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Szekó József köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes,
az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Földváriné Wiszt Zsuzsanna és Winternitz Ferenc
képviselőket kéri fel. Javasolja a meghívó szerinti 2. napirend levételét, melynek oka, hogy egyrészt
még nem állt össze teljes egészében az anyag, másrészt még bőven van időnk ennek az elkészítésére.
Javasolja felvenni a napirendek sorába a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról, a 2013. évi távhőszolgáltatási díjról,
valamint a vezetői pályázat véleményezéséről szóló előterjesztéseket - indítványozza utóbbi zárt
ülésen történő tárgyalását. Javasolja a pályázatokról szóló előterjesztés utolsó napirendek közötti
tárgyalását, mivel jelenleg történik annak kiegészítése.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
91/2013.(VI.28.)Kh. zárt ülés elrendeléséről
Mohács Város Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a vezetői pályázat véleményezéséről szóló
napirendet.
Tárgysorozattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, azt a Képviselő-testület 9 egyhangú
szavazattal a következők szerint fogadja el:
Napirend:
1. Előterjesztés a Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
2. Előterjesztés a Kéményseprő-ipari Társulási Megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Szekó József polgármester
3. Előterjesztés a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester

4. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
5. Előterjesztés a háziorvosi és területi védőnői körzetekről szóló 12/2005. (VI.6.) ör. módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
6. Előterjesztés szakemberlakás szerződés meghosszabbításáról
Előadó: Szabó Róbert népjóléti osztályvezető
7. Előterjesztés az ebtartásról szóló 16/1999. (IV.23.) ör. számú rendeletről
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
8. Beszámoló Mohács város sportéletéről
Előadó: Schiszler Krisztián MTE ügyvezető elnöke
9. 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
10.Interpellációk
11.Előterjesztés pályázatokról
Előadó: Szekó József polgármester
12. Előterjesztés a 2013. évi távhőszolgáltatási díjról
Előadó: Szekó Józsefné Mohács-Hő Kft. ügyvezető
Zárt ülés:
Előterjesztés vezetői pályázat véleményezéséről
Előadó: Szekó József polgármester
1. A Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
előterjesztés tárgyalása (1. melléklet)
Dr. Kovács Mirella indokolja és ismerteti a hivatal SZMSZ-ét, melyet a jogszabályi előírásnak
megfelelően készített el. Kiemeli, hogy július 1-től megváltozik az ügyfélfogadási rend, mely az
előterjesztés 23. oldalán található. A hivatal munkarendje változatlan.
Szekó József kifejti, hogy az ügyfélfogadás rendjének megváltoztatását az is indokolta, hogy az
ügyfelekkel foglalkozó kollégák tájékoztatása szerint a hét első napjaiban keresik fel a lakosság
köréből többen a hivatalt, igénylik ezt a fajta szolgáltatást.
Bizottsági vélemények:
A SZEB, a PJEB, a GTB és a KOSB elfogadásra javasolja a hivatal SZMSZ-ét.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
92/2013.(VI.28.)Kh. a Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2013. július 1.-től
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
2. A Kéményseprő-ipari Társulási Megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztés tárgyalása
(2. melléklet)
Szekó József elmondja, hogy törvényi kötelezettségünk a megállapodás felülvizsgálata.
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért az előterjesztéssel.
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Winternitz Ferenc jegyző asszonytól tájékoztatást kér a díjakkal kapcsolatban.
Dr. Kovács Mirella rögzíti, hogy az előterjesztés nem a díjakról szól. A kéményseprő-ipari díjakat a
parlament múlt pénteki ülésnapján belefoglalta a rezsicsökkentési programjába. Nálunk a parlament
által minimumdíjként elfogadott 2000 Ft-os munkaráfordításnál jóval alacsonyabbak a díjak, jelenleg
ebből nem tudjuk érvényesíteni a rezsicsökkentést. Egyeztetünk a kormányhivatallal annak érdekében,
hogy hogyan tudunk ennek a törvényi előírásnak megfelelni. Baranya megyében 14%-kal magasabbak
a díjak, mint Mohács körzetében.
