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Szekó József köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy április 6-án lezajlottak az országgyűlési
képviselőválasztások, a mohácsi körzetben Dr. Hargitai János úr meggyőző fölénnyel - több mint
12.600 vokssal megelőzve a második legtöbb szavazatot kapott jelöltet – nyerte meg a választást.
Gratulálunk képviselő úrnak a kiváló eredményhez. A mai napon kerül sor számára a megbízó
levél átadására dr. Legányi Jenő úr, a Választási Bizottság elnöke részéről.
Dr. Kovács Mirella tájékoztatást ad az április 6-ai választásról. (1.sz. melléklet)
Megköszöni a Választási Iroda tagjainak a munkáját.
Szekó József kiegészítésként elmondja, hogy dr. Hargitai János elért eredménye országosan a 8.
legjobb eredmény. Ismételten gratulál képviselő úrnak, majd felkéri dr. Legányi Jenő választási
bizottság elnököt a megbízó levél átadására.
Dr. Legányi Jenő megköszöni dr. Kovács Mirella és dr. Galambosi-Nagy Andrea segítségét, az
informatikusok gyors, pontos munkáját. Mohács volt a választás székhelye, hatalmas volt a körzet,
a legtöbb helyen ellenőriztek, sehol nem volt kifogásolni való és a bizottság munkáját sem
kifogásolták sehol.
Gratulálva a fölényes eredményhez, átadja az országgyűlési képviselői megbízólevelet Dr. Hargitai
Jánosnak.
Dr. Hargitai János köszöni a gratulációt. Ígéri, hogy a begyakorlott 16 éves együttműködés nem
fog változni. Reméli a következő kormányzati ciklusban is eredményesen képviselhetik az itt élők
érdekeit. Úgy gondolja a mohácsi megnagyobbodott körzetben a 104 településen jól szerepeltünk.
Köszöni a választók bizalmát, az együttműködést.
Szekó József további jó munkát kíván a város és a térség érdekében.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Földváriné Wiszt Zsuzsanna és Kovács László képviselőket kéri fel.
Indítványozza a napirendek sorából levenni a meghívó szerinti 24. napirendet, a napirendek sorába
34. napirendként felvenni a Mohácsi Torna Egylet látvány csapatsport pályázata önerejének
biztosításáról szóló előterjesztés tárgyalását. Javasolja továbbá a meghívó szerinti 29. napirend 2.
napirendként, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2013. évi
prémiumfeladatai értékeléséről szóló előterjesztés napirendre felvételét és 3. napirendként
tárgyalását, továbbá a meghívó szerint 31. és 32. napirendek sorrendjének felcserélését.
Indítványozza az 1. napirend keretében tárgyalni a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási
Nonprofit Kft. Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, könyvvizsgáló
választásáról és Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést.
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. Ügyvezetői és felügyelő bizottsági elnöki beszámolók az önkormányzati többségi tulajdonú kft-k
2013. évi tevékenységéről, a mérleg elfogadása
Előadó: MVR Kft. ügyvezető és FüB elnök
Mohácsi Hőszolgáltató Kft. ügyvezető és FüB elnök
Mohács Nonprofit Kft. ügyvezető és FüB elnök
3. Előterjesztés az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2013. évi
prémiumfeladatai értékeléséről, 2014. évi alapbéréről
Előadó: Szekó József polgármester
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4. Előterjesztés testvérvárosi kapcsolat létesítéséről
Előadó: Szekó József polgármester
5. Tájékoztató Mohács város 2013. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság- és
határrendészet érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Dakos József hőr. dandártábornok, hőr. főtanácsos, Baranya Megye
Rendőrfőkapitánya
Garamvári Gábor r. alezredes, kapitányságvezető
6. Tájékoztató a Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről
Előadó: Szabó György r. alezredes Örsparancsnok
Barnácz István r. alezredes, kapitányságvezető
7. Beszámoló a Településrészi Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Käszné Lebő Zsuzsanna a TRÖ volt vezetője
8. Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2013. évi
tevékenységéről
Előadó: Horváth Lászlóné elnök
9. Tájékoztató a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége tevékenységéről
Előadó: Sólya Gábor tü. alezredes, kirendeltség-vezető
10.Tájékoztató a Mohácsi Polgárőr Egylet 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Süllős István elnök
11. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Előadó: Kovácsné Domján Zsuzsanna, az Egészségügyi Alapellátó Szolgálat vezetője
12.Tájékoztató a Mohácsi Kórház 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Csizmadia Csaba főigazgató főorvos
13.Beszámoló a bentlakásos szociális intézmények tevékenységéről
Előadó: Tóth Andrea megbízott intézményvezető
Csoboth Tamás intézményvezető
Wébel Zsolt lelkész
14.Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról
Előadó: Szabó Róbert népjóléti osztályvezető
Luzsenszkyné Rácz Edit bölcsődevezető
Fehér László Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat megbízott
vezetője
15.Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló 13/2000. (IV.28.) ör. számú rendelet módosításáról
(2014. évi térítési díjakról)
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
16.Előterjesztés a 2014. évi közbeszerzési tervről
Előadó: Szekó József polgármester
17.Előterjesztés a 2013. évi költségvetés IV. módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
18.Előterjesztés a 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletről
Előadó: Szekó József polgármester
19.Előterjesztés a 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Előadó: Szekó József polgármester
20.Előterjesztés a 2014. évi civil szervezet támogatási keret felosztásáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
21.Előterjesztés a 2014. évi intézmény-felújítási, valamint út-, és járda-felújítási keret felosztásáról
Előadó: Bagó Béla városfejlesztési osztályvezető
22.Előterjesztés pályázatokról
Előadó: Szekó József polgármester
23.Előterjesztés Mohács városi csapadékvíz-elvezető árkok átadásáról
Előadó: Bagó Béla városfejlesztési osztályvezető
24.Előterjesztés építészeti értékek helyi védelméről
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
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25.Beszámoló a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 2013.
