működnek,
várják, hogy milyen változások fognak bekövetkezni. A finanszírozásról; egyelőre megkapták a két
negyedévre a támogatásukat, nem tudják utána hogyan lesz. Az ellátás folyamatos, igyekeznek minden
problémát megoldani, nincsenek likviditási gondok.
Kolutácz Györgyné közli, hogy a Pándy otthon támogató szolgálata pályázati finanszírozással, a
nappali intézményük a korábbi fejkvótás támogatással működik, a bentlakásos intézményeikben az
alaptámogatásnak és a kiegészítő támogatásnak köszönhetően és a fenntartó folyamatosan juttatott
támogatásának köszönhetően tudnak működni. Náluk nincs teljesítményfinanszírozás.
Csoboth Tamás elmondja, hogy valóban megváltozott az intézmény finanszírozása a bentlakásos
intézmények esetében. Az alapellátás esetében megmaradt a normatíva. A bentlakásos intézmények
esetében korábban fejkvóta volt, ez megváltozott teljesítményfinanszírozás formájában oly módon,
hogy a működési kiadásokból az elismert bérek levonásra kerültek és az intézményi üzemeltetési
kiadásokat pedig a Kincstár a tavasz folyamán leellenőrizte, amelyeket az intézmények felterjesztettek.
Azt gondolja, hogy ez az ellenőrzés jól végződött intézményük, a sombereki otthon esetében, még egy
kicsivel több pénzt is sikerült ezáltal az intézményük részére biztosítani. Ily módon maximálisan
zökkenőmentes lesz a 2013. év finanszírozása, illetve az intézményük működése. Elmondja, hogy
gyűjtenek az intézmény felújítására, pályázatot nyújtottak be, ennek eredményéről még nem kaptak
értesítést. Pozitív elbírálás esetén pénzmaradványuk megfelelő alapot képezhet az önerő biztosítására a
beruházás lebonyolítása érdekében. Köszöni a város, polgármester úr támogatását.
Szekó József elmondja, hogy egyelőre nincsenek jó hírei a szociális intézményeink fejlesztésére
benyújtott pályázatokról, de nem adjuk fel. Bármilyen értesítést kapnak, az ne azt jelentse, hogy az
önrészre félretett pénzt elköltik fejlesztésre, mert azon vagyunk, hogy a pályázatok ha nem most,
akkor egy következő értékelési ciklus során támogatást nyerjenek. Jelenleg elsősorban az állami
fenntartásba került nagyobb intézmények támogatását részesítették előnyben. Nem tettünk le arról,
hogy szociális intézményeink a megfelelő támogatást megkapják.
Csoboth Tamás elmondja, hogy az ESZI és a Sombereki Otthon is hátránnyal indult, ugyanis a
pontozási rendszerben plusz pontban részesítették, illetve jutalmazták azon intézményeket, amelyek
nem rendelkeznek végleges működési engedéllyel – mind a két intézmény rendelkezik, illetve további
plusz pontot kaptak a pszichiátriai szenvedélybetegeket ellátó intézmények – ezzel sem rendelkeznek,
tehát ilyen értelemben nehéz a helyzetük. Ezt tudták, amikor benyújtották a pályázatot, de bizakodnak
és várják polgármester úr által közölt remények teljesülését.
Winternitz Ferenc kéri, amennyiben a belső ellenőrzés azt mutatja ki, hogy igazságtalanul lett elvonva
20 ezer forint a szőlőhegyi gondozónőtől, akkor egy összegben kapja vissza, hogy ne érje kár.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testületet 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
44/2013.(IV.26.)Kh. a bentlakásos szociális intézmények 2012. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a bentlakásos szociális intézmények 2012. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
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Szavazás után:
Szekó József megkérdezi, hogy az ESZI-nél az Állam Kincstári ellenőrzés hogyan zárult?
Kiss Miklósné elmondja, hogy a beszámoló a 2012. évre vonatkozott. Képviselő asszony által
említettek 2013-at érintik. 2012-ben alacsony volt a szőlőhegy ellátotti létszáma. A tavalyi évben volt
lehetőség arra, hogy intézményi szinten gazdálkodjanak, de az idei költségvetés nem ad erre
lehetőséget, és az idei évben várhatóan 10 M Ft-os hiánya lesz az alapellátásnak. A bentlakásos
intézménynél, mivel két szakdolgozói létszám leépítésére került sor, várhatóan ki fognak jönni a
költségvetési keretből, de azt hozzáteszi, hogy miután 4 órás gondozási szükséglettel lehet bárkit
felvenni, a feladatok a szakdolgozók felé nagyon megnövekedtek. Hosszú távon a szakdolgozói
létszám nem lesz tartható országosan ilyen szinten. Ami náluk segítséget jelent, az egyelőre a
munkaügyi központon keresztül benyújtott pályázati lehetőségek. A kincstári ellenőrzés során 2,5 M
Ft körüli tétellel csökkentették a tervezett költségvetési keretüket, mert beütemezték a dolgozóknak a 8
ezer Ft étkezési utalványt, és erre nem volt meg a fedezet, mert csak a szakdolgozók részére járt
hivatalosan, a kiegészítő személyzet részére nem, ők ugyanakkor ezt is megadták.
Szekó József megjegyzi, hogy a hajléktalan szálló az elmúlt években probléma nélkül, nyugodtan
végzi a munkáját – úgy gondolja ez is komoly eredménynek minősíthető tekintve az ellátás fajtáját.
Wébel Zsolt a feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy a hajléktalan ellátásban mind a nappali, mind
az átmeneti szálló működtetésében a normatíva nem változott, néhány év óta annyi maradt
minimálisan, az egyházi kiegészítő része a tavalyi év elején megemelkedett elég jelentősen, amit év
közben korrigáltak és nemcsak hogy csökkentették, hanem még visszafizetési kötelezettségük is volt.
Minimális megtakarítással fogják zárni az évet, ami annyit jelent, hogy nagyon apró renoválásokat,
javításokat tudnak véghez vinni, fejlesztést semmiképpen. A béreket, közüzemi díjakat ki tudták
fizetni, amit az idei évben is reméli tudnak tartani annak ellenére, hogy ha nem is felére, de közel
40%-kal csökkent az egyházi kiegészítő normatíva, de ez nemcsak a hajléktalan ellátásra, hanem a
többi egyházi intézményre is vonatkozik.
12. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról szóló beszámoló
tárgyalása (12. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a KOSB a beszámolókat elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
45/2013.(IV.26.)Kh. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról
szóló beszámolót elfogadja.
13. A családi napközik szakmai programjainak módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása
(13. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a PJEB az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
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46/2013.(IV.26.)Kh. a családi napközik szakmai programjáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács Térségi ÁMK Szőlőhegyi Óvodai Feladatellátási Hely
Családi Napközijének az 1. számú mellékletben foglalt, valamint a Mohács Térségi ÁMK Bári
Tagóvoda Családi Napközijének a 2. számú mellékletben foglalt szakmai programját elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
14. A Kanizsai Dorottya Múzeum szakmai dokumentumairól szóló előterjesztés tárgyalása
(14. melléklet)
Szekó József indokolja az előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A KOSB és a PJEB egyetért az előterjesztéssel.