Szekó József fontosnak tartja elmondani, hogy mi a szolgáltatást a társulásban folyamatosan
pályáztattuk és versenyeztettük éveken keresztül, ezzel sikerült elérni a legkedvezőbb díjak
kialakulását a Mohácsi Kistérségi Társulás 43 településnél. Ezek a díjak jóval az országos átlag alatt
vannak, ebből adódik jegyző asszony által említett anomália. Azon leszünk, hogy semmiképpen ne
emelkedjenek a díjak, sőt a 10%-os rezsicsökkentés a kéményseprő díjak vonatkozásában is meg
tudjon valósulni.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
93/2013.(VI.28.)Kh. Kéményseprő-ipari Társulás Megállapodásról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Kéményseprő-ipari Mikrokörzeti Társulás – a Mötv.
146.§ (1) bekezdésében előírtak alapján – felülvizsgálatát elvégezte. A felülvizsgálatnak megfelelően a
Mohácsi Kéményseprő-ipari Társulás Megállapodását az 1. sz. mellékletnek megfelelő tartalommal
minősített többséggel elfogadja.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Szekó József polgármester
3. A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló
előterjesztés tárgyalása (3. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB a társulási megállapodás módosításával egyetért.
Szekó József elmondja, hogy a megváltozott törvényi háttér miatt kell hozzáigazítanunk a társulási
megállapodást.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
94/2013.(VI.28.)Kh. a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
felülvizsgálatáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának felülvizsgálatát elvégezte, a Társulási megállapodást az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Szekó József polgármester
4. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (4. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB a társulási megállapodás módosításával egyetért.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
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95/2013.(VI.28.)Kh. a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete egyetért a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás” Társulási Megállapodásának az előterjesztés melléklete szerinti
módosításával, és felhatalmazza Szekó József polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
5. A háziorvosi és területi védőnői körzetekről szóló 12/2005. (VI.6.) ör. módosításáról szóló
előterjesztés tárgyalása (5. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A SZEB és a PJEB a rendeletmódosítással egyetért.
Szekó József ismerteti, hogy a déli lakópark utcái kerültek besorolásra a háziorvosi körzetekbe.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal megalkotja a háziorvosi és
területi védőnői körzetekről szóló 12/2005.(VI.6.)ör. módosításáról szóló 10/2013.ör-t.
6. Szakemberlakás szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztés tárgyalása (6. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A SZEB és a KOSB a szerződés meghosszabbításával egyetért.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
96/2013.(VI.28.)Kh. szakemberlakás-szerződés meghosszabbításáról
Mohács Város Képviselő-testülete Kiss Jenőné Mohács, Újváros 11/D. 2/6. szám alatti lakosnak a
Mohács, Újváros 11/D. 2/6. szám alatti, 36 m2 alapterületű, 1 szobás, komfortos szakemberlakás
bérlőjének a szakemberlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására irányuló kérelmét támogatja
azzal, hogy újabb szakemberlakás-igény esetén döntését felülvizsgálja, egyidejűleg felkéri az MVR
Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés meghosszabbítására.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Szabó Róbert népjóléti osztályvezető
Szekó József kijelenti, hogy zavarja a munkában az utcáról hallatszó beordibálás. A zárt ablakon
keresztül is rendkívül zavaró egy személy folyamatos üvöltése. Kéri, hogy akit ez zavar a munkájában,
az jelezze, mert akkor szeretné megkérni a rendőrséget, hogy biztosítsa a zavartalan munkavégzés
feltételeit.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza: (a jelenlévők is jelzik
kézfeltartással, hogy ez őket is zavarja és irritálja)
97/2013.(VI.28.)Kh. a Képviselő-testület zavartalan munkavégzésének biztosításáról
A Képviselő-testület tagjai, valamint az ülésen jelenlévők kinyilvánítják, hogy az utcáról hallatszó
erős, folyamatos bekiabálás megbotránkoztató, zavarja a munkát, ezért szükségesnek tartják megkérni
a rendőrséget, hogy biztosítsák a zavartalan munkavégzés feltételeit.
Szekó József megkéri jegyző asszonyt az intézkedésre.
7. Az ebtartásról szóló 16/1999. (IV.23.) ör. számú rendeletről szóló előterjesztés tárgyalása
(7. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB a rendeletmódosítással egyetért.
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Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal megalkotja az ebtartásról
szóló 16/1999.(IV.23.)ör. módosításáról szóló 11/2013.ör-t.
