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31 mohácsi polgár
Szekó József köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel
határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Wébel Zsolt és Winternitz
Ferenc képviselőket kéri fel.
Javasolja a meghívó szerinti 6. napirend levételét, megállapodás jóváhagyásáról szóló
előterjesztés napirendre felvételét. Felhívja a figyelmet a képviselők rendelkezésére bocsátott
kiegészítő előterjesztésekre.
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. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal (Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatal)
tevékenységéről
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
3. Tájékoztató a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Szekó József polgármester
4. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
Előadó: Szekó József polgármester

5. Előterjesztés a 2014. évi Busójárás költségvetéséről
Előadó: Szekó József polgármester
6. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 13/2000.(IV.28.) ör. és a gyermekvédelem
rendszeréről szóló 14/2000.(IV.28.) ör. módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
7. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló
18/1994. (IX.21.)ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Schäffer Róbert MVR Kft. ügyvezetője
8. Előterjesztés a 2014. január 1-jétől alkalmazandó komptarifákról
Előadó: Schäffer Róbert MVR Kft. ügyvezetője
9. Előterjesztés Mohács Város Önkormányzata 2011.-2015. év közötti Belső Ellenőrzési
Stratégiai Tervének felülvizsgálatáról és a 2014. évi belső ellenőrzési tervéről
Előadó: Szekó József polgármester
10.Előterjesztés pályázatokról
Előadó: Szekó József polgármester
11.Beszámoló a 2013. évi adózás tapasztalatairól
Előadó: M. Bugarszki Norbert pénzügyi osztályvezető
12.Előterjesztés a helyi adók 2014. évi mértékéről
Előadó: Szekó József polgármester
13.Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer további
üzemeltetésével kapcsolatban szükséges döntésekről
Előadó: Szekó József polgármester
14.Előterjesztés testvérvárosi kapcsolat létesítésének lehetőségéről
Előadó: Szekó József polgármester
15.Előterjesztés szakemberlakás bérlőjének kijelöléséről
Előadó: Szabó Róbert népjóléti osztályvezető
16.Előterjesztés megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Szekó József polgármester
17. Interpellációk
Napirend előtt:
Szekó József köszönti Dr. Legányi Jenő urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét, valamint
Kedves Richárd urat, akit a Jobbik a megüresedett képviselői helyre delegált képviselőnek, és a
mai napon kerülne sor a képviselői eskütételére.
Dr. Legányi Jenő előmondásával Kedves Richárd leteszi az esküt.
Szekó József jó munkát kíván Kedves Richárd képviselő úrnak, reméli értékes munkával hozzá
tud járulni a Képviselő-testület tevékenységéhez.
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. melléklet)
Szekó József elmondja, hogy a határozati javaslat elfogadása után kerül sor a bizottsági tagsági
eskütételekre, amennyiben a Képviselő-testület a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagjává
megválasztja Kalász Miklós urat, a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság tagjává pedig
Kedves Richárd urat. A bizottságok kisebb átrendezése kapcsán Wébel Zsolt képviselő úr a
jövőben nem a PJEB, hanem a KOSB munkájában venne részt.
Csollák István a következő kéréssel fordul a Képviselő-testülethez: a Mohács-Víz Kft. a 2013.
október 25-ei ülésen 20 M Ft likvid hitel kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyet a
testület megszavazott. Kérése, hogy ezt a nagyságrendet módosítsa a Képviselő-testület, mivel a
kötelezettségeik vonatkozásában a különböző támogatások, kérelmek átfutása még nem történt
meg, fizetési kötelezettségeik nem megfelelőek. Kéri, hogy a 20 M Ft kamatmentes kölcsönt
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emelje meg a Képviselő-testület 40 M Ft-ra, a visszafizetési határidőt módosítsa 2014. március
31-re.
Szekó József hozzáteszi, hogy a Kormány előtt van döntésre az önkormányzati tulajdonú
vízszolgáltatók kompenzációjának a kérdése. Országos probléma, hogy a különböző külön
terhek miatt a szolgáltatók likviditás szempontjából nehéz helyzetbe kerültek. Ezt látja a
Kormány is, 7 milliárd forintot különítettek el arra a célra, hogy a szolgáltatók kompenzálva
legyenek. A mi szolgáltatónk is számíthat erre a támogatásra, de addig is megvannak a fizetési
kötelezettségei. A kért kölcsönt különösebb kockázat nélkül biztosíthatjuk a társaságunknak
azzal, hogy 2014. március 31. időpontban határozzuk meg a visszafizetést, biztosítékként a
szerződésben kikötjük az árbevétel önkormányzat javára történő engedményezését a tartozás
mértékéig.
Winternitz Ferenc elmondja, hogy november 25-én az egész ország megemlékezett a
Szovjetunióba ártatlanul deportált 800 ezer magyarról, akiknek a fele sajnos nem tért haza,
meghalt. Nem igen volt olyan család az országban, akit ez ne érintett volna. Személyes
érintettsége az unokatestvére, akit 17 éves korában vittek el és soha nem láttak viszont.
Javasolja egy perces néma felállással adózni az elhurcolt emberek emlékére.
A Képviselő-testület egy perces néma felállással adózik az elhurcoltak emlékére.
Szekó József szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel,
hogy a Mohács-Víz Kft. likviditásának átmeneti biztosítására 40 M Ft kamatmentes kölcsönt
biztosít, visszafizetésének határidejét 2014. március 31. napjában határozza meg.
A Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
140/2013.(XI.29.)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 136/2013.(X.25.)Kh. számú határozatát akként módosítja, hogy a Mohács-Hő Kft.
részére a biomasza erőmű megvalósításának céljából 163 M Ft kamatmentes kölcsönt
biztosít, visszafizetésének határidejét 2014. március 31. napjában határozza meg,
felhatalmazza a polgármestert a szerződés feltételeinek a kidolgozására és aláírására;
- a 137/2013.(X.25.)Kh. számú határozatát akként módosítja, hogy a Mohács-Víz Kft.
likviditásának átmeneti biztosítására 40 M Ft kamatmentes kölcsönt biztosít,
visszafizetésének határidejét 2014. március 31. napjában határozza meg, felhatalmazza
a polgármestert a szerződés feltételeinek a kidolgozására és aláírására;
- a Helyi esélyegyenlőségi Program 1. függelékét az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja;
- hasznosítási cél teljesüléséről az alábbi nyilatkozatot teszi: a Mohács 3709/11 hrsz alatt
felvett „kivett út” megnevezésű ingatlant nem idegenítette el a 2013-as évben és a
Magyar Köztársaság Kormánya 1042/2011. (III.10.) számú határozatában megjelölt
hasznosítási célnak megfelelően hasznosította;
- a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának az előterjesztés szerinti módosítását, 2013. december 1.-jei
hatálybalépéssel elfogadja, felhatalmazza Szekó József polgármestert a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására;
- az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések
tilalmával összefüggő 2012. évi CLXVII. törvény előírásai alapján Mohács Város
közigazgatási területén élő utca-, és közterületjegyzék felülvizsgálatát elvégezte,
közterület elnevezés megváltoztatását nem tartja indokoltnak;
- Wébel Zsolt képviselő urat a Pénzügyi-, Jogi és Ellenőrzési Bizottságból visszahívja, és
egyidejűleg megválasztja a Kulturális-, Oktatási és Sport Bizottság tagjává;
Kedves Richárdot a Pénzügyi-, Jogi és Ellenőrzési Bizottság tagjává;
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Kalász Miklós urat, a Katolikus Iskolák és Óvodák igazgatóját a Kulturális-, Oktatási és
Sport Bizottság tagjává megválasztja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: értelemszerű
Szavazás után:
Szekó József megállapítja, hogy a Képviselő-testület Kalász Miklós urat a KOSB, Kedves
Richárd urat a PJEB tagjává megválasztotta.
Előmondásával Kalász Miklós és Kedves Richárd leteszi az esküt.
2. A Polgármesteri Hivatal (Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatal) tevékenységéről
szóló beszámoló tárgyalása (2.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB, a SZEB, a PJEB és a GTB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Szekó József rögzíti, hogy az elmúlt évben jelentősen átalakult a hivatali munka szerkezete,
rendje a járási kormányhivatalok megalakulásával. A kollégák jelentős része átkerült a feladatok
egy részének átcsoportosításával. Több területen újra kellett szervezni a munkát mindkét
hivatalban. Úgy ítéli meg, hogy ezt mindkét területen a kollégák jól végrehajtották – a
Kormányhivatalnál Müllerné dr. Juhos Bernadett vezetésével, hivatalunknál Dr. Kovács Mirella
vezetésével és a kollégák közreműködésével. Úgy véli, ami a legfontosabb, a lakosság ebből az
átszervezésből különösebben sokat nem érzékelhetett. Reméli jobb, gördülékenyebb lesz az
ügyintézés, bár korábban sem esett kifogás alá Mohácson a hivatali ügyintézés. Az
átszervezésből adódó feladatokat a hivatali apparátusok jól teljesítették, amiért elismerés illeti
őket.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
141/2013.(XI.29.)Kh. a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Egy képviselő érkezik az ülésterembe.
3. A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről szóló tájékoztató
tárgyalása (3.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB, a SZEB, a PJEB és a GTB a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Szekó József elmondja, hogy a társulásban végzendő feladatok is változtak az elmúlt évben,
években. Alapvetően a társulás külön finanszírozása megszűnt már második éve, ennek ellenére
a társulásban résztvevő önkormányzatok úgy döntöttek, hogy tartsuk fenn a társulást és
működtessük együtt, mert előnyösnek látják az együttműködést. A társulás munkaszervezeti
feladatait a Mohácsi Polgármesteri Hivatal látja el, melyre korábban nem sok példa volt az
országban. A társulásban közösen ellátott feladatokra kapunk finanszírozást. A beszámolóból is
kiderül, hogy a különböző energiahordozók beszerzése terén hasznos, gyümölcsöző a több éve
tartó együttműködésünk. Jövőre ugyan így marad a társulások finanszírozása. Az év végi
társulási ülésen kell a települések vezetőit megkérdezni, hogy kívánják-e továbbra is a társulást
működtetni – előzetes információi szerint igen.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
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142/2013.(XI.29.)Kh. a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
szóló tájékoztatóról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett
tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.
4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról szóló
előterjesztés tárgyalása (4. melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB és a PJEB egyetért az előterjesztéssel. Örömteli, hogy a Mohácsi Önkormányzat
mintegy 5 M Ft-tal tudja támogatni a felsőfokú tanulmányokat folytató diákokat, melyhez ugyan
ennyi központi támogatásban részesülnek.