Hozzászólások:
Schindl Anikó egy múzeumba látogató véleményét ismerteti, aki szerint a kiállított emlékek
egyoldalúan mutatják be a múltunkat - a ide jön egy turista, arról lesz meggyőződve, hogy itt csak
délszláv népek éltek, itt nem éltek sem magyarok, sem svábok, de még cigányok sem. Az érthető,
hogy a kiállítás nagyban a busókra épül, de az nem a muraközi, horvát, bunyevác, szerb, szlovén,
sokac. A tárgyak közötti írások 2-3 nyelven íródtak, nem a magyar nyelvű az első. Melyik ország,
melyik városában lehetne ezt megtenni?
Szekó József kifejti, hogy az észrevétel részben jogos, mivel egyrészt országos gyűjtőkörű a múzeum,
másrészt a kiállítások anyag még nem teljes, nem befejezett, most van előkészítés alatt egy pályázat,
melynek a keretében 33 M Ft támogatásra pályázunk. Ennek a segítségével lesz bővítve a kiállítás. Ha
a fejlesztés megvalósul, úgy gondolja az észrevételt író véleménye megváltozik.
Kovács László elmondja, hogy sok energiát igényelt az ott dolgozóktól a költözés – még nincs kész,
folyamatban van.
Lajdi Antalné felidézi, hogy a múzeumnak szép magyar anyaga volt, a Polgári Olvasókörnek jelenleg
is van. Szerinte egy magyar részleget létre kellene hozni a múzeumban. Német gyűjtemény is volt.
Nemzetiségi város lévén azokat is illene kiállítani. Hangsúlyozza a magyar anyag, a magyar múlt
megjelentetésének szükségességét, jelentőségét. Örült annak, hogy megjelent egy szép oldal az
interneten a Kanizsai Dorottya Múzeumról képi anyaggal, nagyon értelmes szép szövegekkel, hogy
felhívja az ország lakosságának a figyelmét, hogy Mohácson ilyen van. Nagyon sok gratulációt kap a
szép múzeumhoz.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
47/2013.(IV.26.)Kh. a Kanizsai Dorottya Múzeum szakmai dokumentumairól
Mohács Város Képviselő-testülete
- a Kanizsai Dorottya Múzeum módosító okiratát az előterjesztés 1.melléklete szerinti tartalommal;
- a 24.1.5. Alapfeladata a nemzetiségi feladatellátás. Állományában a nemzetiségi nyelvű vagy
nemzetiségre vonatkozó kulturális javak 70%-ot elérő arányban találhatóak. (nemzetiségi
bázisintézmény)” szövegrésszel kiegészült alapító okiratát az előterjesztés 2. melléklete szerinti
tartalommal;
- a Kanizsai Dorottya Múzeum küldetésnyilatkozatát az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felkéri Dr. Kovács Mirella jegyzőt az intézménynemzetiségi bázisintézménnyé történő minősítésével
kapcsolatban szükséges eljárásban a fenti döntéssel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
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Szavazás után:
Szekó József kéri jegyző asszonyt, hogy az elhangzott észrevételeket továbbítsa a múzeum
vezetőjének azzal, hogy az a Képviselő-testület elvárása, igénye, hogy a kiállítást az elhangzottaknak
megfelelően bővítsék.
15. Ügyvezetői és felügyelő bizottsági elnöki beszámolók az önkormányzati többségi tulajdonú
kft-k 2012. évi tevékenységéről, a mérleg elfogadása (15., 16., 17. melléklet)
Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Schäffer Róbert kiegészítésként elmondja a társaság 2013. évi működéséhez, - ami részben megjelent
az üzleti tervben – hogy hulladékgazdálkodási tevékenységet 2014. január 1-től csak nonprofit
gazdasági társaság végezhet ilyen tevékenységet. Az összes jogszabály és kiegészítő anyag nem áll
még a rendelkezésükre, ezért egy olyan felhatalmazást kér a Képviselő-testülettől, hogy ennek a
feltételnek megfeleljenek, hogy a társaság 2014. január 1-vel létrehozhasson egy olyan társaságot,
amely ezt a tevékenységet ellátja úgy, hogy egy új társaságot alapít, vagy a meglévő MVR Kft.
részéből történő kiválással.
Szekó József kifejti, hogy a jogszabályi környezet miatt nincs más lehetőség, minthogy a társaság ezt a
nonprofit szervezetet megalakítsa. Szeretnék a hulladékszállítási szolgáltatást tiszta profilúvá tenni,
nonprofit jelleggel legyen végezhető, így jobban nyomon követhető. A társaság tevékenysége
szerteágazó, elismerésre méltó, hogy a nehézségek ellenére is 2012-ben is eredményes évet zárt.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
48/2013.(IV.26.)Kh. az MVR Kft. 2012. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete
1. az MVR Kft. 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja;
2. a képződött eredményt eredménytartalékba rendeli helyezni;
3. az MVR Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja.
Szavazás után:
Winternitz Ferenc javasolja, hogy az MVR Kft. vízi járműveivel tegye lehetővé, hogy a képviselők
megtekinthessék a zátonyközt.
Szekó József ígéretet tesz a kérés teljesítésére.
Mohácsi Hőszolgáltató Kft.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Szekó Józsefné a beszámolóból a következőket emeli ki: a hőszolgáltató kft-nél meghatározó elem az
energiadíj. Sajnos az elmúlt három évben az energiaárak drasztikusan emelkedtek. 2012-ben 67 M Ft
+ költség terhelte a céget. Január 1-től a rezsidíj-csökkentést is érvényesítették. Bevételeik
csökkennek, kiadásaik növekednek, ennek kompenzálására ígérnek árkiegészítést. Jelenleg egy nagy
korszerűsítés van folyamatban, két éves előkészítés után a megvalósítás szakaszában vannak. A
használati melegvízellátás biztosításával hat hónap alatt építik meg a rendszert. Sor kerül a fűtőmű
teljes rekonstrukciójára, a teljes távvezetékcserére 8,5 km hosszon, és elvégzik a hőközpont
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rekonstrukcióját is. Összehangoltan kell a munkát végezni – három kivitelező céggel dolgoznak és
mellette a szolgáltatást biztosítaniuk kell. A beruházás fő célja az energiahatékonyság, az
energiamegtakarítás, a szabályozható, a kor igényének megfelelő rendszer létrehozása. Ez az egyetlen
lehetősége a cégnek a talpon maradásra. A beruházás összköltsége 650 M Ft, melyhez 50%-os
támogatást nyertek és az önerő biztosításához EU támogatást kapnak. Az új fűtésrendszert
biztonságosabban, jó hatásfokú rendszerrel tudják alkalmazni. Fontosnak tartja a lakossági fogyasztók
figyelmének a felhívását a takarékosságra. Lakossági fórumot szerveztek, közös képviselőket hívtak
meg, hogy a lakóközösségek meginduljanak az energiahatékonyság irányába. Jó példa volt a
panelprogram.
Szekó József kijelenti, hogy a város életében az egyik legnagyobb volumenű beruházás zajlik a távhő
rendszer korszerűsítésével, amelytől jelentős eredményeket várunk. Két évvel ezelőtt jelentős
veszteséget mutatott ki a kft. beszámolója, tavaly javult a helyzet, a következő évre pozitív eredményt
tudtak beállítani, melynek eléréséhez sokat kell tenniük. Lehetőség lesz a távfűtő rendszerek
szabályozására, tudomása szerint panelprogram is lesz. Tartalmazza a beszámoló, hogy dolgozunk
azon is, hogy ha a feltételeket sikerül megteremteni, biomassza kazán is létesülhessen Mohácson.