évi tevékenységéről
Előadó: Szekó József polgármester
26.Előterjesztés szociális bérlakásnak az MVR Kft. kezeléséből kivonásról
Előadó: Szekó József polgármester
27.Előterjesztés cafeteria juttatások 2014. évi mértékéről
Előadó: Szekó József polgármester
28.Előterjesztés a Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodás módosításáról
Előadó: Dr. Galambosi-Nagy Andrea osztályvezető
29.Előterjesztés a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Szekó József polgármester
30.Előterjesztés az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2014. évi
prémiumfeltételeiről
Előadó: Szekó József polgármester
31.Tájékoztató az önkormányzati elismerések adományozására érkezett javaslatokról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
32.Előterjesztés a megyei kitüntető díjakra vonatkozó javaslatról
Előadó: Szekó József polgármester
33.Előterjesztés a mohácsi 3709/9 hrsz-ú ingatlan adásvételéről
Előadó: Szekó József polgármester
34.Előterjesztés a Mohácsi Torna Egylet látvány csapatsport pályázata önerejének biztosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
35.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
(2. melléklet)
Szekó József jelzi, hogy a beszámoló határozati javaslata 3. bekezdésében a gimnázium nevénél
kimaradt a Kisfaludy név –kéri javítását. Emlékeztet, hogy Käszné Lebő Zsuzsanna képviselő,
alpolgármester asszony a megbízatásáról lemondott, mivel a KLIK Mohácsi Intézetének vezetését
vette át és a törvény szerint a két tisztséget nem töltheti be. Az Alkotmány és az Ötv. értelmében az
önkormányzat vezetésénél kell egy alpolgármestert választani a Képviselő-testület tagjai közül – a
jelölés joga a polgármesteré. Javaslatot tesz dr. Csizmadia Csaba személyére, aki korábban már
ellátta ezt a tisztséget, jól végezte a munkáját, megfelelő tapasztalata, gyakorlata van. Neki is
hasonló okokból kellett akkor lemondani, mivel átvette a kórház vezetését, amely akkor
önkormányzati fenntartású intézmény volt, összeférhetetlen lett volna a két tisztség egyidejű
ellátása. Ez az összeférhetetlenségi helyzet megszűnt azzal, hogy a kórház fenntartását,
működtetését az állam vette át, így nincs akadálya annak, hogy az alpolgármesteri tisztséget
betöltse és egyéb vonatkozásban sem áll fenn kizáró ok. Mivel társadalmi megbízatású
alpolgármesterként látná el feladatát, sem a Munka Törvénykönyvbe, sem az Ötv-be, sem az
Alkotmányba nem ütközik megválasztása.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:
26/2014.(IV.25.)Kh. alpolgármester megválasztásáról
Mohács Város Képviselő-testülete Dr. Csizmadia Csabát alpolgármesterré megválasztja.
Szekó József előmondásával Dr. Csizmadia Csaba leteszi az esküt.
Szekó József gratulál, jó munkát kíván alpolgármester úrnak. Tiszteletdíját 200.000 Ft/hó
összegben javasol meghatározni.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozza:
27/2014.(IV.25.Kh. társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjáról
Mohács Város Képviselő-testülete Dr. Csizmadia Csaba társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját 2014. április 25. napjától 200.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
Szekó József felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztés több határozati javaslatot is tartalmaz.
Hozzászólás:
Kovács László kiemeli a Busójárás programot, mely idén is nagyon színvonalas volt, mindenkinek
megköszöni a munkáját. Ismerteti, hogy lezajlott a húsvéti torna több mint 200 gyermek
részvételével az MTE pályán. Megköszöni a szervezők, kiemelve Hámori Péter edző,
szakosztályvezető munkáját.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatokat
hozza:
28/2014.(IV.25.)Kh. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról, valamint a két
ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámolóról
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;
- jóváhagyólag tudomásul veszi a 2014. április 25-én Pécsett megtartandó közös Rendőr- és
Tűzoltónap megrendezéséhez 100.000 Ft támogatás nyújtását;
- egyetért a Kisfaludy Károly Gimnáziumban az alapító tantestületet megörökítő emléktábla
elkészítéséhez 20.000 Ft támogatás nyújtásával;
- a Mohácsi Torna Egylet Lovas Szakosztályának Fogathajtó Szakága kérelmét támogatja,
egyetért a szakosztály részére az egyesület eszközállományának javítására kiírt pályázaton
elnyert nettó 1.573.502 Ft vissza nem térítendő támogatás megelőlegezésével,
meghatalmazza Szekó József polgármestert a megelőlegezésre vonatkozó szerződés
megkötésével;
- a Pannon Volán Zrt-nek a 2013. évre vonatkozó tevékenységének értékelését az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja;
- a 21/2014.(II.5.)Kh. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„21/2014.(II.5.)Kh. rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelem benyújtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 4. mellékletének 1. pontjában szabályozott
„Önkormányzati fejezeti tartalék” jogcímén, valamint a 7/2014.(I.31.)BM rendelet 1.§(2)
bekezdés b.) pontja alapján kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatóságához.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester”
29/2014.(IV.25.)Kh. Szavazatszámláló Bizottságokba póttagok megválasztásáról
Mohács Város Képviselő-testülete az Európai Parlamenti választások, illetve a 2014. évi őszi
helyhatósági választások idejére a szavazatszámláló bizottságokba póttagokként az alábbi
személyeket választja meg:
Sipos Magdolna 7700 Mohács, Szent János u. 4/D.