Szekó József azért is kiemelendőnek tartja, mivel nálunk jóval nagyobb települések kiléptek
ebből a programból.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
143/2013.(XI.29.)Kh. a 2014. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
Mohács Város Képviselő-testülete a beérkezett pályázatok támogatására a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 2014. évi költségvetéséből 4.950.000 Ft-ot biztosít.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekó József polgármester
5. A 2014. évi Busójárás költségvetéséről szóló előterjesztés tárgyalása (5.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB támogatja az előterjesztést.
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
144/2013.(XI.29.)Kh. a 2014. évi Busójárás költségvetéséről
Mohács Város Képviselő-testülete
1. 14.175.000 Ft kiadási előirányzattal és 15.675.000 Ft bevételi előirányzattal jóváhagyja
a 2014. évi Busójárás, és
2. 500.000 Ft-tal a Schneider Lajos népdaléneklési verseny költségvetését;
3. felhívja a szervezőket, hogy a rendezvényekkel kapcsolatos étkeztetések lebonyolítását
a városi konyhák bevonásával pályáztassák meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Hegedűs Emese titkársági referens
M. Bugarszki Norbert pénzügyi osztályvezető
Szavazás után:
Szekó József kéri a felelősöket, hogy időben történjen meg a Busójárás programjának a
megjelentetése interneten, különböző fórumokon azért, hogy akik részt kívánnak venni, az
egyéb programjaikat úgy tudják szervezni, hogy a Busójáráson itt lehessenek.
6. A szociális ellátásokról szóló 13/2000.(IV.28.) ör. és a gyermekvédelem rendszeréről
szóló 14/2000.(IV.28.) ör. módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (6.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a SZEB egyetért a rendelet módosításával.
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Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal megalkotja a szociális
ellátásokról szóló 13/2000.(IV.28.)ör. és a gyermekvédelmi rendszeréről szóló
14/2000.(IV.28.)ör. módosításáról szóló 19/2013.ör-t.
7. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 18/1994.
(IX.21.)ör. számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (7.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért a rendelet módosításával.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
megalkotja az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló
18/1994. (IX.21.)ör. módosításáról szóló 20/2013.ör-t.
8. A 2014. január 1-jétől alkalmazandó komptarifákról szóló előterjesztés tárgyalása
(8.melléklet)
Bizottsági és TRÖ vélemény:
A PJEB támogatja a díjtarifák infláció mértékével történő növekedését.
Käszné Lebő Zsuzsanna tolmácsolja, hogy a TRÖ tárgyalta az előterjesztést, négy javaslatuk
volt az önkormányzathoz, illetve a vállalat vezetéséhez, amelyet a PJEB ülésén megtárgyaltak.
Az infláció mértékével történő emelést támogatják. A személyjegy áránál kérték, hogy
maradjon a 250 Ft-os ár, továbbá, hogy a szigeti iskolába járó gyermekek uszodába,
rendezvényekre történő csoportos átjutását segítse megoldani a vállalat. Kérték továbbá a
részönkormányzat, illetve önkormányzat esetében a szállításoknál kedvezmények biztosítását,
illetve az 50%-os tanulói és nyugdíjas jegyek visszaállítását.
Szekó József kifejti, hogy az ismertetettek jó része nem tárgya a napirendnek. A
személyjegyekkel kapcsolatos dolog tárgya az előterjesztésnek. Megkérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban van-e határozati javaslata?
Käszné Lebő Zsuzsanna a személyjegy kivételével a TRÖ javasolja a komptarifák elfogadását.
A személyjegyek vonatkozásában javasolják megtartani a 2013. év árszintjét.
Schäffer Róbert az előterjesztéshez háttér információként elmondja, hogy a 2013-as
gazdálkodási évük lesz az első, amikor - nagy valószínűséggel az országgyűlési képviselők
közbenjárásának eredményeként – a társaságuk először kaphat a kompközlekedés működéséhez
közvetlen támogatást, mely 26,5 M Ft-ot tesz ki. Ennek ellenére az előterjesztésben szereplő
teljesítményre képes az ágazat. A 2014. évre vonatkozóan és az elmúlt években is a bázis év
változatlan forgalmához igazították az árképzésüket. A forgalom 2007-2008 óta drasztikusan
csökkent. Amikor olyan javaslatot készítettek, hogy 2014-re változatlan forgalom mellett az
inflációval megegyező mértékű díjemelést kérnek az ágazat működésének biztosítása
érdekében, akkor úgy gondolja a valóságtól nem rugaszkodtak el. Bejelenti, hogy ez év
november 1-től a társaság nonprofit jelleggel működik. A társaságban esetlegesen keletkező
nyereség nem kerül osztalékként kivételre az önkormányzat részéről, ahogy az elmúlt 20 évben
ez egyszer sem történt meg, hanem a hasonló helyzetű ágazatok működésének stabilitására
forgatták vissza ezeket a többletlehetőségeket, amennyiben képződtek. Tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy az ez évi gazdálkodási eredménytervükben a közel 700 M Ft
árbevétel mellett mindösszesen 530 e Ft pozitív eredményt terveztek. A következő évre
vonatkozóan a gazdálkodási körülmények jelentős pozitív változására nem számítanak, ebből
adódóan az a kérése, hogy amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, hogy a
kompközlekedésnél a személyjegyek tarifáját bázisszinten tartja, úgy lehetőséget kér arra, hogy
más területeken tehessék meg a díjváltozásokat. Fontosnak tartja elmondani, hogy a szigeti
lakosoknak több kedvezményt is nyújtanak, amihez az önkormányzat jelentős mértékben járul
hozzá.
