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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
Dr. Csizmadia Csaba képviselőket kéri fel.
Javasolja a meghívó szerinti 7. napirend levételét, mivel nincs aktuális pályázatunk.
Indítványozza a rendezvény támogatása iránti kérelemről, valamint a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztések
napirendre felvételét.
Tárgysorozattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, azt a Képviselő-testület 9 egyhangú
szavazattal a következők szerint fogadja el:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról,
valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Szekó József polgármester
2. Előterjesztés a 2013. évi külföldi kapcsolatokról és a 2014. évi tervekről
Előadó: Szekó József polgármester
3. Előterjesztés a 2014. évi közterület-használati díjakról
Előadó: Bagó Béla városfejlesztési osztályvezető
4. Előterjesztés a 2014. évi vásári és piaci díjakról
Előadó: M. Bugarszki Norbert pénzügyi osztályvezető
5. Előterjesztés a 2013. évi III. pótköltségvetésről
Előadó: Szekó József polgármester
6. Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 22/2009. (XI.2.)ör. számú
rendelet módosításáról
Előadó: Schäffer Róbert ügyvezető MVR Kft.

7. Előterjesztés „Mohács Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról
Előadó: Szekó József polgármester
8. Előterjesztés rendezvény támogatása iránti kérelemről
Előadó: Szekó József polgármester
9. Előterjesztés
a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
10.Interpellációk
1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról,
valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámoló tárgyalása
(1-2. melléklet)
Szekó József felhívja a figyelmet a kiegészítő előterjesztésre, melyet ismertet.
Hozzászólás:
Kovács László a fontosabb eseményeket a következőkkel egészíti ki: városunk szülötte, ifj.
Schuth Gábor az egyetemistáknak adható legmagasabb fokozatot kapta meg a
sportteljesítmények objektív diagnosztikájával foglalkozó tudományos munkájáért. A
Semmelweis Egyetem Testnevelés Sporttudományi Karára jár. Az MTE kézilabda
szakosztályában ezt kamatoztatta. Gratulál, további jó tanulmányokat kíván neki. December 7én volt a 25 éves Benshemi Baráti Kör ünnepi műsora, melyen részt vettek a Rókus és a
Szőlőhegyi óvodások színvonalas német műsorral, melyhez gratulál a felkészítőknek és a
gyerekeknek.
Szekó József a Csángó Bál támogatásáról szóló határozati javaslatnál C) változatra tesz
javaslatot, mely szerint 50 e Ft-tal támogatjuk a Csángó Bált.
A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal – két képviselő nem vett részt a szavazásban - a
következő határozatot hozza:
156/2013.(XII.12.)Kh. Csángó Bál támogatásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a 2014. február 25-én megrendezésre kerülő Csángó Bált 50
e Ft-tal támogatja.
Szekó József szavazásra bocsátja a Mohácsi Hőszolgáltató Kft. Alapító Okiratának
módosításáról, könyvvizsgáló megbízásáról szóló határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
157/2013.(XII.12.)Kh. a Mohácsi Hőszolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosításáról,
könyvvizsgáló megbízásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a Pécsi Törvényszék (korábban Baranya Megyei Bíróság), mint Cégbíróság által 02-09061690 számon bejegyzett Mohácsi Hőszolgáltató Kft. Alapító Okiratát a következők szerint
módosítja:
Az Alapító Okirat XII. „KÖNYVVIZSGÁLÓ” fejezete helyébe a következő rendelkezése
kerül:
„XII. KÖNYVVIZSGÁLÓ
A könyvvizsgálónak a Gt. 40.-44.§ alapján független, a könyvvizsgálók nyilvántartásában
szereplőnek kell lennie.
A társaság könyvvizsgálója 2014. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig:
Könyvvizsgáló cég neve: As-Censor Kft (cg.:02-09-064702)
Könyvvizsgáló cég székhelye: 7621 Pécs, Mária utca 20/2.
Nyilvántartási szám: 001797
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Képviseletre jogosult neve: Faddi László
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Faddi László (született KOMLÓ, 1961.08.23. anyja neve:
Borbás Rozália, lakcím: 7621 Pécs, Mária utca 20/1. ) Nyilvántartási szám: 001550
A könyvvizsgáló a Gt. 40.§ (1) bekezdése alapján köteles a számviteli törvény szerinti
beszámolót ellenőrizni, ennek hiányában e tárgykörben az Alapító döntést nem hozhat. Ezen túl
a könyvvizsgáló köteles minden üzleti jelentést megvizsgálni, és az adatok valódiságát
ellenőrizni.
A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a
felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosodást kérhet, a
társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapírjait-, és árú-állományát, szerződéseit
megvizsgálhatja.
A könyvvizsgálóval kapcsolatban egyebekben a Gt.-ben foglaltak az irányadók.”