Dr. Csizmadia Csaba elmondja, hogy a kft. Felügyelő Bizottsága a 2012. évi tevékenységről szóló
beszámolót, illetve az üzleti tervet elfogadásra javasolja. Maga részéről gratulál a gigászi fejlesztés
megvalósításához.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
49/2013.(IV.26.)Kh. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2012. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2012. évi beszámolóját és mérlegét;
2. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2013. évi üzleti tervét
elfogadja.
Mohács Nonprofit Kft.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Szekó József kifejti, hogy a Nonprofit Kft. tevékenysége évről évre bővülő, szerteágazó, hasznos a
tevékenységük az önkormányzat számára. A kft. tevékenysége közül vannak olyanok, amelyek az
elmúlt évben nem tudták hozni a célul kitűzött eredményt; az idegenforgalom vonatkozásában a
kedvezőtlen dunai vízállás miatt a Lábasház kihasználtsága, illetve a bérbeadási tevékenységnél, ahol
az ÉPGÉP-től megvásárolt ingatlanok bérbeadása a legnagyobb tétel, és mivel a kft. tevékenysége
egyre romlott, visszaesett, fizetési nehézségek miatt a kft. nem tudta a bérleti díjat engedmények
mellett sem teljesíteni, ez komoly kiesést jelent a Nonprofit Kft-nek.
Dr. Dókity Erzsébet elmondja, hogy 2012-ben az eredmény pozitív volt, a 2013. évi üzleti tervről ez
nem mondható el polgármester úr által elmondottak miatt. Az ÉPGÉP ingatlan hasznosítására oda
fognak figyelni, akkor az eredményük még pozitív is lehet.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
50/2013.(IV.26.)Kh. a Mohács Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját és mérlegét;
2. a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét
elfogadja.
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16. Az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2012. évre kiírt
prémiumfeladatok teljesítéséről, 2013. évi alapbéréről szóló előterjesztés tárgyalása
(18. melléklet)
Egy képviselő elhagyja az üléstermet.
Felügyelő Bizottsági vélemények:
- A Mohács-Víz Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadásra javasolja a kitűzött prémiumfeladatok
teljesítését, a kifizetést.
- A Mohács-Hő Kft. Felügyelő Bizottsága megállapította, hogy a kitűzött feladatok teljesültek,
a társaság likviditási helyzete lehetővé teszi a kifizetést, melyet a bizottság javasol.
- Az MVR Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztés szerint elfogadta a beszámolót.
- A Mohács Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolta a kitűzött összeg kifizetését.
Szekó József a FB és a bizottságok javaslata alapján javasolja az MVR Kft. ügyvezetőjének a
prémiumfeladatait 95,8%-ban elfogadni és ilyen mértékben a prémium kifizetést jóváhagyni. 2013-ra
az ügyvezető részére 5,3%-os bérfejlesztést javasol jóváhagyni – ezt hajtják végre a kft-nél is.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:
51/2013.(IV.26.)Kh. a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. ügyvezető igazgatójának
2012. évre kitűzött prémium kifizetéséről, 2013. évi alapbéréről
Mohács Város Képviselő-testülete Schäffer Róbert, a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft.
ügyvezető igazgató
- 2012. évre kitűzött prémiumfeladatait 95,8%-ban teljesítettnek minősíti, a prémiumösszeg
ilyen mértékű kifizetéséhez hozzájárul;
- részére 2013. évre 5,3%-os bérfejlesztést jóváhagy.
Egy képviselő visszatér az ülésterembe.
Szekó József ismerteti, hogy a FB és a bizottságok a Mohács-Víz Kft. cégvezetője, Csollák István
2012. évre kitűzött prémiumfeladatait 100%-ban teljesítettnek értékelték és javasolják a kitűzött
prémiumösszeg kifizetését. A 2013. évi béréről nincs javaslat, ezért arról a soron következő
Képviselő-testületi ülésen javasol dönteni.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő
határozatot hozza:
52/2013.(IV.26.)Kh. a Mohács-Víz Kft. cégvezetőjének 2012. évre kitűzött prémium kifizetéséről
Mohács Város Képviselő-testülete Csollák István, a Mohács-Víz Kft. cégvezető
- 2012. évre kitűzött prémiumfeladatait teljesítettnek minősíti, a kitűzött prémiumösszeg kifizetésével
egyetért.
Szekó József tolmácsolja, hogy a Mohács-Hő Kft. ügyvezetője, Szekó Józsefné részére a FB és a
bizottságok javasolják a kitűzött prémiumösszeg kifizetését és 4%-os béremeléséhez a testület
hozzájárulását.
A Képviselő-testület a prémiumfeladatok teljesítésének vonatkozásában 8 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, míg a 4%-os béremelés vonatkozásában 9 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
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53/2013.(IV.26.)Kh. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának 2012. évre
kitűzött prémium kifizetéséről, 2013. évi alapbéréről
Mohács Város Képviselő-testülete Szekó Józsefné, a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. ügyvezető
igazgató
- 2012. évre kitűzött prémiumfeladatait teljesítettnek minősíti, a prémiumösszeg kifizetésével
egyetért;
2013. évi alapbérének 4%-os emeléséhez hozzájárul.
Szekó József ismerteti, hogy a Mohács Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Dókity Erzsébet részére 2012.
évre kitűzött prémiumfeladatból kettő objektív okból nem teljesült. A FB és a bizottságok a teljes
összeg kifizetését javasolta. Az ügyvezető jelenlegi megbízási díja 84 ezer Ft/hó, melyet javasol 100
ezer Ft/hó összegben meghatározni a 2013-as évre.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület a kitűzött prémiumösszeg kifizetésének
vonatkozásában 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, míg a 2013. évi megbízási díj vonatkozásában 9
egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
54/2013.(IV.26.)Kh. a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának 2012. évre kitűzött prémium kifizetéséről, 2013. évi megbízási díjáról
Mohács Város Képviselő-testülete Dr. Dókity Erzsébet, a Mohács Városfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
- 2012. évre kitűzött prémiumösszeg kifizetésével egyetért;
- 2013. január 1-től az ügyvezető megbízási díját 100.000Ft/hó összegben határozza meg.
17. A 2012. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (19. melléklet)
Szekó József indokolja a rendelet-módosítást.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja a rendeletmódosítást.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal megalkotja a 2012. évi
költségvetésről szóló 3/2012.(II.8.)ör. módosításáról szóló 6/2013.ör-t.
18. A 2012. évi zárszámadásról szóló rendeletről szóló előterjesztés tárgyalása (20.melléklet)
Szekó József kijelenti, hogy az önkormányzat életében az egyik legfontosabb döntés minden évben az
adott évre szóló költségvetés elfogadása, de a maga részéről ugyan ilyen fontosnak tartja az előző évi
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. Jelentős változások következtek be az önkormányzat
életében az elmúlt évben, és következnek be majd még ebben az évben is; állami fenntartásba került a
kórház, a tűzoltóság, ez évtől pedig állami fenntartásba kerültek az általános iskolák és a Kisfaludy
Károly Gimnázium. Elmondható, hogy az intézményeink működtetésére egyetlen egy esetben sem
nyújtott fedezetet az állami támogatás, hanem minden esetben az önkormányzatnak saját eszközökkel
ki kellett egészíteni ezen forrásokat. Úgy gondolja, hogy ezt az önkormányzat mindig megtette az
igények és lehetőségei szerint. Igyekeztünk és tudtuk is biztosítani az intézmény-hálózat megfelelő,
több esetben jó színvonalú működési feltételeit.
