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Szekó József köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes,
az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Pávkovics Gábor és Wébel Zsolt képviselőket kéri
fel. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívását kettő, korábbi Képviselő-testületi döntéssel
kapcsolatos témában új információk megismerése és pályázati határidő indokolta. Javasolja a
költségvetést érintő döntésről szóló előterjesztés napirendre felvételét. Indítványozza a meghívó
szerinti 2. és 3. napirend zárt ülésen tárgyalását tekintettel arra, hogy azok üzleti érdekeket érintenek.
A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
105/2013.()Kh. zárt ülés elrendeléséről
Mohács Város Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja a biomassza fűtőmű beruházásról és a 2013.
évi távhőszolgáltatási díjról szóló előterjesztéseket.
Tárgysorozattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, azt a Képviselő-testület 7 egyhangú
szavazattal a következők szerint fogadja el:
Napirend:
1. Előterjesztés pályázatokról
Előadó: Szekó József polgármester
2. Előterjesztés költségvetést érintő döntésről
Előadó: M.Bugarszki Norbert pénzügyi osztályvezető
Zárt ülés:
1. Előterjesztés a biomassza fűtőmű beruházásról
Előadó: Szekó József polgármester
2. Előterjesztés a 2013. évi távhőszolgáltatási díjról
Előadó: Szekó Józsefné Mohács-Hő Kft. ügyvezető
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, a zárt ülést követően Szekó József
polgármester megkéri Winternitz Ferenc képviselőt, hogy szóljon a várakozóknak és a
közterület-felügyelőknek, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésen folytatja munkáját.
Ismerteti, hogy a zárt ülésen a biomassza fűtőmű beruházásról és a 2013. évi távhőszolgáltatási
díjról tárgyalt és döntött a Képviselő-testület.

1. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (1. melléklet)
Szekó József az előterjesztés szerint ismerteti a benyújtandó pályázatot. Javasolja a határozat
módosítását azzal, hogy a működtetés várható hiánya: 40.043.000 Ft, továbbá annak megfogalmazását,
hogy a határozat 2. pontja szerint szükséges saját erőt, a 8.008.600 Ft-ot a Mohácsi Városgazdálkodási
és Révhajózási Kft. az önkormányzatnak felmerülés esetén megtéríti.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatokat
hozza:

108/2013.(VII.12.)Kh. a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz
szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz
beszerzési támogatása pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a
közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatás igénybevételéhez:
1. A „SZIGET” komphajó felújítására, melynek üzemeltetését és fenntartását minimum 5 évig
biztosítja, valamint 5 évig nem idegeníti el. A fejlesztés nettó költsége: 8 875 393 Ft.
Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke 70%, azaz 6 212 775 Ft. A szükséges saját erő
30%, azaz 2 662 618 Ft, melyet az önkormányzat a 2013-as és 2014-es évi költségvetés
céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
2. Működtetési támogatásra. A működtetés várható hiánya: 40 043 000 Ft.
Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke 80%, azaz 32 034 400 Ft. A szükséges saját
erő 20%, azaz 8 008 600 Ft, melyet az önkormányzat a 2013-as és 2014-es évi költségvetés
céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
Határidő: 2013. július 15.
Felelős: Szekó József
109/2013.(VII.12.)Kh. pályázati saját erő megtérítéséről
Mohács Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 108/2013.(VII.12.)Kh. számú határozat 2. pontja
szerint szükséges saját erőt, a 8.008.600 Ft-ot a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. az
önkormányzatnak felmerülés esetén megtéríti.
Szekó József a napirend keretében elmondja, hogy korábban, a 102/2013.(VI.28.)Kh. számú
határozatával döntött arról a Képviselő-testület, hogy megbízza a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulást, hogy nyújtson be egy 250 M Ft-os összköltségű pályázatot a Széchenyi 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. A pályázatot benyújthatják önkormányzatok és társulásai is. A Sió-völgyi rendszerhez 102
önkormányzat tartozik, azon belül alakult meg a Cikói társulás, melynek alelnökeként kezdeményezte,
hogy a társulás együtt nyújtsa be a pályázatot. A tegnapi napon Szekszárdon, az Operatív Tanács
ülésén arról döntöttek, hogy 1 milliárd Ft + - 50% keretbe próbálják meg a társulás pályázatát
benyújtani. Nekünk ebben a programban csak a háztartásokba kerülő edényzet és egy gyűjtő jármű
férne be, kb. 110-115 M Ft jutna. A háztartásokat nem lehet kihagyni, így kell benyújtani az igényt. A
háztartások egy 240 l-es, a társasházak kettő 240 l-es gyűjtő edényzetet kapnának és egy gyűjtőjármű
lesz a tervek szerint. A papírt és a műanyagot együtt gyűjtenék a háztartások, így kevesebbszer kell
fordulni a járműnek, kisebb a fajlagos költség. A társulás keretében nyújtanánk be a pályázatnak ezt a
részét.
Javasolja a következő döntést hozni: Korábban arról döntött a Képviselő-testület, hogy a 250 M Ft-os
programhoz 12,5 M Ft önerőt az önkormányzat biztosítja. A mohácsi program a részletesebb
költségelemzés után összesen 237.42942,5 M Ft, melyből lejön a 130.429 M Ft, amivel a társulás
keretében pályázunk. Javasolja, hogy az önkormányzat a fennmaradó 107 M körüli eszközre nyújtson
be pályázatot, amennyiben a kiírás szerint lehetséges, és van nyerési esély.
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Javasolja annak rögzítését, hogy az önkormányzat a szelektív gyűjtés, a keletkezett hulladék külön
hasznosítása, gyűjtése érdekében további intézkedéseket tart szükségesnek, ezért pályázatot nyújt be
107 M Ft-os beruházásra, amelyhez az 5% önerőt a 2013. és 2014. évi költségvetési céltartalékon belül
elkülönített pályázati alapból biztosítja.
Hozzászólások:
Pávkovics Gábor szerint jobb lenne, ha a háztartásokban a papírt és a műanyagot külön-külön
kukákban gyűjtenék ne egyben, mert az bizonyos fokig visszalépés lenne, hiszen a jelenlegi
gyűjtőszigetekben is külön gyűjtjük a papír és a műanyag hulladékot.
Csollák István egyetért Pávkovics Gábor képviselő úr által elmondottakkal, szerinte is jobb lenne
külön edényben gyűjteni a papír hulladékot, a műanyagot és az egyéb kommunális hulladékot.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatokat hozza:
110/2013.(VI.28.)Kh. a KEOP-1.1.1/C/13„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” pályázatról
Mohács Város Képviselő-testülete a 102/2013.(VI.28.)Kh. számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
1. Mohács Város Önkormányzata, mint konzorciumi tag megbízza a Cikói Hulladékgazdálkodási
Társulást, hogy pályázatot nyújtson be az Széchenyi 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: 130.429 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke
95%, azaz 123.907.550 Ft háztartásonként kettő darab 120 l-es szelektív gyűjtőedény biztosítása
mellett (külön a papír és külön a műanyag hulladék részére).
3. A szükséges saját forrás mértéke 5%, azaz 6.521.450 e Ft, melyet az önkormányzat a 2013-as és
2014-es évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
4. A programból beszerzett eszközállományt az önkormányzat a szolgáltató MVR Kft. részére bérbe
adja.
Határidő: 2013. július 22.
Felelős: Szekó József polgármester
111/2013.(VII.12.)Kh. a KEOP-1.1.1/C/13„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” pályázatról
1. Mohács Város Önkormányzata – amennyiben a pályázati kiírás lehetővé teszi, és esély van
támogatás elnyerésére - pályázatot nyújt be az Széchenyi 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: 107.000 e Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke
95%, azaz 101.650 e Ft.
3. A szükséges saját forrás mértéke 5%, azaz 5.350 e Ft, melyet az önkormányzat a 2013-as és 2014-es
évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
4. A programból beszerzett eszközállományt az önkormányzat a szolgáltató MVR Kft. részére bérbe
adja.
Határidő: 2013. július 22.
Felelős: Szekó József polgármester
2. Költségvetést érintő döntésről szóló előterjesztés tárgyalása
M.Bugarszki Norbert tájékoztat arról, hogy 111. Magyar közlönyben megjelent a 2013. évi CXXIV.
törvény, amely módosította a 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. §át, mely kiegészült a (9)-(12) bekezdésekkel.
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Ennek megfelelően a hitelező az államháztartásért felelős miniszternél írásban kezdeményezheti az
adósságátvállalással érintett önkormányzat december 31-ei adósságából az átvállalást követően
fennálló adósságállománya állam általi átvállalását, az érintett önkormányzat engedélyével. A
kezdeményezés leadási határideje szeptember 30.-a.
Az átvállalás feltétele, hogy az önkormányzat ne álljon adósságrendezési eljárás alatt és a hitelező az
átvállalásra felkínált adósságrész 7%-nak megfelelő összeget a központi költségvetés részére 2013.
december 20.-áig forintban megfizesse.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
112/2013.(VII.12.)Kh. költségvetést érintő döntésről
Mohács Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012.
évi CCIV. törvény 72.§-ának (9)—(10) bekezdése alapján a hitelező pénzintézet az államháztartásért
felelős miniszternél írásban kezdeményezze Mohács Város Önkormányzata 2012. december 31-ei
adósságából az átvállalást követően fennálló adósságállománya állam általi átvállalását.

Több napirend nincs.

Szekó József megköszöni a részvételt, és a rendkívüli ülést bezárja.

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Dókity Erzsébet
aljegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Pávkovics Gábor
képviselő

Wébel Zsolt
képviselő
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