Kulutáczné Dunai Krisztina 7700 Mohács, Szentháromság u. 39.
Makk Jánosné 7714 Újmohács, Gát u. 21.
Sipos László 7700 Mohács, Szent János u. 6/2.
Riegelman Zsolt 7700 Mohács, Szentháromság u. 1-3.
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Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Dr. Kovács Mirella jegyző
30/2014.(IV.25.)Kh. könyvvizsgáló választásáról
Mohács Város Képviselő-testülete, mint a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit
Kft. alapítója
- Faddi László könyvvizsgálónak a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit
Kft.-nél könyvvizsgálóként 2014. év 02. hó 01. napjától 2014. év 04. hó 25. napjáig terjedő
tevékenységét jóváhagyja;
- a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2014. év
04. hó 25. napjától 2019. év 04. hó 25. napjáig terjedő 5 éves határozott időre az ASCENSOR Könyvvizsgáló Kft., (székhely: 7621 Pécs, Mária utca 20/2. földszint 3., kamarai
engedély szám: 001797, személyesen eljáró könyvvizsgáló neve: Faddi László, 7621 Pécs,
Mária utca 20/1.) könyvvizsgálót választja meg változatlan díjazás mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester
31/2014.(IV.25.)Kh. a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésről
Mohács Város Képviselő-testülete Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény 12.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján egyetért a Mohácsi Városgazdálkodási
és Révhajózási Nonprofit Kft. cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság 2014. év április hó 25.
napjától a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester
32/2014.(IV.25.)Kh. Alapító Okirat módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete Alapító a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Mohács Város Önkormányzata 2014. április 25-én kelt 32/2014.(IV.25.) Kh. sz. határozatával a
Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító
Okiratát a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, továbbá a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 12.§ (3) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel a következők szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat XII. fejezete törlésre kerül. Az Alapító Okirat XII. fejezetének szövege
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A társaság könyvvizsgálója 2014. április 25. napjától számítottan 5 évig, azaz 2019. év 04. hó 25.
napjáig:
név: AS-CENSOR Könyvvizsgáló Kft.
székhely: 7621 Pécs, Mária utca 20/2. földszint 3.,
kamarai engedély szám: 001797
személyesen eljáró könyvvizsgáló neve: Faddi László
címe. 7621 Pécs, Mária utca 20/1.
Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek
alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság
beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni,
pénzügyi és jövedelemi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
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2.) Az Alapító Okiratban általános hivatkozásként feltüntetett Gt. (2006. évi IV. törvény)
hivatkozások törlésre kerülnek.
Az Alapító az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan
tartalommal hatályban lévőnek tekinti.
Az Alapító meghatalmazza a Dr. Szalay Gábor Ügyvédi Irodát (7621. Pécs, Irgalmasok u. 5.,
képviseli Dr. Szalay Gábor ügyvéd) a jelen Alapító Okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, és az
Alapító valamint a Társaság cégeljárásban való képviseletével.
A társasági szerződésmódosítás 2014. április 25. napján lép hatályba.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szekó József polgármestert a Mohácsi Városgazdálkodási és
Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester
2. Ügyvezetői és felügyelő bizottsági elnöki beszámolók az önkormányzati többségi tulajdonú
kft-k 2013. évi tevékenységéről, a mérleg elfogadásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(3., 4., 5. melléklet)
Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.
Schäffer Róbert kiegészítésként elmondja, hogy 2013-ban nonprofittá vált a társaság. Az
eredményekből látható, hogy pozitív gazdálkodási eredménnyel zárták az elmúlt évet. A
hulladékgazdálkodási és a kompközlekedési ágazat veszteséges volt, ezek pótlására a társaság más
tevékenységéből volt lehetőség. A hulladékgazdálkodásra vonatkozóan: a későbbi időszakok
veszteségének csökkentése érdekében pályáztak a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés
bevezetése céljából. A társaság jelentős összeget fordít a Mohácson keletkezett hulladék végleges
elhelyezésére – a kommunális hulladék Cikóra szállítása jelentős költséggel jár. Fontosnak tartja
megemlíteni, hogy a családi házaknál úgy tudják megoldani az új rendszert, hogy a papírt, pet
palackot átlátszó zsákba, szatyorba helyezve szállítják el kéthetente, az időpontról értesítik a
lakókat.
A kompközlekedésről: 2013. volt az első év, amikor a működési veszteségeik pótlására jelentős
mértékű állami támogatást kaptak, - köszönhetően az országgyűlési képviselők, illetve
polgármester úr közbenjárásának - mellyel a veszteségek 80%-os mértékét fedték le, a többit
pótolni kellett. A támogatásra a későbbiekben is nagy szükségük lesz.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB az MVR Nonprofit Kft. beszámolóját elfogadásra javasolja.