2. felhatalmazza Szekó József polgármestert az Alapító Okirat aláírására, továbbá megbízza
Szekó Józsefné ügyvezetőt a változás átvezetésére irányuló eljárás benyújtására illetékes
törvényszék cégbírósága előtt Dr. Halmos Péter ügyvéd (Pécs, Mária u. 29.) bevonásával.
3. Ez a határozat, melyet az alapító jegyzőkönyvbe foglalt, Alapító Okirat módosításnak felel
meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: értelemszerű
Szekó József szavazásra bocsátja a beszámolót.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
158/2013.(XII.12.)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.
2. A 2013. évi külföldi kapcsolatokról és a 2014. évi tervekről szóló előterjesztés tárgyalása
(3.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB, a PJEB, a GTB és a SZEB elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szekó József kifejti: látható, hogy az előző évihez képest mintegy 5 M Ft-tal kevesebbet
szánunk erre a feladatra. Többek között a csökkenés abból is adódik, hogy leredukáltuk a
hivatalos delegációk számát. Kevesebb hivatalos delegációt kívánunk kiküldeni testvérvárosi
kapcsolatok keretében, ugyanakkor a sportolók, iskolák, civil szervezetek látogatásait továbbra
is támogatjuk, nem korlátozzuk. Úgy gondolja évente elegendő, ha egyszer megy hivatalos
delegáció testvérvároshoz, és a viszont fogadásnál is igyekszünk ezt a gyakorlatot bevezetni.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
159/2013.(XII.12.)Kh. a 2014. évi külföldi kapcsolatok tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete a 2013. évi külföldi kapcsolatokról szóló beszámolót és a
2014. évi tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: értelemszerű
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3. A 2014. évi közterület-használati díjakról szóló előterjesztés tárgyalása (4.melléklet)
Szekó József ismerteti, hogy a következő évre a prognosztizált infláció mértékével egyezően
2,29%-osközterület-használati díjemelést javaslunk, mely úgy gondolja mérsékelt díjemelést
jelent.
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB egyetért a rendelet módosításával.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 nem szavazattal megalkotja
a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 19/1995.(VI.19.)ör. módosításáról szóló
23/2013.ör-t.
4. A 2014. évi vásári és piaci díjakról szóló előterjesztés tárgyalása (5.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB egyetért a rendelet módosításával.
Szekó József elmondja, hogy ezen díjaknál is a 2,29%-os növekedést irányoztunk elő.
Kiegyensúlyozottan, megfelelőképpen működik a piac, amelynek tervezzük továbbfejlesztését,
amennyiben lesz pályázati lehetőség, szeretnénk korszerűsíteni, fejleszteni piacunkat.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 nem szavazattal megalkotja
a piacok és vásárok tartásáról szóló 16/1996.(IV.29.)ör. módosításáról szóló 24/2013.ör-t.
5. A 2013. évi III. pótköltségvetésről szóló előterjesztés tárgyalása (6.melléklet)
Mohácsi Bugarszki Norbert kiegészítésként elmondja, hogy a tervezet összeállítását követően az
Egészségügyi Alapellátó Szolgálat jelezte, hogy 606 e Ft beépítését kéri a költségvetésébe,
amely módosítja a mérleg főösszegét 5.693.989 e Ft-ra. Javasolja, hogy ennek
figyelembevételével kerüljön módosításra a rendelet.
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért a rendelet módosításával.
Szekó József ismerteti, hogy törvényi kötelezettség negyedéveként a költségvetés teljesítéséről
beszámolni, illetve az időközbeni pénzügyi eseményeket átvezetni a költségvetésen.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
megalkotja a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.(III.11.)ör. módosításáról szóló
25/2013.ör-t.
6. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 22/2009. (XI.2.)ör. számú rendelet
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (7.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB egyetért a rendeletmódosítással.
Szekó József ismerteti, hogy a feladatot ellátó MVR Nonprofit Kft. előterjesztése szerint szintén
az infláció körüli mértékben változnának a díjak. Felkéri Schäffer Róbert urat rövid tájékoztató
tartására főleg a köztemetésekről. Hozzáteszi, hogy ezzel kapcsolatban nem teljesen egyértelmű
a háttér. A jogszabály egyértelmű, de vannak benne olyan részek, amelyek megítélésünk szerint
szinte végrehajthatatlanok. Erre vonatkozóan kértünk állásfoglalást, még nem kaptunk választ.
Ezzel a kérdéssel a Képviselő-testületnek a jövő évben valószínűleg foglalkoznia kell.