8. Mohács város sportéletéről szóló beszámoló tárgyalása (8. melléklet)
Bizottsági vélemény:
A KOSB a város sportéletéről szóló beszámolót a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal,
hogy a 2. oldalon az 1. Atlétika pontnál az edzők felsorolásánál szerepeljen Predács Gorán dobó
szakág edző neve, továbbá az 5. oldalon az V. Jövőkép, javaslatok pontban az utolsó előtti mondatban
az „Olimpikonjainkat és sportolóinkat már büszkén fogja szinte mindenki emlegetni” – a már helyett
az szerepeljen, hogy még most is büszkék vagyunk rá.
A PJEB a KOSB módosítását javasolja azzal kiegészíteni, hogy kerüljön javításra a beszámolóban az,
hogy Szurcsik Milán nem serdülőként, hanem ifjúsági korosztályban versenyez.
Szekó József a következőkre hívja fel a figyelmet: az ún. TAO támogatás révén jelentős fejlesztéseket
tudtunk megvalósítani az MTE-nél. A költségvetési mérleg adatainak növekedése a vállalkozások
társasági adójából befolyó hozzájárulásból adódik. Ismert az a lehetőség, hogy a nyereséges
vállalkozások a központi költségvetésbe történő befizetés helyett támogathatják a látványsportágakat.
Ennek keretében sikerült jelentős forráshoz jutnunk, amit köszönünk a vállalkozásoknak. Úgy
gondolja minden lokálpatrióta vállalkozás, aki itt helyben működik és nyereséges, az igyekszik a
forrásait helyben tartani, lévén, hogy ezzel saját lakókörnyezetét fejleszti, másrészt számára is
kedvezőbb, mert az így átadott összegeket költségként el is számolhatja. Felhívja a figyelmet továbbá
arra is, hogy a fejlesztésekhez szükséges 30-50%-os önerőt minden esetben az önkormányzat
biztosította, egy esetben, egy kisebb fejlesztésnél az egyesület maga teremtette elő, de indirekt módon
a mögött is önkormányzati támogatás van. Az előterjesztés szerint ismerteti a 2012. évi TAO
fejlesztéseket. Összességében 110 M Ft nagyságrendű fejlesztés került megvalósításra. Előkészítés
alatt van a műfüves nagypálya építése és a sportcsarnok tetőszigetelésének elvégzése, amelyeket ebben
az évben szeretnék elindítani. A magas Duna-vízállás miatt a Csónakház is károsodott.
Kezdeményeztük, és a mai ülés témája is lesz, hogy a vis maior keretből kapjunk támogatást a
csónakház károsodott részeinek rendbehozatalára, melyhez szintén kell önkormányzati önerőt
rendelni.
Schiszler Krisztián köszönetet mond a támogatóknak a TAO támogatásokért, illetve azoknak, akik
folyamatosan segítik a működésüket. A helyi cégeknél egyre erősebb a lokálpatriotizmus, de a
támogatók között pécsi, bólyi, budapesti cég is van. Tavaly előtt 88 M Ft-ot, idén 134 M Ft-ot
gyűjtöttek össze társasági adóbevétel formájában. A következő évben ha ezt szinten tudják tartani, az
nagyon jó eredmény lesz. Ebben az évben realizálódhat a műfüves nagypálya építése, amelyhez a
30%- önerőt már biztosította az önkormányzat az év elején. Idén 125 éves a Mohácsi Torna Egylet, jó
lenne, ha a pálya év végére elkészülhetne. A sportcsarnok tetőszigeteléséhez hiányzik még
adótámogatás. Napelemek kerülnek felszerelésre a tervek szerint – a pályázat eredményét várják.
Az MTE sporteredményeiről: nagyon sokat dolgoztak a szakosztályok azért, hogy az elért színvonalat
megtartsák. A mérlegben szerepel egy nagy szám, a TAO miatt van ennyi tartalék – a 250 M Ft-os
költségvetésből 190 M Ft a kiadás, a különbözet a fejlesztésekre kapott TAO támogatás.
Köszöni az önkormányzatnak, a vállalkozásoknak a segítségét, támogatását.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
98/2013.(VI.28.)Kh. Mohács város sportéletéről szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete a város sportéletéről szóló beszámolót az elhangzott módosítással
elfogadja.