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Szekó József aláhúzza, hogy az önkormányzat éves szinten 7-8 M Ft közötti összeggel járul
hozzá a kompközlekedéshez, illetve a lakosság támogatásához. Valóban, egy módosítási
javaslat következtében ettől az évtől a kompközlekedés kap a központi költségvetésből
támogatást, illetve módosító javaslatot nyújtott be arra, hogy a 2014 évi központi költségvetés is
elkülönítetten, a mohácsi kompközlekedéshez biztosítson 30 M Ft működési támogatást, illetve
a dunafalvai kompközlekedéshez 12 M Ft-ot. A javaslatot Zsigó Róbert képviselőtársával, Baja
polgármesterévek dolgozták ki, illetve Dr. Hargitai Jánossal közösen jegyzik ezt a módosító
javaslatot. A Nemzetgazdasági Miniszter arról tájékoztatta, hogy összesen 30 M Ft-os kerettel
támogatná a kompközlekedést. Mi 42 M Ft-ot kérnénk. Egy kapcsolódó módosító javaslattal
Horváth Zoltán képviselő úr is csatlakozott, reményei szerint elfogadásra kerül és ennek
eredményeképpen elmondható, hogy életben tartható a kompközlekedés. A személyjegyek 10
Ft-tal emelkednének a javaslat szerint, ami alapvetően nem a Mohács-szigeti embereket érintő
személyjegy emelés lenne. Kéri érzékelni, hogy a kompközlekedés életben tartása nem kis
gondot, feladatot okoz.
Szavazásra bocsátja a TRÖ vezető javaslatát, mely szerint ne legyen 4%-os személyjegy
áremelés, hanem az maradjon 250 Ft.
A javaslatot a Képviselő-testület 1 igen szavazat, 10 tartózkodás alapján nem fogadja el.
Szavazásra bocsátja ez előterjesztés szerinti javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozza:
145/2013.(XI.29.)Kh. a kompközlekedés 2014. évi tarifáiról
Mohács Város Képviselő-testülete egyetért
- a kompközlekedés 2014. évi díjainak az előterjesztésben foglaltak szerinti, 2014. január
1. napjától alkalmazandó emelésével;
- a „motor, utánfutó 1,5 t-ig” járműkategóriának az előterjesztés szerinti bővítésével.
9. Mohács Város Önkormányzata 2011.-2015. év közötti Belső Ellenőrzési Stratégiai
Tervének felülvizsgálatáról és a 2014. évi belső ellenőrzési tervéről szóló előterjesztés
tárgyalása (9.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Szekó József felveti, hogy ingatlanokat adtunk el foglalkoztatási kötelezettséggel. Ennek az
ellenőrzése szerepel-e ebben a tervben? Amennyiben nem, úgy kéri felvenni az ellenőrzési
tervbe, és javasolja ezzel együtt elfogadni a belső ellenőrzési tervet.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
146/2013.(XI.29.)Kh. Mohács Város Önkormányzatának Stratégiai ellenőrzési terv
felülvizsgálatáról és a 2014. évi belső ellenőrzési tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.)Korm.rendelet 32.§-ának (4) bekezdésében foglaltak
alapján
- Mohács Város Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési tervét a foglalkoztatási
kötelezettség ellenőrzésének kiegészítésével az előterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal;
- A 2011-2015. évekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési tervének felülvizsgálatát a 2.
számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: alkalmazása folyamatos
Felelős: értelemszerű
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10. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (10.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért a pályázat benyújtásával.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
147/2013.(XI.29.)Kh. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium kistérségi
közlekedési szolgáltatás fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához
kapcsolódó pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 103/2013.(XI.8.)VM rendelet értelmében a
tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó mikrobusz beszerzésére vonatkozóan. Az
igényelt támogatás összege: nettó 10.000.000 Ft
Határidő: 2013. november 29.
Felelős: Szekó József polgármester
Szavazás után:
Szekó József tájékoztat arról, hogy időközben felfüggesztették ezt a pályázatot, de amennyiben
ismét lehetőség lesz rá, úgy benyújtjuk.
11. A 2013. évi adózás tapasztalatairól szóló beszámoló tárgyalása (11.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért a beszámolóval. Példa értékűnek tartják, hogy 90%-os az adófizetési
teljesítés a városban - az emberek erőn felül, de azért teljesítenek.
Szekó József ismerteti, hogy ez az időarányos teljesítés, az éves teljesítés várhatóan közel lesz a
100%-hoz. Az önkormányzat költségvetési szerkezetéből látható, hogy a feladatok
átcsoportosításával, az államhoz kerülésével jelentősen megváltozott a finanszírozás szerkezete,
és egyre nagyobb szerep jut a különböző helyi bevételeknek.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
148/2013.(XI.29.)Kh. az adózás 2013. évi tapasztalatairól szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete az adózás 2013. évi tapasztalatairól szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
12. A helyi adók 2014. évi mértékéről szóló előterjesztés tárgyalása (12.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB a gazdasági érdekképviseleti szervek véleményéhez hasonlóan javasolja,
hogy 2014. évben a 2013. évi adómértékek maradjanak, tehát változatlan formában.
Szekó József ismerteti, hogy két változatot terjesztettünk elő; az egyikben változatlanul
maradnak az adómértékek 2014-ben, a másik szerint 2,29%-kal, a prognosztizált infláció
mértékével emelkednének.