Schäffer Róbert tájékoztat arról, hogy a jogszabály szerint 2014. január 1-től Magyarország
minden településén helyet kell adni a köztemetésnek, ami azt jelenti, hogy ha valaki nem képes
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a temetést kompletten elvégezni, akkor az önkormányzaton keresztül kérhet segítséget, és ehhez
a műszaki szolgáltatónak – társaságuknak – minden műszaki, technikai segítséget meg kell
adniuk. Országos probléma az, hogy a temetők döntő része „zsúfolt”, a szociális temetkezési
helyekhez rendkívül kevés helyet tud biztosítani a fenntartó; az önkormányzat, illetve az
egyházközség, akinek a tulajdonában van. Nálunk jelenleg a szabad helyek feltérképezése
folyik, ezt készítik elő. A köztemetésekhez kapcsolódóan: aki ilyet szeretne igénybe venni, egy
elég hosszadalmas, bonyolult procedúrának is meg kell felelnie.
Szekó József hozzáteszi, hogy nálunk eddig is működött a köztemetés, szociális temetés, most
törvényben kiterjesztésre került. A jelenlegi előterjesztés két részből áll; egyrészt
kötelezettségünk a köztemetéssel kapcsolatos rendelet megalkotása, a másik része a következő
évi temetkezési díjakat tartalmazza – szintén minimális mértékkel, 2,29%-kal emelkednek a
díjak az ez évihez képest a tervezet szerint.
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazat, 3 tartózkodás alapján nem alkotta meg a rendeletet.
Szekó József szünetet rendel el, szünet után elmondja, hogy a szünetben folytatott megbeszélés
alapján kéri a köztemetéssel kapcsolatos előterjesztésről az újraszavazást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással megalkotja a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló 22/2009.(XI.2.)ör. módosításáról szóló 26/2013.ör-t.
Szavazás után:
Szekó József a következőkkel indokolja az újraszavazást: rendeletünket minősített többséggel
kell elfogadni. Amennyiben nem fogadjuk el, akkor nem járunk el törvényesen, hiszen törvényi
kötelezettségünk ebben az évben a temetkezésről szóló rendeletnek az elfogadása. Ezt a tényt
megismerve Horváth Zsolt képviselő úr jelezte, ezt akceptálva ő is kész támogatni a rendelet
elfogadását, amit köszön képviselő úrnak.
Schindl Anikó hozzáfűzi, hogy lehetőség lett volna külön szavaztatni az áremelésről és a
rendelet-módosításról. Ebben az esetben más lett volna a szavazati eredmény.
Szekó József rögzíti, hogy az előterjesztés úgy készült, hogy az alaprendeletnek melléklete a díj,
egy egységként került előterjesztésre.
7. „Mohács Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról szóló előterjesztés
tárgyalása (8.melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
160/2013.(XII.12.)Kh. „Mohács Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról
Mohács Város Képviselő-testülete Ljiljana Pancirov asszony részére a „Mohács Város
Tiszteletbeli Polgára” címet adományozza. A címmel járó oklevél átadására a 2014. augusztus
20-ai díszünnepségen kerül sor.
Határidő: 2014. augusztus 20.
Felelős: Szekó József polgármester
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8. Rendezvény támogatása iránti kérelemről szóló előterjesztés tárgyalása (9.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB elviekben támogatja a kérést. Arra a megállapításra jutottak, hogy ha a 100 e Ft
hiányzik, akkor javasolja biztosítani, de amennyiben az iskola elő tudja teremteni, akkor nem.
A PJEB támogatja a 100 e Ft biztosítását.
Szekó József ismertetve a kérelmet elmondja, hogy arról tájékoztatták, hogy elképzelhető, hogy
teljes mértékben tudják fedezni a költségeket, de egyenlőre még nem állt össze a költségvetés.
100 e Ft-os keretösszegű támogatást kértek tőlünk. Ez feltehetően csökkenhet. Azzal javasolja a
kérelmet támogatni, hogy a szükséges összeg mértékéig támogatjuk a koncert megtartását, de
maximum 100 e Ft nagyságrendben.
Szavazásra bocsátja javaslatát.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
161/2013.(XII.12.)Kh. rendezvény támogatásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a 2014. március 29-ei „Cipő emlékkoncert” megtartását a
szükséges összeg mértékéig, de maximum 100 e Ft nagyságrendben támogatja.
9. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
szóló előterjesztés tárgyalása (10.melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést hozzáfűzve, hogy azt előzetesen megvitatta az
előterjesztőkkel. A társulás a módosítást elfogadta, a társulást alkotó 100 önkormányzat
Képviselő-testületének is el kell fogadni, ezért került a testület elé.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
162/2013.(XII.12.)Kh.
a
Cikói
Hulladékgazdálkodási
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodásának 2. számú módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Felhatalmazza Szekó József polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
10. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy az előző ülésen elhangzott interpellációjára kapott választ ki
nem fogadja el?