Látható, hogy kiadásaink nem teljesültek 100%-ban, aminek örül. Amikor 1998-ban átvette az
önkormányzat vezetését, akkor azzal a gyakorlattal szembesült, hogy azt mondták, hogy teljesítettük a
tervet, mert az előirányzott forrásokat a terv szerint elköltöttük. Ez már akkor sem tetszett, inkább az
tetszik, mint amit a mostani beszámoló is tükröz, hogy a terv szerinti működési kiadásainkat 95%-ra
teljesítettük, ami azt jelenti, hogy sikerült tovább takarékoskodni és ésszerűsíteni a gazdálkodásunkat.
A fejlesztési kiadások mértéke 61%-ra teljesült, amit jó aránynak tart, hiszen minden évben a
fejlesztéseknél be kell állítani a tervezett programokat a költségvetésbe, ezzel is jelezve az
önkormányzat elkötelezettségét és a források rendelkezésre állását egy-egy megcélzott fejlesztés,
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pályázat vonatkozásában. A beszámoló tartalmazza, hogy jelentős fejlesztési programokat hajtottunk
végre 2012-ben is. A beszámoló rosszul tartalmazza azt, hogy ez 1.026 millió forint értékben került
végrehajtásra – több mint 2 milliárd forint értékű fejlesztést hajtottunk végre! Az ÁMK fejlesztése
több mint 600 millió forint, a komplex turisztikai fejlesztés 330 millió forint, a déli városrész
fejlesztése több mint fél milliárdos bekerülési költségű volt, a múzeumépítés közel 400 millió forint, a
kerékpárút-építés 130 millió forint, a szabadtéri élményfürdő építése 330 millió forint, a Pándy
Kálmán Otthon akadálymentesítése 25-30 millió Ft közötti nagyságrendben valósult meg, a logisztikai
központ előkészítése 100 millió forintért valósult meg, a Busó-udvar létesítése több mint fél milliárdos
program, amely jelenleg is folyamatban van.
Tájékoztat arról, hogy kettő újabb nagyszabású fejlesztési program beindítása előtt állunk a városban;
az uszoda továbbfejlesztésére benyújtott pályázatunk eredményes volt, és így mintegy 400 millió
forintos költséggel 50%-os támogatás mellett, tehát közel 200 millió forint önrész hozzájárulásával
folytatjuk az uszoda fejlesztését egy szabadtéri hideg vizes úszómedence, egy csúzda-, élménypark,
kiszolgáló helyiségek kialakításával és parkosítjuk a jelenleg még parlagon álló, régi uszoda területét –
ezzel teljessé válik ez a fejlesztési program. Emellett a közeljövőben indul egy újabb nagyszabású
fejlesztés, amely a város belvízelvezető hálózatának a rendbetételét jelenti. Évekkel ezelőtt már egy
130 milliós program keretében megvalósítottuk a belvízelvezető árok- és csatornarendszer részbeni
felújítását, most szeretnénk teljesíteni ezt a programot. A fejlesztésre nyertünk jelentős támogatást. A
bruttó bekerülési összeg közel 400 millió forint. A közbeszerzési eljárást lebonyolítottuk, jelenleg a
lezárása előtt vagyunk.
A nyár elején megkezdjük a Mohács-Kölkedi összekötő út fejlesztését, mely érinti a Felszabadulás, a
Szentháromság és a Jókai utcát, ami azt jelenti, hogy a Mohács belterületén lévő utak a Felszabadulás
utcától kezdődően egészen az Eszéki úti csatlakozásig teljes körű felújításra kerül. Ez 1 milliárd
forintos program, amelyet még regionális tanácsi vezetőként indított és igyekezett azon lenni, hogy a
4-5 számjegyű útfejlesztési programba ez a fejlesztési program is bekerüljön. Büszkék lehetünk arra,
hogy a mohácsi járásban is sor kerül egy ilyen jelentős fejlesztésre.
Szerencsés, hogy a belvíz elvezetési és útfejlesztési programot együtt tudjuk megvalósítani.
Előtte a belvíz elvezető rendszerek kiépítésre kerülnek, ezzel reményei szerint a régóta visszatérő déli
városrész záporvíz elvezetési problémái véglegesen megoldódnak azzal, hogy ott egy korszerű
vízelvezető rendszer kerül kialakításra, és ezt követően az utak is belvárosias jellegű kialakítást
nyernek. Ezen felül a piac környékén a parkolót is rendezni, megfelelő burkolattal szeretnénk ellátni.
Úgy véli ez igen komoly, nagyszabású fejlesztés lesz összességében mintegy másfél milliárd forintos
nagyságrendben.
A beszámolóval kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy mint ahogy ismert, Mohács nem
eladósodott, hanem megfelelő fejlesztési tartalékokkal rendelkező település. Forrásainkat, szabad
pénzeszközeinket az elmúlt évben is megfelelőképpen befektettük, igyekeztünk minél
kockázatmentesebb, biztonságosabb befektetést megvalósítani, emellett is 167 milliós hozamot értünk
el ezeknek a befektetéseinknek a révén betétek, kötvények és devizapiaci műveletekkel. Úgy véli
ebben az évben megvan az esélyünk rá, – látva az eddigi akcióinkat - hogy még ezt a hozamot is
felülmúlhatjuk.
Az önkormányzatnak a beszámoló szerint 359 millió forint hitelállománya volt az elmúlt évben, ezt a
lakópark fejlesztésekor vettük fel a kamattámogatott hitel igénybevételéhez. A forrással rendelkeztünk
a fejlesztéshez, de úgy döntöttünk, hogy a forrásunkat inkább befektetjük és a kamatkülönbözetet
realizáljuk. A teljes futamidő alatt több mint 100 millió forintot tudunk realizálni csak a
kamatkülönbözetből. További hozadéka ennek az akciónak, hogy az adósságrendezési eljárás
keretében az állam ezen tartozásunknak a 65%-át átvállalta, tehát mintegy 230 millió forint tehertől
szabadultunk meg, ami éves viszonylatban 30 millió forint hiteltörlesztéstől szabadít meg bennünket.
Jelentős, mintegy 950 millió forint pénzmaradványt hozunk át erre az évre, de ez sajnos nem javítja
tovább likviditási helyzetünket, mivel ez mind feladattal terhelt, lekötött pénzmaradvány.
Kiemeli, hogy annak ellenére, hogy jelentős vagyonátcsoportosítás történt az állam irányába az elmúlt
évben; a kórház és a tűzoltóság állami tulajdonba került, így jelentős vagyontömeg került ki az
önkormányzattól, ebből következően tetemes vagyonvesztéssel kellett volna számolni, ennek ellenére
a fejlesztésünknek köszönhetően vagyonunk nemhogy csökkent, hanem növekedett, mert olyan
mértékben tudtunk beruházásokat végrehajtani, vagyonunkat gyarapítani, hogy a korábban, 29,3
milliárd forintos mértékű vagyonunkat közel 29,7 milliárd forintra tudtuk gyarapítani.