Schäffer Róbert a feltett kérdésekre a következőket válaszolja: a szemételhelyezés vonatkozásában
a szemléletváltásra helyezi a hangsúlyt, amely hosszabb folyamat. Szolgáltatóként jogszabályi
szinten lehetőségük nincs. Ismerik a városban azokat a helyszíneket, ahol a szelektív gyűjtők
környezete kritikus. A társaság február 1-től végzi saját hatáskörben a szelektív gyűjtést, előtte a
Re-kom irányította Cikóról. Akkor is a társaság takarította a gyűjtők környékét. Most, hogy a
társasághoz került a szelektív hulladékgyűjtés teljes egészében, érzékelhető, hogy a gyűjtőket
rendszeresebben ürítik, a gyűjtők körüli tisztaság javult, javulni fog. A gyűjtőszigeteket nem
szüntetik meg, ezekben is elhelyezhetők lesznek az üvegen kívül a papír, pet palack hulladékok. A
Budapesti országúton az építési törmelék lerakó helyen építenek egy csarnokot, ahol az általuk
begyűjtött papírt bálázzák, tömörítik, a begyűjtött műanyag hulladékokat egy előválogatás után
adják át az értékesítő helynek.
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A kompközlekedéssel kapcsolatban: 2012. július 1-től érvényes a személyszállításra vonatkozó
jogszabály, mely rendelkezik az utazási lehetőségekről, kedvezményekről. Önkormányzati
rendeletnek kell szabályozni, és egy magasabb szintű jogszabály dönti el, hogy milyen utazási
kedvezmények adhatók.
Szekó József a szigeti iskolások ingyenes kompközlekedésének megszüntetésével kapcsolatos
felvetésre reagálva úgy ítéli meg, hogy összességében néhány tízezer forintot jelent, melyet a TRÖnek illene megoldania.
Schindl Anikó elmondja, hogy a TRÖ beszámolójában szerepel, hogy megoldották, a gyerekek a
városi programokon részt vettek. Kérdése, felvetése arra irányult, hogy azelőtt ingyen közlekedtek,
most nem. Ennek okát szerette volna megtudni.
Schäffer Róbert tájékoztat arról, hogy 2013-ban 4636 db bérletet (tanuló, nyugdíjas) adtak el,
melynek a havi díja 200 Ft körüli összeg. A magyarországi rév- és kompközlekedésben a
legolcsóbb tarifák Mohácson vannak, és a legnagyobb kedvezményű bérlet vásárlására Mohácson
van lehetőség. Az önkormányzat a Mohács-kártyán keresztül jelentős kedvezményeket ad a
hátrányos helyzetű embereknek, tanulóknak. A gazdasági társaságokról szóló törvény korábban és
most már a Ptk. is az utazási kedvezmények mértékét bevasalja minden cégen egyrészt az ÁFA-n,
másrészt a társasági adón keresztül. Tehát azokat a kedvezményeket, amelyeket az önkormányzat
saját hatáskörben adott a sárga és a kék kártyán keresztül, ezeket külön gyűjtik és az önkormányzat
ezeket a társaság számára külön kifizeti bruttó módon ÁFA-an.
Szekó József kijelenti, hogy ez mintegy 7 M Ft-os összeg, a TRÖ-vel együtt az önkormányzat több
mint 10 M Ft-ot fordít a hátrányos helyzetű emberek kompközlekedésének a támogatására. A
kompműködtetés támogatásáról: az ez évi központi költségvetés elfogadásánál sikerült elérni, hogy
elkülönített előirányzatnál megjelenik a mohácsi és a dunafalvai kompközlekedés támogatása.
Mohács legalább 30 M Ft, Dunafalva legalább 12 M Ft-tal került be a központi költségvetésbe.
Reméli, hogy az összeget megkapják a társaságok, és a következő évek költségvetésébe ugyan így
be fog kerülni mindaddig, amíg a híd le nem veszi a terheket a kompközlekedésről.
Szavazásra bocsátja a társaság beszámolóját.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozza:
33/2014.(IV.25.)Kh. a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2013. évi
működéséről szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.
2013. évi működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.
Szekó József a felmentvényről szóló kérdést javasolja levenni a javaslatok sorából, mivel nem
álltak össze a feltételek.
A pályázat finanszírozásáról szóló határozati javaslatot bocsátja szavazásra.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
34/2014.(IV.25.)Kh. az MVR Nonprofit Kft. részére történő kölcsön nyújtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete egyetért a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit
Kft. által elnyert OHÜ-IFPR-2013-001 kódszámú pályázat megvalósíthatóságához szükséges
kölcsön nyújtásával az alábbiak szerint:
Mohács Város Önkormányzata 60.450.000 Ft összegű kamatmentes kölcsönt nyújt az MVR
Nonprofit Kft. részére 2014. április 25-ei folyósítási határidővel a fenti projekt finanszírozása
céljából. A kölcsönt a Társaság a támogatás és az ÁFA beérkezését követő két munkanapon belül
fizeti vissza.
A kölcsön visszafizetésének biztosítékául az MVR Nonprofit Kft. engedményezi az árbevételének
arányos részét.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönnyújtás lebonyolítására, a
kölcsönszerződés aláírására.
Mohácsi Hőszolgáltató Kft.
Szekó Józsefné áttekintést ad a Mohács-Hő Kft. eddigi tevékenységéről, üzleti tervéről,
nehézségeikről, a benyújtott pályázataikról. Kiemeli, hogy a biomassza fűtőmű létesítését
pályázaton keresztül elkezdték, várhatóan a termelési adataikat kedvezően tudja befolyásolni.
Sikerült olyan pályázati konstrukciót találni, hogy 70% fölötti támogatással tudják megvalósítani a
programjaikat.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB a beszámolót elfogadásra javasolja.
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolót.
Szekó József ismerteti, hogy a két nagyobb fejlesztési program kiemelkedő nemcsak a kft., hanem
a város életében is. Komoly fejlesztésekről van szó és arról, hogy ezek révén a társaság teljes
modernizációja megvalósul. A két program 700-700 M Ft-ból valósul meg, így az 1,4 milliárdos
beruházási költségű fejlesztéshez közel 1,2 milliárd forint pályázati támogatást sikerült elnyerni.