Kedves Richárd a Széchenyi téren lévő szobrok, zászlótartók történetét ismertetve kéri azok
helyreállítását, emléktábla elhelyezését az eredeti felirattal, továbbá javasolja a Három leány
szobor zászlórúdjának restaurálása után annak kihasználását legalább nemzeti és helyi
ünnepeinken, gyásznapjainkon a nemzeti lobogónk felvonásával, illetve félárbocra engedésével.
Kéri a KOSB-ot vegye napirendre a zászlótartó szoborcsoportok restaurálásának ügyét és
tárgyalják meg a következő testületi ülésig.
Szekó József rögzíti, hogy erről a témáról már tárgyalt a Képviselő-testület. Megindokolta, hogy
azért nem lehet a zászlótartó rudat visszahelyezni, mert akkor károsodna a szobor a szakértők
szerint, ugyanis a térfelújítás kapcsán ez már téma volt.
Tájékoztat arról, hogy tervezzük a köztéri alkotásaink rendbehozatalát, felújítását. A
városfejlesztési osztály a jövő évi felújítási tervben kíván ezzel foglalkozni.
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Schindl Anikó az 1. napirendi ponthoz hozzáteszi, hogy a Csángó Bál támogatásáról szóló
javaslatnál az A pontot szerették volna támogatni képviselőtársával.
Kérdése, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatban történt-e előrelépés, illetve a
térfigyelő kamerák kihelyezése hol tart?
Szekó József tájékoztat arról, hogy a mai napra ígértek árajánlatot, ma tárgyalta meg a feladattal
foglalkozó csoportvezetővel a helyszíneket – ki fogunk tenni kamerákat több helyszínre és
változtatni fogjuk helyüket.
Lajdi Antalné bejelenti, hogy Szőnyi Alajos volt mohácsi polgármester emlékirataiban található,
hogy amikor a Fogadalmi Templomot felszentelték, Gróf Teleki Pál volt a díszvendég, és akkor
a város díszpolgára lett. Amikor meghalt, Mohács mély gyászba borult. Javasolja Gróf Teleki
Pál díszpolgárságát visszaállítani.
Interpellációt tolmácsol: a Virág utca körül minden út meg van csinálva, azonban a házak
közötti járda rossz állapotban van – kéri felülvizsgálni.
Szekó József Gróf Teleki Pál díszpolgársága visszaállítására vonatkozó javaslat megvizsgálását
ígéri.
Kovács László a Hársfa utcai lakók nevében köszöni a járdafelújítást. A Mohácsi Jenő utcai
nyugdíjas, egyedülálló lakók kérik az önkormányzat segítségét a hatalmas fák leveleinek
elszállításában. A Béke utca 25. szám előtt a közvilágítási lámpa másfél, két hónapja nem ég.
Információja szerint már nem a Mohács-Hő Kft-nél kell bejelenteni az ilyen jellegű gondokat,
ezért kéri az Informayerben, Mohács TV-ben megjelentetni, hogy hova lehet bejelenteni a
közvilágítási problémákat. A Béke utcában egy évvel ezelőtt lopássorozat indult. Ismét
megjelentek a kutyamérgezők, a „figyelők” – a tolvajok megint készülődnek. Felhívja a
rendőrség figyelmét a gyakoribb járőrözésre, illetve a lakosok figyelmét a rendőrség
értesítésére. A csónaktulajdonosok is szeretnének térfigyelő kamerát kérni a csónakjaik
védelmében a Dunára, mert ott is sok a lopás.
Dr. Csizmadia Csaba köszönetet mond Bagó Béla úrnak, aki a járda rehabilitációs programmal
kapcsolatban ígéretet tett a volt Felszabadulás lakótelepen megjelölt részek rehabilitációjára és
felújítására. Kéri a tél beálltával a korai sötétedés miatt a közvilágítási hiányosságok
megszüntetését a kerékpárutak, gyalogos járdák mentén. Kéri végignézni és kicseréltetni a
kiégett izzókat. Jelzi, hogy az elöregedett fák lehulló ágai veszélyeztetik a járókelőket. Kéri a
már letörteket közmunkások által összegyűjttetni és elszállíttatni, illetve felülvizsgálni, hogy
mely fákat, milyen mértékben lehet visszametszeni, hogy ne okozzanak balesetet.
Több interpelláció nincs.
Szekó József tekintettel arra, hogy ebben az évben ez volt az utolsó ülés, megköszöni a
Képviselő-testületnek az éves munkát, segítséget. Boldog karácsonyt, szerencsés, gazdagabb új
esztendőt kívánva az ülés bezárja.

K. m. f.
Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző
A jegyzőkönyv hiteles:

Földváriné Wiszt Zsuzsanna
képviselő

Dr. Csizmadia Csaba
képviselő
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