24

A költségvetésünkkel kapcsolatban kiemeli, hogy a bevételeink egy jelentős része - több mint 800
millió forint - a helyi adókból származik. A helyi adóbevétel több mint 50%-át a helyi iparűzési adó
teszi ki. A jövőben minden adónemet rendszeres ellenőrzés alá kívánunk vetni. Ebben az évben az
ellenőrzés célját szeretnénk meghatározni, kiemelten szeretnénk szakértőkkel ellenőriztetni a
pénzintézeteket, biztosítókat, építőanyag gyártókat, az 500 millió forintot meghaladó éves árbevétellel
rendelkező vállalkozásokat és a kereskedelmi vállalkozásokat – utóbbival kiegészíti a határozati
javaslatot. Azért is tartjuk szükségesnek ennek az adónemnek a kiemelt ellenőrzését, mert az iparűzési
adó elszámolásának a rendszere megváltozott erre az évre, hiszen az anyagköltség 85%-a számolható
el költségként, csökkentheti az iparűzési adóalapot. Ennek a megállapítását szeretnénk ellenőrizni,
szeretnénk, ha ez korrekt módon történne meg úgy, hogy az adóbevételünk ennek következtében a várt
mértékben növekedjen. Erre az is kényszerít bennünket, hogy a költségvetés tárgyalásakor látható volt,
hogy a kötelező és az önként vállalt feladatainkhoz társuló működési költségeinket a központi
finanszírozás nem fedezi, - közel 400 millió forint működési hiány mutatkozott a költségvetésünkben
– ezt a fejlesztési forrásainkból elvileg kompenzálni tudjuk, ugyanakkor nagymértékben számítunk
ezen kieső források pótlására a megemelkedett adóbevételeinkből – ezt a költségvetésünk is tükrözi.
Ezért is tartjuk indokoltnak az adóbevételek fokozott figyelemmel kísérését.
Mohácsi Bugarszki Norbert kiemeli, hogy a beszámolóban szereplő 1,026 milliárdos fejlesztéssel
kapcsolatos összeg, mely forrást a város EU-s irányból szerzett pályázatok útján. A fejlesztések
összege 2 milliárd nagyságrendű.
Mivel más adóellenőrzésnél is evidencia az, hogy olyan adózók, akik visszaigényelnek az adott
adónemből, az alapvetően ok lehet arra, hogy ők ellenőrzés alá vonassanak, ezért kezdeményezi a
határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy azok is szerepeljenek az ellenőrzési tervben, akik
visszaigényelnek ezen adónemből erre az időszakra vonatkozóan.
Az önkormányzat könyvvizsgálója, Faddi László 2012. évi költségvetési beszámolóról szóló
jelentéséből idéz: „Véleményem szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló
Mohács Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési teljesítéséről és a 2012. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, ennek elfogadását
javaslom a Képviselő-testületnek.”
Bizottsági vélemények:
Pávkovics Gábor tolmácsolja, hogy a GTB és a PJEB együttes ülésen tárgyalt a zárszámadásról.
Polgármester úr által elmondottakkal egyetért. Kiemeli, hogy annak ellenére, hogy a
vagyonátszervezés okán jelentős mértékű vagyonvesztés történt az önkormányzatnál, 2012-ben akkora
mértékű volt a beruházás, fejlesztés, hogy a vagyonértékünk növekedett ebben az évben is, ami
nagyon komoly teljesítmény az önkormányzat részéről. A GTB és a PJEB a zárszámadást és az
ellenőrzési tervet elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal megalkotja a 2012. évi
zárszámadásról szóló 7/2013.ör-t.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
55/2013.(IV.26.)Kh. a 2013. évi helyiadó-ellenőrzési tervről
Mohács Város Képviselő-testülete elfogadja a helyi adóhatóság 2013. évre elkészített ellenőrzési
tervét.
A 2013. évben a 2010-2011-2012. adóévek tekintetében ellenőrzésre kijelölt vállalkozások köre
főtevékenységek szerint:
- pénzintézetek,
- biztosítók,
- építőanyag gyártók,
- az 500 millió forintot meghaladó éves árbevétellel rendelkező vállalkozások,
- kereskedelmi vállalkozások,
továbbá azon vállalkozások, akik visszaigényelnek ezen adónemből.
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Az ellenőrzés lefolytatása szakértő közreműködésével történik.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
Kettő képviselő elhagyja az üléstermet.
19. A 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztés tárgyalása
(21. melléklet)
Szekó József indokolja az előterjesztést.
Bizottsági vélemény:
A PJEB a jelentésben foglaltakkal egyetért.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
56/2013.(IV.26.)Kh. a 2012. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Mohács Város Képviselő-testülete a 2012. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentést az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyólag tudomásul veszi.
20. A 2013. évi civil szervezet támogatási keret felosztásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(22. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB és a SZEB elfogadásra javasolja a támogatási összegeket.
A Mohács és Környéke Önsegélyező Csoport kérelméről – 600 e Ft-ról 700 e Ft-ra emelkedjen a
támogatási összegük – nem tudtak dönteni, azt a Képviselő-testületre bízzák.
A PJEB és a GTB változatlan formában javasolja elfogadásra az előterjesztést.
M. Bugarszki Norbert a feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy az újonnan megjelent támogatást
kérők bejegyzett, hivatalos egyesületek, alapítványok.
Szekó József megfontolandónak tartja a Mohács és Környéke Önsegélyező Csoport kérelmének
támogatását, mivel a Busó-udvar építése kapcsán lesznek + költségeik, amelyeket részben mi idéztünk
elő a fejlesztéssel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
57/2013.(IV.26.)Kh. a civil szervezetek és alapítványok 2013. évi támogatásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a civil szervezetek és alapítványok 2012. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót
elfogadja;
2. a Mohács és Környéke Önsegélyező Csoport támogatási összegét 700 000 Ft-ra felemeli;
3. a táblázatban feltüntetett szervezetenkénti támogatási összegeket 4 420 000 Ft összegben
jóváhagyja;
4. a busó csoportok támogatására 950.000 forint összeget biztosít, melyet az előző évi
létszámadatok alapján kell a csoportok között felosztani;
5. a 2013. évi támogatás elszámolásának, valamint a 2014. évi igénybenyújtás határidejét 2014.
január 31. napjában állapítja meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
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21. A 2013. évi intézmény-felújítási keret felosztásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(23.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja az előterjesztést.