Ezek adódnak a KEOP programból, ahonnan 50%-os támogatást sikerült elnyerni mindkét
projekthez, ezen felül az ún. EU önerő alapból sikerült további támogatásokhoz jutni. Ez tette
lehetővé ezt a kiemelkedő arányú támogatást, amelynek következtében a társaságnak nem kellett
igénybe venni jelentősebb banki hitelt. Az önkormányzati kamatmentes kölcsönből, illetve csekély
banki hitelből meg tudja valósítani a beruházást. Ha nem kapott volna ilyen mértékű támogatást a
cég, úgy banki hitelből kellett volna megoldani, amit nem tudott volna visszafizetni. 15-20 éves
kölcsön fedezetét a hőszolgáltatás árbevételéből tudja előteremteni, ezt a fogyasztóknak kellett
volna megfizetni. A 15-20 év alatt mintegy 25-30%-kal magasabb hődíj, szolgáltatási díj mellett
lehetett volna kitermelni, ha a pályázatokkal nem sikerült volna a programokat támogatni. Ez az a
kiemelkedő eredmény, amiről érdemes beszélni. A többi szolgáltatáshoz hasonlóan a hőszolgáltatás
is nehéz helyzetben van. A társaság árbevétele egyrészt a fogyasztóktól, az egyéb tevékenységéből
származik, illetve a központi hődíj-támogatásból. A társaság a több mint 100 M Ft árbevétel-kiesés
mellett is likvid maradt és működni tudott. Ehhez kell szakértelem, hozzáértés és ügyes
gazdálkodás.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
35/2014.(IV.25.)Kh. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2013. évben folytatott tevékenységéről,
2014. évi üzleti tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2013. évi beszámolóját és mérlegét;
2. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervét
elfogadja.
Szekó József indítványozza az MVR Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervéről történő szavazást,
mivel az a beszámolóról történő szavazáskor elmaradt, mivel nem volt határozati javaslat róla.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozza:
36/2014.(IV.25.)Kh. a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2014. évi
üzleti tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.
2014. évi üzleti tervét elfogadja.
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BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft.
Szekó József elmondja, hogy a biomassza projekt megvalósítása jól halad, június 30-ra a
beépítések megtörténnek, a teljes terheléses próbaüzemre a fűtési szezon kezdetével, októberben
kerülhet sor. Ezzel a beruházással remélhetőleg csökkent a hőszolgáltatás gázfüggősége, illetve
fajlagosan olcsóbb is lesz a hőszolgáltatás.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB a beszámolót elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
37/2014.(IV.25.)Kh. a BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft. 2013. évben folytatott
tevékenységéről, 2014. évi üzleti tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft. 2013. évi beszámolóját és mérlegét;
2. a BIOENERGY-Duna Befektető és Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervét
elfogadja.
Mohács Nonprofit Kft.
Dr. Dókity Erzsébet ismerteti a kft. tevékenységét.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért a beszámoló elfogadásával.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatokat
hozza:
38/2014.(IV.25.)Kh. a Mohács Nonprofit Kft. 2013. évben folytatott tevékenységéről, 2014. évi
üzleti tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolóját és mérlegét;
2. a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervét
elfogadja.
39/2014.(IV.25.)Kh. szerződés jóváhagyásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és Mohács
Város Önkormányzata között 23.097.220 Ft ügyleti kamat elengedése tárgyában 2013. december
12. napján létrejött szerződést jóváhagyja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Dr. Dókity Erzsébet a Mohács Nonprofit Kft. ügyvezetője
40/2014.(IV.25.)Kh. a „Közművelődési Megállapodás” módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács Város Önkormányzata és a Mohács Nonprofit Kft.
között 2010. február 12. napján létrejött „Közművelődési Megállapodás” I/7. pontját kiegészíti
azzal, hogy a Mohács Nonprofit Kft. működteti a Busóudvart. A Képviselő-testület felhatalmazza
Szekó József polgármestert és Dr. Dókity Erzsébetet, a Mohács Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a
„Közművelődési Megállapodás” módosítására és aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Dr. Dókity Erzsébet a Mohács Nonprofit Kft.ügyvezetője
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3. Az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2013.
prémiumfeladatai értékeléséről, 2014. évi alapbéréről szóló előterjesztés tárgyalása

évi

Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB értékelte az ügyvezetők 2013. évi prémiumfeladatait meghallgatva a Felügyelő
Bizottsági döntéseket. A kiírt feladatokat teljesítettnek tekintette, javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadásra.
Az MVR Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ülésén a prémium kifizetését támogatta.
A Mohács-Hő Kft. Felügyelő Bizottsága gratulál a pályázati fejlesztés megvalósulásához. A 2013.
évi prémiumfeladatokat 100%-ban teljesítettnek értékelte, a 2014. évi prémiumfeladatokat
meghatározta. Tekintettel a jelentős mértékű eredményes modernizációra, korszerűsítési
beruházásokra, javasolja a 3,5%-os mértékű béremelést, illetve a többi önkormányzati tulajdonban
lévő ügyvezető díjazásához mérten javasolja meghatározni az ügyvezető díjazását.
Hozzászólás:
Schindl Anikó bejelenti, hogy az idei évben sem támogatják a prémiumok kifizetését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő határozatot hozza:
41/2014(IV.25.)Kh. a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának 2013. évre kitűzött prémium kifizetéséről, 2014. évi alapbéréről
Mohács Város Képviselő-testülete Schäffer Róbert, a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
- 2013. évre kitűzött prémiumfeladatait teljesítettnek minősíti, a prémiumösszeg
kifizetésével;
- 2014. évi alapbérének 3,5%-os emelésével
egyetért.