Véleményezésre megküldtük a tervezetet, a négy megkérdezett szervezet közül a Baranya
Megyei Agrárkamara nem nyilvánított véleményt.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Kamara Mohácsi Városi Elnökségének
véleményét kikérve arról tájékoztatott bennünket, hogy az adórendelet-tervezet I. változatát
támogatja azzal, hogy 2014-re ne emeljük az adók mértékét és az iparűzési adó tekintetében
továbbra is alkalmazzuk azt a gyakorlatot, hogy a 2,5 M Ft bevételt el nem érő adózók mentesek
az iparűzési adófizetés alól.
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A Mohács és Vidéke Ipartestület szintén az adórendelet-tervezet I. verziójával ért egyet azzal,
hogy ne legyen adóemelés és az adórendelet továbbra is szolgálja az arányos közteherviselést.
A VOSZ, azaz a Vállalkozók és munkaadók Országos Szervezetének Baranya Megyei
Szövetsége két adófajta esetében javasolt korrekciót:
- Az építményadó vonatkozásában elismerve, hogy az építményadó Mohácson megyei szinten
az alacsonyabbak közé sorolható, kezdeményezte, hogy növeljük a magánszemélyek
építményadóját, és valamelyest csökkentsük a vállalkozások építményadó terhét.
Megjegyezzük, hogy az építményadó törvény szerinti maximális mértéke 2014. január 1-től
1821 Ft/m2, mellyel szemben Mohácson a javaslatunk szerint a magánszemélyek
vonatkozásában az építményadó általános mértéke 263 Ft/m2 lesz, míg a hétvégi ház, üdülők
esetében 450 Ft/m2, a nem mohácsi tulajdonosú üdülőingatlanok esetében 900 Ft/m2. Ezen
adómértékek mellett nem tartjuk indokoltnak, hogy a 263 Ft/m2 adómértéket a magánszemélyek
vonatkozásában növeljük.
- A telekadó vonatkozásában javasoltak ún. területi skálázást bevezetni, melynek lényege, hogy
bizonyos területnagyság felett (jellemzően 20.000 m2) jelentős mértékben csökkentsük a
telekadó mértékét. Ezt azzal indokolták, hogy a jelenleg is alkalmazott metodika arra
ösztönözheti a vállalkozásokat, hogy a lehető legkisebb telken működtessék vállalkozásaikat.
Megítélésünk szerint ez teljesen téves megközelítés, mivel ha egy vállalkozás telephelyének
minél nagyobb hányadán termelő tevékenységet végez, akkor az igénybe vett területtel mentesül
a telekadóteher alól, tehát a jelenleg alkalmazott szisztéma az, amely mellett arra ösztönözzük a
vállalkozásokat, hogy a belterületi beépítetlen ingatlanuk minél nagyobb hányadán végezzenek
termelő tevékenységet, azaz fejlődjenek, fejlesszenek.
A telekadó rendeletnek egyik nem titkolt célja éppen a spekulációs célú telekvásárlások
visszaszorítása, ezért ezen észrevételt nem javasoljuk figyelembe venni.
- A többi adónem esetében a VOSZ Baranya Megyei Szervezete egyetértett az előterjesztésben
foglaltakkal.
A bizottságok és a megkérdezett szervezetek véleménye alapján is azt a változatot bocsátja
szavazásra, amely szerint a helyi adók 2014-ben nem emelkednek Mohácson, a 2013. évi
szinten és hasonló struktúrában maradnak.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal megalkotja a helyi
adókról szóló 21/2013.ör-t
13. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer további üzemeltetésével
kapcsolatban szükséges döntésekről szóló előterjesztés tárgyalása (13.melléklet)
Szekó József ismerteti, hogy a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer részei
vagyunk mi is a szigeti városrésszel. A hulladékgazdálkodási törvény megváltozásával
kapcsolatban van tennivaló ezen a városrészen is, mint ahogy a mohácsi oldalon is az ellátással
kapcsolatban hoztunk korábban döntéseket. Az a helyzet állt elő, hogy jövő évtől csak azok a
szolgáltatók végezhetnek hulladék kezelést, gazdálkodást, akik megszerezték a közszolgáltatói
minősítést és kizárólag állami vagy önkormányzati tulajdonban vannak. Eddig magántulajdonú
társaság végezte ezt a szolgáltatást és nem szerezte meg ezt a jogosultságot, ezért vele a
közszolgáltatási szerződést, amennyiben nem tisztítja le a tulajdonosi profilját és nem szerez
közszolgáltatói engedélyt, fel kell mondani. Hat hónap felmondási idő szerepel a határozati
javaslatban. A parlament előtt van egy törvénymódosítási javaslat, amely szerint a januári
határidőt június 30-ig kitolják, addig kell a közszolgáltatói engedélyt megszerezni. Azt
gondolja, hogy addig még szolgáltathat a jelenlegi szolgáltató és nem állhat elő az, hogy
felmondjuk a szerződést, január 1-től elveszíti jogosultságát, nem szolgáltathat, viszont addig az
új szolgáltató nem kerül kiválasztásra. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása hosszabb folyamat.
Indítványozza a szerződés felmondására vonatkozó határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy
Mohács Város Képviselő-testülete a szerződés felmondásával azzal a kikötéssel ért egyet, hogy
a felmondás következtében a lakossági szolgáltatás ne lehetetlenüljön el.
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Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB az ülésen felmerült anomáliák, információhiány miatt nem hozott határozatot.
Szekó József aláhúzza, hogy ezeket az aggályokat igyekszik a módosítási javaslataival
orvosolni..