Szekó József elmondja, hogy továbbra is szerepeltetjük a Park óvodai fejlesztést annak tudatában is,
hogy az óvoda a jelen állás szerint szeptember 1-től egyházi fenntartásba kerül. Továbbra is
magunkénak érezzük az intézményeket. Ezzel összefüggésben tájékoztat arról, hogy minden
jóváhagyás, hozzájárulás megvan ahhoz, hogy a Park utcai iskola és az óvoda is a katolikus
egyházmegye fenntartásába kerüljön. A szükséges tárgyalásokat lefolytattuk, az intézkedések
folyamatban vannak. Az egy évvel ezelőtt szándékozott fenntartóváltás most tud realizálódni
elsősorban az ÁMK fejlesztése miatt az irányító hatóság ellenállását mostanra sikerült megoldani, és
az eredeti elképzelés szerinti fenntartóváltást meg tudjuk valósítani. Az előterjesztésben szerepeltetjük
a német nemzetiségi házban a parkettázás, festés-mázolás, villanyszerelés költségeihez való
hozzájárulást, ami 800 ezer Ft-ot meghaladó tétel. Javasolja azzal a feltétellel élni, hogy ennek fejében
kérjük a német önkormányzatot, hogy a Mohács-Bensheimi testvérvárosi kapcsolatról készült könyv
magyar nyelvre történő fordítását szíveskedjenek elősegíteni, abban közreműködni.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
58/2013.(IV.26.)Kh. Mohács város 2013. évi intézmény-felújítási programjáról
Mohács Város Képviselő-testülete Mohács város 2013. évi intézmény-felújítási programját az
előterjesztés szerint elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bagó Béla osztályvezető
22. A 2013. évi útfelújítási keret felosztásáról szóló előterjesztés tárgyalása (24. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja az előterjesztést.
Hozzászólások:
Winternitz Ferenc emlékeztet arra, hogy ígéretet kapott az Eötvös-Vörösmaraty utca sarkán lévő
Balics-féle ház előtti 12 m-es járda rendbetételére.
Kovács László is többször interpellált az ügyben, hogy a Hársfa utca elején és végén van járda, de a
közepén van egy 11,5 m-es szakasz, ahol hiányzik. Szeretné, ha bekerülne a programba.
Bagó Béla elmondja, hogy a költségvetésben eddig biztosított 30 M Ft-os keret 20 M Ft-ra lett
lecsökkentve, ezért szűkösebb a program. Év végén vizsgálható meg, hogy az említett kérések
teljesíthetők-e.
Szekó József javasolja szerepeltetni a Baross utcában a Mátyás-Petőfi utca közötti és a Mátyás-Tompa
M. utca közötti járda felújítását, továbbá az elhangzott 2-3 képviselői igényt, mivel ezekre korábban
ígéretet tettünk.
Lajdi Antalné kéri szerepeltetni a Vörösmarty u. 59. előtti járdaépítést, mivel ez nagyon régóta húzódó
igény és probléma.
További hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
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59/2013.(IV.26.)Kh. Mohács város 2013. évi útépítési, út- és járda-felújítási programjáról
Mohács Város Képviselő-testülete az előterjesztett Mohács város 2013. évi útépítési, út- és járdafelújítási programját kiegészíti
- az Eötvös-Vörösmarty utca sarkán járdafelújítással;
- a Vörösmarty u. 59. előtti járdaépítéssel;
- a Hársfa utca közepén járdaépítéssel;
- a Baross utcában a Mátyás-Petőfi utca közötti és a Mátyás-Tompa M. utca közötti
járdafelújítással.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bagó Béla osztályvezető
23. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (25. melléklet)
Szekó József felhívja a figyelmet a pótlólag kiosztott előterjesztésre, mely további két pályázati
javaslatot tartalmaz.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja a pályázatok benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatokat
hozza:
60/2013.(IV.26.)Kh. a „DDOP-2.1.1/D-12 „A mohácsi termálfürdő infrastruktúra fejlesztése és
szolgáltatások bővítése III. ütem” pályázathoz biztosíték nyújtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Mohács Városfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. által a Regionális Operatív Program keretén belül a DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0033
azonosító számú pályázatával elnyert támogatás visszafizetésének biztosítékául Mohács Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Mohács, belterület 2274/2 hrsz. alatti ingatlanra
(természetben 7700 Mohács, Széchenyi tér. 17.) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest,
Wesselényi út 20-22.), mint támogató jelzálogjogot alapítson, és azt az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyeztesse.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Szekó József polgármester
61/2013.(IV.26.)Kh. Mohács hagyományőrző rendezvényeinek támogatásáról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok
Ideiglenes Kollégiumához Mohács hagyományai rendezvénysorozat támogatására - Aratónap,
Babfőző fesztivál, Nemzetközi Néptánc Fesztivál, Szüreti- és Borfesztivál, Vince nap - melynek
összköltsége: 10. 000 000 Ft – 70%-os – 7.000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásra. Saját erőt
30%-ot - 3.000 000 Ft-ot - Mohács Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés közművelődési
szakfeladatok bevételéből biztosítja.
Határidő: 2013. május 25.
Felelős: Szekó József polgármester
62/2013.(IV.26.)Kh. a Busóudvarban 2013. április 1. - 2014. március 31. között megrendezésre
kerülő rendezvények támogatásáról
Mohács Város Önkormányzata megbízza a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-t, hogy
nyújtson be pályázatot a NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumához a Mohácsi
Nonprofit Kft. által működtetett Busóudvarban a fenti időszakban megrendezésre kerülő nemzetközi
és országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális rendezvények, programsorozatok
megvalósítására 10 000 000 Ft-ra, melyben az önerő 30%, melyet Mohács Város Önkormányzata a
2013. évi költségvetés közművelődési szakfeladatok bevételéből biztosítja.
Határidő: 2013. május 25.
Felelős: Szekó József polgármester
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24. A Szigeti városrész hulladékgazdálkodási közszolgáltatását érintő döntésekről szóló
előterjesztés tárgyalása (26. melléklet)
Szekó József ismerteti, hogy a Képviselő-testület elé terjesztett javaslatok a Felső-Bácskai
Hulladékgazdálkodási Kft. közhasznú szervezetté történő átalakítását célozzák.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatokat
hozza:
63/2013.(IV.26.)Kh. a FBH Kft. átalakulása szándékáról
1.) Mohács Város Képviselő-testülete a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 42. § (5)
bekezdésére figyelemmel egyetért a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban:
FBH Kft.) (Cg. 03-09-109760, székhely: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 90., képviseli: Agatics
Roland ügyvezető) Mohácsi Önkormányzat részvételével (Mohács-Szigeti településrészre
kiterjedő illetékesség) kiválás útján történő átalakulása és egyben beolvadása szándékával az
alábbiak szerint:
A FBH Kft. önálló új gazdasági társaságot alapít, mely 2014. január 1-jétől nonprofit korlátolt
felelősségű társaságként, közszolgáltató gazdálkodó szervezetként működik, a FBH Kft.
jogutódjaként. Ennek feltétele, hogy a FBH Kft-ből kiváló jogutód társaság az egyszemélyes
gazdasági társaságba (FBH Kft. egyszemélyes tulajdona) olvadjon be, azzal egyesüljön, s a
közszolgáltatáshoz szükséges eszközállományt és egyéb vagyonelemeket a FBH Kft. a jogutód
gazdasági társaságnak átadja.
2.) Mohács Város Képviselő-testülete a jelen határozat 1.) pontjában foglaltak alapján jóváhagyja a
FBH Kft. taggyűlése által alapított FBH NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratát, mely jelen előterjesztés 1. melléklete.