Szekó József kifejti, hogy a Mohács-Hő Kft. ügyvezetője bérének 3,5%-os emelésére tesz
javaslatot annak ellenére, hogy a Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvben megfogalmazódik az
ügyvezető bérének felzárkóztatása a többi ügyvezető béréhez. Mivel az ügyvezető az
önkormányzatnál is dolgozik, a két munkáért kap együtt annyi bért, mint a többi cégek ügyvezetői.
A Képviselő-testület az első pont vonatkozásában 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, a második
pont vonatkozásában 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozza:
42/2014(IV.25)Kh. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának 2013. évre
kitűzött prémium kifizetéséről, 2014. évi alapbéréről
Mohács Város Képviselő-testülete Szekó Józsefné, a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. ügyvezető
igazgató
- 2013. évre kitűzött prémiumfeladatait teljesítettnek minősíti, a prémiumösszeg
kifizetésével;
- 2014. évi alapbérének 3,5%-os emelésével
egyetért.
Szekó József a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére javasolja a
2013. évre kitűzött prémiumösszeg kifizetését, megbízási díját 2014. január 1-től 150.000Ft/hó
összegben javasolja meghatározni tekintettel arra, hogy a kft. tevékenységi köre megnőtt.
A Képviselő-testület az első pont vonatkozásában 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, a második
pont vonatkozásában 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozza:
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43/2014.(IV.25.)Kh. a Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának 2013. évre kitűzött prémium kifizetéséről, 2014. évi megbízási díjáról
Mohács Város Képviselő-testülete Dr. Dókity Erzsébet, a Mohács Városfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató
- 2013. évre kitűzött prémiumösszeg kifizetésével egyetért;
- 2014. január 1-től az ügyvezető megbízási díját 150.000Ft/hó összegben határozza meg.
4. Testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló előterjesztés tárgyalása (6.melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
44/2014.(IV.25.)Kh. testvérvárosi kapcsolat létesítéséről
Mohács Város Képviselő-testülete
- felhatalmazza Szekó József polgármestert, hogy - az előterjesztés 1. melléklete szerinti
együttműködési megállapodásban foglaltak alapján - létesítsen testvérvárosi kapcsolatot
Filip i Jakov és Mohács között;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert az előterjesztés 1. melléklete szerinti
együttműködési megállapodásnak Mohácson 2014. május 17-én, a Nepomuki Szent János
ünnepség keretében, majd Filip i Jakovban 2014. augusztus 16-án történő aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
5. Mohács város 2013. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság- és határrendészet
érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztató
tárgyalása (7.melléklet)
Garamvári Gábor köszöni az elmúlt évben a rendőrség részére nyújtott segítséget. Kiemeli,
fontosnak tartja a számokban mérhető objektív biztonság megteremtését és ezzel párhuzamosan a
szubjektív biztonságérzet fokozását. Megállapítható, hogy a Dunántúl egyik legbiztonságosabb
területén élünk. Legfontosabb feladatuk a térség fejlődésének az elősegítése, a biztonság
megteremtése, mivel ez befolyásolja a vállalkozások, a tőke ide települését, amely a város
fejlesztését jelentheti. A szolgáltató rendőrségi szemléletet elsőrendűnek tartja. A mohácsi
rendőrkapitányság tevékenysége az elmúlt öt évben kedvező irányba tart, ehhez kér a jövőben is
támogatást.
Dr. Fellegi Norbert tolmácsolja Dakos József dandártábornok úr üdvözletét, aki egyéb szolgálati
feladatai ellátása miatt nem tudott megjelenni. Egy rendőrség munkáját a bűnügyi helyzet
nagymértékben befolyásolja. 2013. nem volt könnyű év. A mohácsi kapitányság a megyei
rangsorban kiemelkedő helyen végzett. Sok pozitív visszajelzésük van a mohácsi
rendőrkapitányság munkájáról. Az állományról: összeszedett, jól dolgozó, fiatal kollektíva a
mohácsi. Baranya megye bűnmegelőzési tevékenysége országosan elismert. A mohácsi
rendőrkapitányság kivételesen jó munkát végzett 2013-ban. A lakásbetörések frontján nem rózsás a
helyzet, e téren előrelépést vár a főkapitányság.
Szekó József elmondja, hogy amikor összemérik a rendőrkapitányságok tevékenységét, nem szabad
elfelejtkezni, hogy a mohácsi kapitányság nem csak a szokványos feladatait látja el, hanem
kiválóan működteti a határkikötőt is. Mohácson van az EU Duna-menti országainak a rendészeti
információs központja, reméli hosszú távon marad is. Sokat fejlődött, változott a rendőrkapitányság
tevékenysége, amely alapvetően köszönhető kapitány úrnak és a menedzsmentnek is. Egyetért
azzal, hogy a vállalkozások megnézik a térség rendészeti, bűnügyi mutatóit, a közbiztonság
helyzetét, a település környezetében működő iskolák tanulóinak teljesítményét a tanulmányi
versenyeken, amikor döntenek, hogy hova vigyék a beruházásokat.
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Hozzászólások:
Dr. Csizmadia Csaba köszönetet mond elsősorban azért, mert fizikailag érezhető a rendőrség
jelenléte a közterületeken. Ez elmondható a volt Felszabadulás lakótelep és az új lakópark lakói
nevében is. Köszöni a partneri viszonyt. Bízik a további konstruktív együttműködésben.