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az ismertetett kiegészítéssel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
149/2013.(XI.29.)Kh. a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés
felmondásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-vel 2008. év november 1. napjával a
települési szilárd hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására,
illetve a településen keletkezett szelektív hulladék gyűjtésére, szállítására és
feldolgozására kötött közszolgáltatási szerződést a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 90.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, a felmondás időpontjától
számított 6 hónapos felmondási idővel felmondja;
- a szerződés felmondásával azzal a kikötéssel ért egyet, hogy a felmondás következtében
a lakossági szolgáltatás ne lehetetlenüljön el;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert, hogy a felmondási nyilatkozatot a FelsőBácskai Hulladékgazdálkodási Kft. részére azonnal küldje meg.
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2013. november 30.
Felelős: Szekó József polgármester
Szekó József javasolja rátérni a vagyonkezelő kijelölésére vonatkozó határozati javaslatra.
Ismerteti, hogy törvény írja elő a vagyonkezelő kijelölését. Az előterjesztéshez és határozati
javaslathoz időközben érkezett egy módosító javaslat a hulladékgazdálkodási konzorciumtól,
mely szerint azt javasolják, hogy ne ingyenesen, hanem 860 M Ft-ért legyenek kijelölve
vagyonkezelőnek. Nem javasolja ezen összeget kikötni. Javaslata az, hogy az ingyenes szó
kerüljön kihúzásra. Kerüljön pontosításra a vagyonkezelés díja. Javasolja egyetérteni a
kijelöléssel.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozza:
150/2013.(XI.29.)Kh. a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és
Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelölése vagyonkezelőnek a
Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által
ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere tekintetében, Mohács Város
önkormányzata osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében
Mohács Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 109.§ előírásai és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.
§ (1) bekezdés és 11.§ (3) bekezdés előírásaira tekintettel kijelöli a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő
és
Közszolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaságot a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium
Tulajdonközösség által ISPA, majd KA beruházás keretében megvalósított rendszere Mohács
Város önkormányzata osztatlan közös tulajdonának részaránya tekintetében egyetért.
Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza Csongrád Város Önkormányzatát, mint
Gesztor önkormányzatot, hogy a 149/2013.(XI.29.)Kh. számú határozat alapján a
közszolgáltatási szerződés felmondásával együtt megszűnő jelenleg hatályos vagyonkezelési
szerződéssel kapcsolatos elszámolási kötelezettségnek eleget téve a szerződés megszűnésével
kapcsolatban felmerülő jogokat, kötelezettségeket összesítse, és az annak eredményeként
fellépő feltételeket alapul véve készítsen a kijelölésekre tekintettel egy vagyonkezelési
szerződés tervezetet, valamint valamennyi tagönkormányzat számára a vagyonkezelésre
vonatkozó a Mötv. 109.§ (4) bekezdése szerinti rendelettervezetet, melyet legkésőbb 2013.
november 30-ig küldje meg az egyes képviselő testületek részére azzal, hogy kéri valamennyi
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önkormányzat képviselő-testületét, legkésőbb 2013. december 20-ig hozza meg a Homokhátsági
Regionális Zrt. kijelöléséről szóló határozatát.
Határidő: legkésőbb 2013. november 30.
Felelős: Szekó József polgármester
Csongrád Város Önkormányzata, mint Gesztor önkormányzat
Szekó József az előterjesztés harmadik határozati javaslatát indítványozza kiegészíteni azzal,
hogy abban az esetben hatalmazzuk fel a társulást az eljárás lefolytatására, amennyiben a
közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt és szükséges. Előfordulhat – már az első pontnál utalt
rá -, hogy ha a jelenlegi szolgáltató mégis alkalmassá teszi magát a szolgáltatásra, akkor nem
biztos, hogy szükséges lesz a közbeszerzési eljárást lefolytatni.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
151/2013.(XI.29.)Kh. a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás felhatalmazása a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
üzemeltetésére, valamint Mohács város Mohács-Szigeti településrésze szilárdhulladék
kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési
eljárás lefolytatására
1. Mohács város Képviselő-testülete felhatalmazza a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, hogy a Mohács Város Önkormányzata
nevében a Mohács-Szigeti településrész tekintetében a szilárd hulladék kezelésére
vonatkozó közszolgáltatási szerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytassa amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatása indokolt és szükséges - úgy, hogy az
ehhez szükséges forrásokat a Konzorcium rendelkezésre bocsátja a Társulás részére.
2. A közbeszerzési eljárásban Mohács Város önkormányzata, Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösséget alkotó valamennyi
tagönkormányzat és a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás közös Ajánlatkérőként lép fel.
3. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a
közbeszerzési eljárást külön erre az eljárásra kialakított speciális eljárásrend keretében
köteles lefolytatni oly módon, hogy abban az alábbi feltételeket biztosítja:
 Tekintettel arra, hogy az egyes Ajánlatkérő önkormányzatok tulajdonosok olyan
gazdálkodó szervezetben, amely a leendő közbeszerzési eljárás tekintetében
érdekelt gazdálkodó szervezetnek minősülhet, és az egyes tagönkormányzatok
biztosítani kívánják számukra a közbeszerzési eljáráson való indulás lehetőségét,
ezért a Kbt. összeférhetetlenségi szabályaira tekintettel a Társulás a közbeszerzési
eljárást oly módon köteles lefolytatni, az eljárásban olyan személyeket köteles
bevonni, akikkel szemben az összeférhetetlenség nem áll fenn.