64/2013.(IV.26.)Kh. szindikátusi szerződés jóváhagyásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. Mohács Város
Önkormányzata részvételével, kiválás útján történő átalakulása és egyben beolvadása szándékával
egyetértve jóváhagyja a jelen határozat 1. mellékletét képező szindikátusi szerződést és felhatalmazza
a polgármestert a szindikátusi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester
65/2013.(IV.26.)Kh. átalakulási ütemtervről
Mohács Város Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. Mohácsi
Önkormányzat részvételével, kiválás útján történő átalakulása és egyben beolvadása szándékával
egyetértve jóváhagyja a jelen határozat 2. mellékletét képező ütemtervét.
66/2013.(IV.26.)Kh. átalakulással kapcsolatos tulajdonosi döntésekről
1.) Mohács Város Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban:
FBH Kft.) kiválás útján történő átalakulásával és egyben beolvadásával szándékával egyetértve
jóváhagyja, hogy
a) a vagyonmérleg-tervezet készítés fordulónapja 2012. december 31. napja legyen,
b) dr. Francsovics István 6447 Felsőszentiván, Jókai Mór u. 25. szám alatti székhelyű
(kamarai tagsági szám: 002144) könyvvizsgáló kerüljön megbízásra a Kft. kiválás útján
történő átalakulásával és egyben beolvadásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok
ellátásával,
c) a FBH Kft. ügyvezetése a tervezett átalakuláshoz szükséges iratokat, különös tekintettel a
vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetekre, szerződés-tervezetekre, azokat a
jogszabályok előírásainak megfelelően, készítse elő és a kiválással és beolvadással
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kapcsolatos előterjesztést ismételten terjessze a Kft. taggyűlése elé a 2012. évi
mérlegbeszámoló elfogadását követően.
2.) Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szekó József polgármestert, hogy a FBH Kft.
taggyűlésén részt vegyen és azon a Képviselő-testület jelen határozatában foglalt döntésének
megfelelően szavazzon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
67/2013.(IV.26.)Kh. hulladéklerakó felépítmény értékesítési szándékról
1.) Mohács Város Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban:
FBH Kft.) a Mohácsi Önkormányzat részvételével, kiválás útján történő átalakulása és egyben
beolvadása, továbbá ezt követően a jelenlegi közszolgáltató gazdasági társaság vagyonkezelő
profitorientált gazdasági társaságként való működése szándékával egyetértve jóváhagyja a FelsőBácskai Regionális Önkormányzatok Szilárd Hulladéklerakó Tulajdonközössége mint 33
önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló és a nem ISPA- és nem KEOP-projektekben
létesített hulladéklerakó és ahhoz kapcsolódó felépítmények saját önkormányzati tulajdonú
tulajdoni hányada értékesítési szándékát a FBH Kft-nek.
2.) Mohács Város Képviselő-testülete az 1.) pontban foglaltakkal egyetértve kinyilvánítja, hogy a
tulajdonostársakkal szemben fennálló és a Ptk. szerinti elővásárlási jogával nem kíván élni az
értékesítés során, s tulajdoni hányadát a versenytársnak nem kívánja értékesíteni.
3.) Mohács Város Képviselő-testülete az 1.) pontban foglaltakkal egyetértve és annak megfelelően
amennyiben szükséges, szándékában áll a vonatkozó helyi rendeletét módosítani annak érdekében,
hogy az értékesítési eljárást a Tulajdonközösségi megbízás alapján a Felső-Bácskai Regionális
Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás gesztor önkormányzata folytassa le saját helyi
rendelete alapján.
25. Településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás, valamint a településképi
kötelezés szabályairól szóló rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés tárgyalása (27. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztés lényegét.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért a rendeletalkotással.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal megalkotja a településképi
véleményezési és a településképi bejelentési eljárás, valamint a településképi kötelezés
szabályairól szóló 8/2013.ör-t.
26. Szakemberlakásnak szociális bérlakássá történő átminősítéséről szóló előterjesztés
tárgyalása (28. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a PJEB egyetért az előterjesztéssel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
68/2013.(IV.26.)Kh. szakemberlakás szociális bérlakássá nyilvánításáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács, Ete J. u. 8/A. 3/10. szám alatti, 71 m2 alapterületű, 3
szobás, összkomfortos szakemberlakást szociális bérlakássá nyilvánítja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szabó Róbert osztályvezető
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27. A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló
előterjesztés tárgyalása (29. melléklet)
Dr. Kovács Mirella indokolja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
69/2013.(IV.26.)Kh. a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
146.§(1) bekezdése alapján felülvizsgált és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt formában az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Szekó József polgármester
28. Mohács Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről szóló
előterjesztés tárgyalása (30. melléklet)
Dr. Kovács Mirella, majd Szekó József ismerteti az előterjesztés lényegét.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
70/2013.(IV.26.)Kh. Mohács Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervéről
Mohács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal
elfogadja Mohács Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
29. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy van-e olyan képviselő, aki az előző ülésen tett interpellációra kapott
választ nem fogadja el?
Wébel Zsolt az ügyben interpellált, hogy a déli városrész egyes utcáiban található házak portái, házak
előtti udvarai ápolatlanok, gondozatlanok, sok szemét felhalmozódott. Megoldást kellene találni az
áldatlan állapot megszüntetésére. A válasz nem igazán ad erre megoldást, valamit ki kellene találni,
hogy a szemét ne maradjon ott.
Szekó József kijelenti, hogy erre nekünk megvan a megfelelő rendeletünk, szabályozásunk, amivel
kötelezni lehet az ingatlantulajdonosokat. A rendeletet be kell tartatni. A közterület-felügyelők
figyelmét fel kell hívni erre a problémára. Szankcionálni is tudunk adott esetben akár a különböző
juttatások megvonásával.
Wébel Zsolt elmondja, hogy a válaszból az tűnt ki, hogy nem lehet behajtani a bírságot, mert ezek az
emberek segélyből élnek.
Bagó Béla kifejti, hogy a választ az elmúlt évek tapasztalatai alapján adták. Szembesülnek nap mint
nap az illegális hulladéklerakásokkal – nehéz ezekkel az emberekkel szemben fellépni -, erre „jó”
példa a Temető utcai hídnál lévő illegális hulladéklerakó. A hivatal elviteti a szemetet, két héten belül
ismét ott van a szemét. Hulladéklerakást tiltó táblát is kihelyeztek. A hulladékudvar megnyílt,
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működik, így a közterületekről a hivatal a parkgondozók által felhalmozott szemetet elszállítja – jó
példával járunk elöl. Az illegális hulladéklerakó helyek megszüntetése az MVR Kft. feladata
amennyiben nem közterületen van. A közterületen lévők esetében a hivatal jár el.
Szekó József kéri a közterület-felügyelők teljes erővel történő bevonását. A törvényben, illetve
rendeletünkben meghatározottak szerint kell eljárni, szankcionálni; bírságolni, megvonni a szociális
juttatásokat azoknál, akik nem tesznek eleget az ilyenfajta kötelezésnek. Aki nem tartja rendben a
portáját, az nem részesülhet különböző támogatásokban, segélyekben. A Népjóléti osztály felé is
javasol intézkedni: fel kell mérni ezeket a portákat, és akik nem hajlandók eleget tenni a
kötelezettségüknek, azokat ki kell zárni a közmunkából. Azokat kell felvenni, akik tisztességgel
rendben tartják a környezetüket, a portájukat, nem azokat, akik rontják a városképet.