Dr. Kovács Mirella köszönetet mond a rendőrségnek a választás előkészítésében, lebonyolításában
nyújtott segítségért, a mindennapi együttműködésért.
Garamvári Gábor a feltett kérdésekre a következőket válaszolja: a kerékpár gravírozási program
folyamatos, Mohácson kívül a 48 településen is nagy az igény rá. Lesz még idén Mohácson.
Dr. Fellegi Norbert hozzáfűzi, hogy a főkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiemelt feladata
ezen tevékenység végzése. Szívesen besegítenek a mohácsi kapitányságnak.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
45/2014.(IV.25.)Kh. Mohács város 2013. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság- és
határrendészet érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
tájékoztatóról
Mohács Város Képviselő-testülete Mohács város 2013. évi közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság- és határrendészet érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
szóló tájékoztatót elfogadja.
6. A Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása
(8.melléklet)
Szabó György elmondja, hogy a mohácsi őrs együttműködik a rendőrséggel, ezáltal munkájuk
hatékonyabbá vált, melyért köszönetet mond Garamvári úrnak. Nyomozás eredményességi
mutatójuk kiemelkedőnek minősíthető. A bűncselekmények száma csökkenést mutat, négy éve
nem tulajdonítottak el motorcsónakot, csónakot tevékenységi területükről. Közös szolgálatot látnak
el a vízen a mohácsi rendőrkapitányság kollégáival. Májustól októberig napi szinten kint vannak a
Dunán éjszaka is. Jelentős jogszabályi változások léptek életbe, változtak a halgazdálkodásra
vonatkozó szabályok is jelentős mértékben. A határkikötői ellenőrzésekben részt vesznek, továbbá
a nemzetközi akciókban is. Szívesen vesznek részt lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon.
Támogató, segítő jellegű rendőri tevékenységet kívánnak létrehozni ebben az esztendőben.
Csobai Balázs kijelenti, hogy a kapitányság vezetése elégedett a mohácsi őrs teljesítményével. A
térség több önkormányzata elismerte a 2013. évi árvízvédelemmel, mentéssel kapcsolatosan
végzett munkájukat. Kiemeli tevékenységük főbb területeit, feladataikat, az elért eredményeket.
Kéri a beszámoló elfogadását.
Szekó József rögzíti, hogy az önkormányzat és az őrs együttműködése, kapcsolata jó.
Rendezvényeink zavartalan lebonyolítását segítik.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
46/2014.(IV.25.)Kh. a Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről szóló
tájékoztatóról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Vizirendészeti Rendőrőrs 2013. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.
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7. A Településrészi Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása
(9.melléklet)
Szekó József ismeretei szerint a konyhakerti tevékenység haszna, költségkímélő hatása jóval
nagyobb volt a beszámolóban szerepeltetettnél. Nem 7, hanem minimum 50 milliós nagyságrendről
lehet beszélni. Szerepel az újmohácsi játszótér-felújítás igénye, mely megoldására ígéretet tesz. A
sárháti belterületi földek tulajdonba vételéről: nem egyszerű történet, nem biztos, hogy sikerülni
fog. A helyben lakó, tevékenykedő gazdák, földművesek előnyt élveznek majd az önkormányzattal
szemben.
Käszné Lebő Zsuzsanna elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza a feladatokat, problémákat is,
melyek megoldásához kéri a Képviselő-testület, polgármester úr segítségét. Megragadja az
alkalmat, hogy elmondja, hogy az a 15 éves munka, amelyet a TRÖ élén végezhetett, szép feladat
volt. Köszönetet mond polgármester úrnak, aki annak idején felkérte, hogy induljon képviselőnek,
majd támogatta a település fejlesztésével kapcsolatos elképzelései megvalósításában, a tanulásában
- sikerült településfejlesztéssel kapcsolatos végzettségeket is szereznie. Igyekezett nem csak a
települést fejleszteni, hanem a közösségeket is, és az embereket is összefogni. A tankerületben új
hivatalt építenek fel. Sok sikert kíván azoknak, akik átveszik feladatait.
Szekó József kifejti, hogy igazgató asszony az új beosztásában is sokat tehet a városi,
városkörnyéki iskolákért. Zajlik a közoktatás átszervezése, melynek célja, hogy egyre
színvonalasabb legyen az oktatási rendszerünk – ebben nagy a felelőssége az oktatási vezetőknek.
Mohácson az oktatásban nem minden területen mondható el a fejlődés – gondol elsősorban a
szakképzésre, ahol az elmúlt 15 év alatt nem sikerült az oktatási vezetőknek olyan helyzetet
teremteni, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik miatt Mohácsra vállalkozások jönnének. Az
mondható el, hogy a mezőgazdasági szakképzés területén jelentős a visszalépés. A város jövője
szempontjából ez nagyon komoly feladat, hogy olyan produktum kerüljön ki, akik megállják a
helyüket. Örömmel olvassa nap mint nap, hogy a mohácsi diákok a különböző tanulmányi és
szakmai versenyeken milyen eredményeket érnek el, azonban nem szabad elfelejteni, hogy ezt
hazai mezőnyben teszik, nemzetközi összevetésben nem teljesítenek jól – ahogyan mutatják a
felmérések. Nagy a felelőssége a pedagógiai vezetésnek; a KLIK vezetésének és az intézmények
vezetésének is. Ismert, hogy rövid időn belül megkezdi tevékenységét egy nagy kapacitású
vágóhíd. Egy osztályban fog beindulni szeptemberben a húsfeldolgozó, hentes szakképzés. Amikor
ennek híre ment, akkor a pécsváradi iskola azonnal bővítette oktatási kapacitását ezen a téren.