 A közbeszerzési eljárást lezáró határozat meghozatala a Társulási Tanács és a
Konzorciumban részt vevő tagönkormányzatok feladata.
 A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése előtt be kell szerezni a
Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projektben részt vevő
valamennyi önkormányzat képviselő testületeinek döntését a nyertes személyét
illetően.
 A közbeszerzési eljárás kiírásában meg kell jelölni, hogy a Homokhátsági
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség osztatlan
közös tulajdonában lévő vagyon vagyonkezelője a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, valamennyi az ISPA/KA projekt során beszerzésre került
létesítményeket, eszközöket, berendezéseket ezen szervezettől kell igénybe venni
(bérbe venni), melyért bérleti díjat kell fizetni. A közbeszerzési eljárás keretében
úgy kell meghatározni a bérleti díjat, hogy az megfelelően biztosítsa a
vagyonkezelő szervezet által korábban felvett hitel visszafizetését (jelenlegi
vagyonkezelési szerződés megszűnésével kapcsolatban felmerülő elszámolási
kötelezettség biztosítása a Konzorcium részéről), továbbá biztosítsa a
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létesítmények, eszközök, berendezések tekintetében az ISPA, KA projekt
fenntarthatósági előírásait.
 A közbeszerzési eljárás feltételei között biztosítani kell a nemzeti vagyon
hasznosításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat (így pl. a közszolgáltató csak
átlátható szervezet lehet)
Határidő: legkésőbb 2014. április 30.
Felelős: Szekó József polgármester
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
14. Testvérvárosi kapcsolat létesítésének lehetőségéről szóló előterjesztés tárgyalása
(14.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB, a PJEB, a GTB és a SZEB javasolja testvérvárosi kapcsolat létesítését Filip i Jakov
várossal. A Mohácsi Sokacok Olvasókörével már komoly kapcsolatot ápol ez a szép helyen lévő
település.
Szekó József ismerteti a megkeresés előzményeit, majd szavazásra teszi fel a javaslatot.
A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
152/2013.(XI.29.)Kh. testvérvárosi kapcsolat létesítésének lehetőségéről
Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza Szekó József polgármestert, hogy kezdjen
tárgyalásokat Zoran Pelicarić Filip i Jakov polgármesterével testvérvárosi kapcsolat
létesítésének lehetőségéről.
Szekó József indítványozza visszatérni az előző napirendhez, melynek része a vagyonkezelési
és hasznosítási szerződés is, melyet nem javasol az előterjesztett formában elfogadni.
(15.melléklet)
Indítványozza a határozati javaslat következők szerinti módosítását és elfogadását:
„Mohács Város Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség tagjaként egyetért azzal, hogy a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő
és
Közszolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársasággal Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződést kössön. A Képviselő-testület
felhatalmazza Csongrád Város Önkormányzatát, mint Gesztor önkormányzatot, illetőleg annak
képviseletében eljáró Polgármestert, hogy képviseletében eljárva a Vagyonkezelési és
Hasznosítási szerződést aláírja.”
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozza:
153/2013.(XI.29.)Kh. vagyonkezelői jogot alapító Vagyonkezelési és Hasznosítási
Szerződésről
Mohács Város Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium Tulajdonközösség tagjaként egyetért azzal, hogy a Homokhátsági Regionális
Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő
és
Közszolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársasággal Vagyonkezelési és Hasznosítási Szerződést kössön. A Képviselő-testület
felhatalmazza Csongrád Város Önkormányzatát, mint Gesztor önkormányzatot, illetőleg annak
képviseletében eljáró Polgármestert, hogy képviseletében eljárva a Vagyonkezelési és
Hasznosítási szerződést aláírja.
Határidő: legkésőbb 2013. december 20.
Felelős: Szekó József polgármester
Csongrád Város Önkormányzata, mint Gesztor önkormányzat
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Szekó József szavazásra teszi fel a vagyonkezelés feltételeit tartalmazó rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással megalkotja a Homokhátsági
Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági
Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett,
illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és
hasznosításának feltételeiről szóló 22/2013.ör-t.
15. Szakemberlakás bérlőjének kijelöléséről szóló előterjesztés tárgyalása (16.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB támogatja a javaslatot.
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
154/2013.(XI.29.)Kh. szakemberlakás bérlőkijelöléséről
Mohács Város Képviselő-testülete Mihálovics István és Limpek Anikó Mohács, Munkás u.
68/A. szám alatti lakosokat 2013. november 15. napjától a Mohács, Horváth K. u. 1/A. 4. emelet
37. szám alatti 62 m2 alapterületű, 2,5 szobás, összkomfortos szakemberlakás bérlőjének 1 évre
kijelöli, egyidejűleg felkéri az MVR Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: 2013. december 6.
Felelős: Szabó Róbert népjóléti osztályvezető
16. Megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztés tárgyalása (17.melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Bizottsági vélemény:
A KOSB egyetért az előterjesztéssel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
155/2013.(XI.29.)Kh. megállapodás jóváhagyásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Csorba Győző Könyvtár (Feladatellátó) és a Mohács
Térségi Általános Művelődési Központ Mohácsi Jenő Könyvtári Intézményegysége
(Feladatátvállaló) által a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSzR)
hatékonyságának növelése és gazdaságosabbá tétele érdekében 2013. május 1.-i hatályba
lépéssel, határozatlan időre kötött együttműködési megállapodást, valamint annak 2014. január
1. – 2014. december 31. napjáig szóló módosítását – az előterjesztésben foglaltak szerint –
jóváhagyja.
17. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy az előző ülésen elhangzott interpellációjára kapott választ ki
nem fogadja el?
Csollák István kijelenti, hogy elfogadja a választ, kérése lenne: a Gőzhajó – Szent János utcai
vis maior helyzet, ami a kommunális eredetű szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés
vonatkozásában kialakult, lassan a végéhez közeledik, illetve az az elvezetési állapot, ami annak
valószínűségét csökkenti, hogy a Rákóczi-Zrínyi utcába ez a csapadékvíz visszaduzzadás,
illetve a nagymennyiségű csapadékvíz elvezetésre kerüljön, ez rövidesen megoldódik.
Alapvetően ezt a problémát nem oldja meg, ennek sokszor részese volt különböző intenzitású
csapadékok esetében. A műszaki tervek elkészültek, be lettek költségelve. Az a kérése, hogy a
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Képviselő-testület foglaljon úgy állást, hogy 2014. évben ezt az elvégzendő feladatok közé
besorolja, akkor ez az akut probléma, amely sok embert megmozgatott, megoldódik.
Wébel Zsolt is a Zrínyi-Rákóczi utcai szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetési probléma
megoldásához kér támogatást. A Bocskai utcai közvilágítási gondot kéri megoldani.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna az újvárosi lakossági fórumon elhangzott problémák egy részét
ismerteti, a többit írásban nyújtja be:
- Nem megoldott az újvárosi garázsok közterületről történő vízelvezetése, továbbá a garázsok
közterületi megvilágítása.
- A kéményseprési díjak a rezsicsökkentés ellenére emelkedtek a törvényi szabályozás miatt.
Nem értik a lakók, hogy a befalazott kéményre miért kell fizetni.
- Többen kérdezték, hogy mikor lesz térfigyelő kamera a Schell kútnál, ahol egy illegális
szemétlerakó alakult ki. Jó lenne, ha több plakát felhívná a szemét elhelyezési lehetőségre a
lakosság figyelmét, mivel sokakhoz nem jut el az információ, és autóval inkább elviszik az
újvárosba, minthogy elvinnék az Eszéki úti szemétlerakóhoz.
- Volt újvárosban lomtalanítás, azonban csak egy délelőttre, 4 órára korlátozódott, így sokan
nem tudták kitenni a szemetet.
- Az E-ON többször kivágott és csonkolt fákat újvárosban, ennek ellenére az áramkimaradás
viharban nem oldódott meg. Egy hozzáértő lakó szerint az a probléma, hogy nincsenek meg a
villanyvezetékek között a távtartók, azt kellene visszahelyezni.
- Lakók kérdése, hogy nincs-e pályázati lehetőség az újvárosi lakóépületek felújítására? 2010ben sajnos nem nyert a pályázat.
- A Schell kút Pécsi útra kivezető útján állandóan áll a víz, télen jeges – megoldást kérnek.
- A Szőlőhegyi óvoda ovi-foci pályáját köszönik. Nagy sikert aratott. Köszönik a városnak ezt a
lehetőséget.
Szekó József felhívja a figyelmet, hogy rövid időn belül egy projektzáró rendezvényen kell részt
venni, ezért mindenki figyelmébe ajánlja az írásbeli interpelláció lehetőségét.
Az újvárosi lakások szigeteléséről: korábban forráshiány miatt elutasításra került a pályázat,
tudomása szerint újból lesz az ún. panelprogram, illetve a társasházak szigetelésére kiírt
program. A társasházaknak nagy aktivitásra van szükségük, a tulajdonosoknak kell
megszervezni, benyújtani a pályázatot. Az önkormányzat segítséget nyújtott az erre vállalkozó
közösségeknek. Amennyiben lesz pályázati lehetőség, részletes tájékoztatást adunk.
Örül annak, hogy az óvodában a létesítmények telepítésre kerültek. A szőlőhegyi focipálya
áthelyezésével nem ért egyet. Haladéktalanul gondoskodni kell sövény ültetéséről. Majdnem az
út mellé lett telepítve a pálya. Meg kell vizsgálni a visszahelyezésének a lehetőségét. Az
eredetileg elképzelt helyszínen jobb helye lett volna.
Kovács László kijelenti, hogy a Horváth K. utcai kerékpárúton a világító test meg lett vizsgálva.
A Pécsi úti vasúti átjáróval kapcsolatban olyan választ kapott, hogy a MÁV bejárást folytatott.
Tudni szeretné a véleményüket a kerékpárút átjáróról.
Winternitz Ferenc kifejti, hogy annak idején arról volt szó, hogy amikor a Közútkezelő Kht. a
kölkedi utat végig a Jókai, Szentháromság, Felső-dunasor utcán felújítja, akkor azt gondolták
többen, hogy ebben benne lesz a volt piac gödrös részei is. Megdöbbent, mivel az utat
megcsinálták, a többi marad a város nyakán. Kérése, hogy jövőre vagy valamikor oldódjon meg
ez a probléma, mert nem lehet autóval közlekedni.
A katolikus iskolaközpont sarkától a fagylaltozóig ígéret volt arra, hogy a Közútkezelő Kht.
Felújítja a járdát. Kérdése, hogy mi lesz ezzel a járdaszakasszal?

Több interpelláció nincs.
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Több napirend nem lévén Szekó József megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Wébel Zsolt
képviselő

Winternitz Ferenc
képviselő
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