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9. 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 (9. melléklet)
Szekó József kiegészítésként elmondja, hogy 20 éves a Mohács-Wattrelos testvérvárosi kapcsolat. Az
évfordulóról az elmúlt évben megemlékeztünk városunkban, az elmúlt héten pedig
testvérvárosunkban, Wattrelos-ban. A Wattrelos-Mohács Baráti Kör szervezett egy jótékonysági estet,
amelyen fellépett egy tehetséges mohácsi hölgy, Majsai Júlianna és testvére Majsai Levente. A
jelenlévők adományait a kórházi CT vásárlására ajánlotta fel az egyesület. Az összegyűlt 260 eurót
átadja Dr. Csizmadia Csaba főigazgató úrnak, hogy ezt az összeget is használják fel a CT vásárlására.
Dr. Csizmadia Csaba köszöni a támogatást, minden fillérnek örülnek. Köszöni az eddigi és a további
adományokat. Örömmel jelenti be, hogy mivel miniszter úr aláírta az OEP befogadáshoz szükséges
kérelmet, és az előszerződést is aláírták az egyik CT forgalmazó céggel, legjobb reményei szerint –
amennyiben a pénzt teljes mértékben összejön - szeptembertől Mohácsnak is lesz CT-je, és ezzel azt
hiszi történelmet írhatunk a város egészségügyében.
Dr. Kovács Mirella a kórház vezetése indítványára javasolja, hogy a Képviselő-testület a
38/2013.(IV.26.)Kh. számú határozatát akként módosítsa, hogy az Önkormányzat a 20 M Ft
hozzájárulását a CT készülék megvásárlásához ne a Mohácsi Kórház, hanem a Szili László Alapítvány
részére biztosítsa.
Szekó József kifejti ennek okát: a kórházban is folyamatban van egy pályázat, amelynek a keretében
maximum két éven belül egy korszerű, új CT berendezés beszerzésre is sor kerül. Mivel már az
engedélyt sikerült megszerezni, a miniszter úr jóváhagyását adta, a kórház megkezdheti ezt a
szolgáltatását, ezért szükséges és indokolt most egy használt berendezés megvásárlása 43 M Ft-ért
azért, hogy ezt a lehetőséget a kórház ne veszítse el, indokolt a berendezés megszerzése és a
szolgáltatás elindítása. Ugyanakkor ha a kórház vásárolná meg a használt gépet, akkor fennáll a
veszélye, hogy a pályázatból kihúzzák az új berendezés megvásárlását, amit nem szeretnénk, hiszen
egy új, korszerűbb berendezés sokkal hosszabb ideig biztosíthatja a kórházban ezt a feladatellátást. Azt
gondolja, hogy a kórháznak és a környékbeli betegeknek jól felfogott érdeke ez a megoldás.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
99/2013.(VI.28.)Kh. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
-1. 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;
-2. a Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Napközi költségvetési szerv szakmai
programján végrehajtott változást tudomásul veszi és jóváhagyja;
- 3. megtárgyalta a Baranya Megyei Kormányhivatal BAB/4/841-6/2013. számon, a Mohácsi
Önkormányzatnak a köztisztaságról és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2010.(II.15.)ör.
számú rendeletének felülvizsgálatára tett javaslatát, a rendelet módosítását a képviselő-testület nem
tartja indokoltnak;
- 4. 2013. december 31.-i fordulónappal ki kíván lépni az Energia-hatékony Önkormányzatok
Szövetségéből. Megbízza és meghatalmazza Szekó József polgármestert a kilépéssel kapcsolatban
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére;
- 5. a 38/2013.(IV.26.)Kh. számú határozatát akként módosítja, hogy az Önkormányzat a 20 M Ft
hozzájárulását a CT készülék megvásárlásához a Szili László Alapítvány részére biztosítja.
Határidő: a 3. pont esetében azonnal, a 4. pont esetében értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
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10. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy az előző ülésen elhangzott interpellációra adott választ ki nem fogadja
el?
Winternitz Ferenc elmondja, hogy Lajdi Antalné alpolgármester asszony nem kapott választ a Baross
udvari új garázsokkal kapcsolatos felvetésére.