Új interpellációk:
Kovács László egyetértve osztályvezető úrral felháborítónak tartja, hogy a Bégpatak hídra a
zöldhulladék mellé éjjelente szemetes zsákokat is kitesznek autókból. Az ott lakó idős ember sajnos
nem tudja felírni a gépkocsik rendszámát. A rendőrségnek kellene jobban odafigyelni. Felveti, hogy a
szőlőhegyi kerékpárúton az emlékműnél két bejárati út van, a kerékpárosnak kell a lejtőn megállni,
mivel stop tábla van. Kéri megvizsgálni, hogy meg lehetne-e oldani azt, hogy inkább az autósok
álljanak meg, mivel sokan használják a kerékpárutat. A Pécsi út 4. szám előtt a járda burkolata rossz
állapotban van. Az E.ON fakivágások ellen tesz kifogást, melyhez még az a probléma is tevődik, hogy
az önkormányzat szállítja el a faágakat és a lakók a saját faágaikat is kiteszik – ez így nem működik,
mindenki gondoskodjon a saját faágai elszállításáról.
Dr. Csizmadia Csaba közli, hogy írásban nyújtja be interpellációját, melyből kiemeli, hogy a
lakótelepi egyik szelektív hulladékgyűjtőt nem lehet megközelíteni esős időben a nagy sár miatt, ezért
a környezetébe zúzalék lerakását kéri, másrészt balesetveszélyes, mert a kerékpárút és a gépkocsi
forgalmi út keresztezi ott egymást, nem lehet belátni a kereszteződést, ezért javasolja a gyűjtő
pozícióját átgondolni.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna jelzi, hogy az újvárosi garázsok vízelvezetése nem megoldott, mivel az
előkertek összeérnek és a víznek nincs kifolyása. A domb felé kellene a vízelvezetést megoldani. A 3.
épület előtti virágágyás elbontását kéri az épület közös képviselője a lakók nevében. A parkolóba
zúzott kő elhelyezését kérik. A játszótéren kitört fák törzsei állnak, balesetveszélyesek, kéri
eltávolítani. A játszóelemekből csavarok, szögek állnak ki, ezeket is ki kellene szedni. Kérdés, hogy
mikor lesznek a játszótéri elemek felújítva, illetve bővítve?
A MOFA lakótelep útja rossz állapotban van, kátyúzásra szorulna, különösen a fordulóban. A
kerékpárút melletti 1/A számú ház kerítése bedőlt, mert a kertje mélyebbre került, mint az út szintje. A
lakó önhibáján kívül került a számára hátrányos helyzetbe, anyagi és egyéb okok miatt ezt a problémát
egyedül megoldani nem tudja, ezért kéri az önkormányzat segítségét. Közvilágítási lámpák égtek ki a
szőlőhegyi kereszteződésben a rendőrlámpánál, a KPM-mel szemben a Bári út 8. előtt és a Csencsevár
út 321. sz. előtt.
Lajdi Antalné megkérdezi, hogy a vízelvezetési programba az Eszéki út buszmegálló körüli területe is
benne lesz-e, mivel a 15. számú és a mellette lévő ház esőben vízben áll, felszívja a ház fala, a
parketta, mivel nincs megoldva a csapadékvíz elvezetés. Többen kérdezik, hogy mikor lesz a Pennynél gyalogátkelő?
Winternitz Ferenc tájékoztat arról, hogy minden képviselő kapott levelet szemétszállítás ügyben a
tömbházak közös képviselőitől. Javasolja, hogy az MVR Kft. ügyvezetőjével egyeztessenek az
ügyben. A Postánál a lépcső életveszélyes állapotban van, kéri megcsinálni. Kérdése, hogy mikor
kezdődik a kátyúzás a városban? A Penny előtti járda és a közút találkozási éle annyira le van
süllyedve, hogy az alacsonyabb építésű autók alja leér. Tisztázni kellene, hogy kihez tartozik a terület.
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Szekó József kéri az önkormányzat nevében az MVR Kft. vezetését felkérni, hogy a közös képviselők
bevonásával tartsanak tájékoztatót a hulladékszállítással kapcsolatos problémáról. A Képviselő-testület
erről több alkalommal tárgyalt már és ez nincs összefüggésben a kormány rezsicsökkentéses
szándékával sem, hanem azzal van összefüggésben, hogy nem lehet kibújni a szolgáltatás
fizetéskötelezettsége alól. Ha valaki nem veszi igénybe a szolgáltatást, annak is megvan a technikája,
hogy azt kezeljék, ezért azt gondolja, hogy ezt a társaságnak kell rendeznie.
Egyetért azzal, hogy a fák csonkolását barbár módon végzik, amit jelzett az E.ON vezérigazgatójának,
ezt követően az E.ON önkormányzati kapcsolattartója megígérte, hogy leállítják ezeket a
munkálatokat, megbeszéljük a teendőket, ennek ellenére folytatták. Megkeresett Baranya megyei Zöld
szervezeteket, illetve Miniszter Asszonyhoz is kérdéssel fordult az ügyben, mert úgy gondolja, hogy
ez nem tűrhető. Néhány évvel ezelőtt a Tomori utcát letarolták, kivágták a fákat, bepereltük a
társaságot és végül a Legfelsőbb Bíróságig ment az ügy és kaptunk valamennyi kártérítést, de hiába
kaptunk 1-2 M Ft-ot, attól a 20 éves fákat nem lehet pótolni. Nem ez a megoldás. Bár azt gondolja
most is nagy valószínűséggel arra kényszerülünk, hogy peresítsük az utcákat, városrészeket ért kár
miatt a vállalkozót. A szolgáltató arra hivatkozik, hogy érintésvédelmi szempontból, az életveszély
elhárítása miatt van erre szükség. Azt gondolja, hogy egy fát egyrészt vegetációs időszakon kívül,
késő ősszel vagy télen illik metszeni, másrészt pedig ezt meg lehet szakszerűen is csinálni úgy, hogy a
vezeték közelében ne legyen, nem úgy, hogy kettévágják láncfűrésszel a fát. Kezdeményezte, hogy
ezeket a szolgáltatókat folyamatosan egy olyan program megvalósítására kötelezzék, amelynek
eredményeképpen leviszik föld alá a vezetékeiket védőcsőbe, és akkor nem kell a településképeket
csúfítaniuk. A vezetékek, tartó oszlopok nem kell, hogy csúfítsák a várost, másrészt nem kell a
növényeket kiírtani. Az utak minőségének sem kell sérülni, hiszen elő lehet írni megfelelő minőségű
járda építését, akár még ha kell díszburkolattal való ellátását is - azt sem tartaná túlzásnak ebben az
esetben.
Több interpelláció nincs.
A Képviselő-testület zárt üléssel folytatja munkáját, azt követően Szekó József polgármester
ismerteti, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati elismerésekre érkezett javaslatokról szóló
tájékoztatót tudomásul vette, valamint a következő határozatot hozta:
71/2013.(IV.26.)Kh. megyei kitüntető díjra vonatkozó javaslatról
Mohács Város Képviselő-testülete a Baranya Megyei Önkormányzat Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Díját Kovács István Mohácsi Roma Önkormányzat Elnök részére javasolja
adományozni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetési javaslat felterjesztésére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Szekó József polgármester
Szekó József megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző
A jegyzőkönyv hiteles:

Pávkovics Gábor
képviselő

Winternitz Ferenc
képviselő
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