Saját interpellációit sorolja: A Rákóczi út 3. sz. előtti járda balesetveszélyes. Jelezték, hogy a
temetőben nincs illemhely. A Szent Mihály téren nagy lyukak vannak a két forgalomcsökkentő oszlop
mellett és beljebb is. Ugyan itt az összeszedett szemét két hétig ott áll. Az Eötvös utca északi oldalán a
járda ún. díszítő kövek megsüllyedtek, az aszfalt magasabb és nagyon balesetveszélyes. A sétáló
utcában a boltosok panasza, hogy a kirakodó vendéglősök miatt a lakosság nem tudja a kirakataikat
megtekinteni, a kirakodás egyik-másiknál olyan mértékű, hogy a kerékpárosok csak
balesetveszélyesen tudnak haladni. Másfél éve nincs tisztázva a kerékpározás lehetősége – baleset is
történt.
Lajdi Antalné interpellációit ismerteti: A visszavonuló víz nem tudott lefolyni a sétányról, mert a rézsű
teteje magasabb, mint a sétány. Árkokkal ugyan megoldották, de a végleges az lenne, ha szintbe
hoznák. A sétány nem kutyafuttató, az árvíz kitisztította a sétányt, de már kutyaürülékkel van tele. A
Makk 7-es vendégei a betonfalnál italoznak, a tujáknál végzik el szükségleteiket. Kérdés, hogy ki
lehet-e italt vinni az utcára vendéglátó egységből? A Szentháromság u. 40. előtti szelektív edények
mögött lévő földkupacot kéri eltávolítani, hogy mind a két oldalról használható legyen a kuka.
Horváth Zsolt elmondja, hogy a volt Felszabadulás lakótelepről többen megkeresték az ügyben, hogy
a Horváth Kázmér u. elején a gépkocsiforgalmat kérik korlátozni, továbbá a Spar és a mellette lévő
üzlet melletti, mögötti járda rendbetételét kérik.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna elmondja, hogy a régi szabari úton pályázat keretében felújították az utat,
a kőhíd az építkezés során megrongálódott, javítását kérik sürgősen elvégezni. A hídnál a növényzet
nincs lekaszálva, így a híd mellett lévő bekötő útról jövők nem látják be a régi szabari utat. Ezt is le
kellene kaszálni. A Paprikamalom 8. számú lakók kérdése, hogy mikor lesz kátyúzva, a gödröket két
éve kitakarították, nem történt meg a kátyú rendbehozatala. Az áprilisi ülésen már jelezte, hogy
szőlőhegyen több közműlámpa nem ég: a Bári úti rendőrlámpánál az útkereszteződésben, a Bári út 8.
szám előtti háznál a forgalomcsillapító szigetnél, a Kis utca 5. számú ház előtt és a Csencsevár út 321.
számú ház előtt. További probléma, hogy az oszlopokon nem találhatók meg az azonosító számok –
kérik ennek pótlását is a lakók. A Jenyei-völgyben élők jelezték, hogy a vízmű kútjai felé vezető úton
a kőhíd megrogyott, sürgősen javításra szorul. A Jenyei-völgyben több áteresz nincs kitakarítva, a
nagy esőzéseknél a víz nem tud elfolyni. A Kis u.-Bári út találkozásánál az 56-os út alatti áteresz sincs
kitakarítva, így a Kis utcából jövő kifolyó víz a sarkon lévő ház udvarába folyik.
Winternitz Ferenc elmondja, hogy a Liget utcában a sorházak közé a járdaszegélyre felrakott részek
vannak, de a postai műszerek előtt ki van vágva, és ott évek óta aláfolyik a víz. Tudomása szerint a
műszaki osztályról voltak kint, valamit ki kellene találni, mert tönkre mennek a házak.

Bagó Béla a felvetésekre a következőket válaszolja: A költségvetési rendeletben szerepelnek az
elvégzendő feladatok. Amennyiben forrást is biztosítanak az egyéb munkálatokra, úgy elvégzik.

Több interpelláció nincs.
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11. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (11. melléklet)
Szekó József részletesen ismerteti a benyújtandó pályázatokat. Köszönetét fejezi ki kollégáinak és
azoknak a szakembereknek, akik az árvízi munkálatokban éjjel-nappal a helyszíneken dolgoztak.
Mohácsi vállalkozások, vállalkozások vezetői, de civilek is segítettek abban, hogy a város
szennyvízelvezetése megoldást nyerjen úgy, hogy közben ne veszélyeztesse tovább az elfolyó,
elvezetendő víz, szennyvíz a környező ingatlanok állagát, állapotát. Sokakat illet ezért köszönet.
Reméli a helyreállítást 1-2 hónapon belül el tudjuk végezni, de az is előfordulhat, hogy legrosszabb
esetben a helyreállítás belenyúlik az őszbe is, hiszen ha talajcserét kell végezni és ha a
legkedvezőtlenebb helyzet valósult meg, akkor igen komoly munkálatokat kell végezni. Örülhetünk,
ha a tél előtt mindent teljes mértékben helyre tudunk állítani.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatokat hozza:
100/2013.(VI.28.)Kh. a Kanizsai Dorottya Múzeum állandó báziskiállítás támogatása pályázatról
1. Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrás Minisztérium részéről kiírt
nyílt pályázati felhívásra a Kanizsai Dorottya Múzeum állandó báziskiállítás létrehozása címmel.
2. A projekt összköltsége: 43 501 711Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke: 90%,
azaz 39 151 540 Ft. A szükséges saját forrás mértéke 10%, azaz 4 350 171 Ft, melyet az
önkormányzat a 2013-as évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
Határidő: 2013. július 1.
Felelős: Szekó József polgármester
101/2013.(VI.28.)Kh. a vis maior támogatás felhasználásának pályázatáról
1. Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján a vis
maior támogatásra 1. ütemben: védekezés, önkormányzati épület, út, komp, ár- belvízvédelem, közmű
és műtárgyai, pince- partfal tárgyban. Elszámolható összköltség: 30.000 000 Ft. Az igényelt vissza
nem térítendő támogatás 29 500 000 Ft, a szükséges saját forrás 500 000 Ft.
2. Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján a vis
maior támogatásra 2. ütemben: A Gőzhajó és Szent János utca kereszteződésében az útburkolat
beszakadása, megsérült közművezetékek, az egész várost érintő szennyvíz végátemelő működtetése
ellehetetlenülésének tárgyában. Elszámolható összköltség: 600 000 000 Ft. Az igényelt vissza nem
térítendő támogatás 599 999 999 Ft, a szükséges saját forrás 1 Ft.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik, az adott
káreseményre biztosítási összeget igényelni fogja. Biztosító társaság neve: QBE Insurance (Europe)
Limited Magyarországi Fióktelepe, Biztosítási szerződés száma: 98/10911
3. Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján a vis
maior támogatásra 3. ütemben: Mohács Város Önkormányzat tulajdonában lévő és az árvízvédelmi
támfal részét képző Mohács, Felsődunasor 14. (Hrsz: 746/7) alatti Csónakházban keletkezett, a
levonuló árvíz okozta kár tárgyában. Elszámolható összköltség: 22 241 742Ft. Az igényelt vissza nem
térítendő támogatás 15.569.219Ft (70%), a szükséges saját forrás 6.672.523 (30 %) Ft.
4. A 3. ütemben benyújtandó, Mohács, Felsődunasor 14. (Hrsz: 746/7) alatti Csónakházban keletkezett
káreseménnyel kapcsolatban Mohács Város Önkormányzata 1998. január 1-től határozatlan lejáratú,
negyedéves elszámolásos rendszerű vagyonbiztosítással rendelkezik.
5. A károsodott épület a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 59.§ szerinti kötelező önkormányzati
feladat („helyi sport tevékenység támogatása”) ellátását szolgálja: Mohácsi TE Evezős
Szakosztályának működése.
6. Más, Mohács Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületben ezt a kötelező önkormányzati
feladatot nem tudja ellátni
7. Mohács Város Önkormányzata vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületre az 5. § (11)
bekezdése szerinti értékkövető biztosítás megkötését.
8. Mohács Város Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
9. Mohács Város Önkormányzata saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja
megoldani.
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10. A Testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.11.) számú
Önkormányzati Rendeletében biztosítja.
Határidő: 2013. július 5.
Felelős: Szekó József polgármester
102/2013.(VI.28.)Kh. a KEOP-1.1.1/C/13„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” pályázatról
1. Mohács Város Önkormányzata, mint konzorciumi tag megbízza a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulást, hogy pályázatot nyújtson be az Széchényi Terv Környezet és Energia Operatív Program
keretén belül a KEOP-1.1.1/C/13. számú intézkedésére „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” címmel.
2. A Mohácsi projekt összköltsége: 250.000 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke
95%, azaz 237.500 e Ft.
3. A szükséges saját forrás mértéke 5%, azaz 12.500 e Ft, melyet az önkormányzat a 2013-as és 2014es évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
Határidő: 2013. július 22.
Felelős: Szekó József polgármester
12. A 2013. évi távhőszolgáltatási díjról szóló előterjesztés tárgyalása (12. melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést hozzáfűzve, hogy már megvalósult első lépésben a szolgáltatás
díjának 10%-os csökkentése ez év január 1-től. Ezzel összefüggésben a társaságnak csökkent az
árbevétele, akkor az Energiahivatalhoz folyamodtunk azzal, hogy a szolgáltatási fajlagos támogatást
emelje meg. Akkor megemelte 4.264 Ft/GJ-ra a korábbi 3000 Ft/GJ helyett. Ez a támogatási mérték
nyilván növelte a társaság árbevételét és majdnem elegendő arra, hogy null szaldó körüli eredményt
érjen el a társaság, de még nem nyújt fedezetet a felmerülő költségekre. Az előterjesztés szerint
javaslatot teszünk arra, hogy amennyiben mégis olyan döntés születne – hiszen egyenlőre csak
vizsgálják azt, hogy milyen díjak kerüljenek alkalmazásra a 2013-2014-es fűtési szezonban -, hogy a
jelenlegi díjak maradjanak, úgy arra teszünk javaslatot, hogy a jelenlegi gazdálkodási körülményeket
figyelembe véve annyi támogatást kapjon a társaság, hogy null szaldós legyen a gazdálkodása, tehát
arra teszünk javaslatot, hogy 4.625 Ft/GJ-ban állapítsa meg a hődíj támogatás mértékét miniszter
asszony az Energiahivatal javaslatára. Ha a parlament arról dönt, hogy a rezsidíjak csökkentése
keretében további 10%-kal csökkenti a hődíjakat, abban az esetben arra kérjük a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalt, hogy 5.123 Ft/GJ mértékben állapítsa meg a támogatás mértékét és
erre tegyen javaslatot a fejlesztési miniszternek.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
103/2013.(VI.28.)Kh. a 2013. évi távhőszolgáltatási díjról
Mohács Város Önkormányzata a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D§ (4)
bekezdése és a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft előterjesztése alapján a 2013. július 01-jétől
alkalmazandó távhőszolgáltatatási díjakkal kapcsolatban az alábbi állásfoglalást teszi:
1. A Képviselő -testület kéri a Magyar Energia Hivatalt, hogy a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft
által szolgáltatott hődíj árára lakossági fogyasztók tekintetében 2.843,41 Ft/GJ+ ÁFA, míg az
alapdíjra 28,13 Ft/ lm³/hó + ÁFA javaslatot tegyen a Nemzeti Fejlesztési Miniszter részére.
Ezen díjak mellett a Mohács- hő Kft. részére nyújtott fajlagos hődíj támogatás mértékét kéri
legalább 4.625 Ft/GJ –ban meghatározni.
2. Mohács Város Képviselő –testülete támogatja a lakossági rezsidíjak csökkenését, ugyanakkor
a gazdasági társasága működőképességének megerősítése érdekében kéri, ha 2013-2014-es
fűtési szezonra sor kerül 10%-os távhőszolgáltatási díjcsökkentésre, abban az esetben a
támogatásra
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 5.123 Ft/GJ mértékű javaslatot tegyen a
Nemzeti Fejlesztési Miniszternek.
Határidő: 2013. augusztus 5.
Felelős: Szekó József polgármester
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A Képviselő-testület zárt üléssel folytatja munkáját, azt követően Szekó József polgármester
ismerteti, hogy a zárt ülésen vezetői pályázatot véleményezett, támogatott a Képviselő-testület.

Szekó József megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Földváriné Wiszt Zsuzsanna
képviselő

Winternitz Ferenc
képviselő
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