Rugalmasan kell igazodni a piaci igényekhez, feltételekhez, mert különben nem csak az iskola,
hanem a térség is lemarad.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
47/2014.(IV.25.)Kh. a Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Szekó József köszöni Käszné Lebő Zsuzsanna munkáját a részönkormányzat vezetésében. Sikeres,
eredményes munkát kíván az oktatás vezetésében, irányításában is.
8. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása (10.melléklet)
Horváth Lászlóné felhívja a figyelmet arra, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy mikor, hol,
mit veszünk, mit írunk alá. Kiemeli: amikor az energiafogyasztók helyszíni ellenőrzést végeznek a
fogyasztóknál, akkor sajnos nem járnak el körültekintően a fogyasztók, ami utólag sok problémát
eredményez. Ha valaki úgy érzi, hogy jogtalanul bünteti, kötbérezi a szolgáltató, akkor van
lehetősége arra, hogy a Baranya megyei Békéltető Testülethez forduljon. A közelmúltban egy pécsi
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testvérvárosi program keretében eszéki, újvidéki fogyasztóvédő delegációval beiktattak
programjukba mohácsi városnézést, megtekintették a Busóudvart, múzeumot. Meglepődött azon,
hogy sokan nem is hallottak a Busójárásról. Bízik abban, hogy a Busóudvar, a múzeum Mohács
idegenforgalmában jelentős szerepet fog betölteni. 2014-ben többször változott az 1997-ben
megjelent fogyasztóvédelmi törvény. Március 15-i hatállyal olyan változtatások vannak, amelyek
komolyan érintik a fogyasztókat is, többek között az üzleten kívüli értékesítést; a
termékbemutatókat. Szívesen tartanak lakossági fórumokon tájékoztatót - alapvető cél a tudatos
fogyasztói magatartáshoz való hozzájárulás. Kéri a beszámoló elfogadását.
Szekó József megköszöni az egyesület segítségét.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
48/2014.(IV.25.)Kh. az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének
2013. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei
Szervezetének 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
9. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása (11.melléklet)
Sólya Gábor részletesen ismerteti a 2012. január 1-től bekövetkezett szervezeti változásokat, a
2013-ban jelentkezett feladatokat, új hatósági jogköröket. Köszöni a megyei és a városi rendőrség
segítő árvízvédelmi közreműködését. Árvízvédelmi tervet készítettek. Fontos feladat volt a
Gőzhajó-Szent János utcában bekövetkezett vezetéksérülés figyelemmel kísérése, az önkormányzat
munkájának segítése a helyreállítási munkálatokban. A kirendeltség munkáját 2013-ban a
szerteágazó feladatrendszernek történő megfelelés jellemezte. Jó kapcsolatot alakítottak ki az
önkormányzattal, társzervekkel, állampolgárokkal. A kirendeltség társadalmi megítélése pozitív.
Szakmai szempontból az első helyen végeztek a megyében, összesítettben a második helyen.
Megköszöni a települések, a társszervek vezetőinek, dolgozóinak 2013. évi munkáját.
A feltett kérdésekre a következőket válaszolja: állományuk 102 főre emelkedett a korábbi 85-ről.
Nagy a fluktuáció, várják az érettségivel, hivatásos jogosítvánnyal rendelkezők jelentkezését.
Szekó József kijelenti, hogy 85 főt foglalkoztató intézmény komoly munkáltatónak számít
városunkban. Tevékenységükből kiemeli az árvízi helyzetben való együttműködést. A megyei
katasztrófavédelmi vezető által a helyi munkák irányítására kijelölt Kovács András alezredes úr
sokat segített a vis maior esemény elhárításában, jó volt vele az együttműködés. Megerősíti, hogy a
helyi vezetés is nagyon együttműködő és konstruktív volt. Az utólagos elszámolásokkal mintegy
500 M Ft-ot ismert el a Belügyminisztérium, ilyen mértékű vis maior kifizetést hagyott jóvá.
Nekünk 21 M Ft-ot kellett viselnünk, mely költséget nem ismertek el. Komoly feladata volt a
katasztrófavédelemnek a költségek figyelése, ellenőrzése és leigazolása terén is. Szakmai
segítségük nélkülözhetetlen volt - köszöni az együttműködésüket, segítségüket.
Csollák István az önkormányzat tulajdonát képező és a Mohács-Víz Kft. üzemelésében lévő
vezetékhálózatokon bekövetkezett vis maior helyzet megoldásában nyújtott segítséget megköszöni
a rendőrségnek, katasztrófavédelemnek. Közös munka eredménye volt az, hogy sikeresen meg
tudták oldani, mely felejthetetlen negatív élmény lesz. Sikeresen, szerencsésen megoldották,
jelenleg az utómunkálatok folynak. Reméli hamarosan visszatér az eredeti állapot.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
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49/2014.(IV.25.)Kh. a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
10. A Mohácsi Polgárőr Egylet 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása
(12.melléklet)
Süllős István kiegészítésként elmondja, hogy a polgárőr mozgalom a megújulás és a sikerek évét
könyvelhette el 2013-ban. A törvény által meghatározott feladatokat teljesítették. Két települést
integráltak – Sátorhely és Bár településeket. Ismerteti 2014. évi feladataikat.
Cseh László megköszöni az önkormányzat által a Polgárőr Egylet részére 2013. évben nyújtott
segítséget, támogatást. A szövetség példaértékűnek ítéli ezt a kapcsolatot. Felhívja a figyelmet arra,
hogy az Országos Polgárőr Szövetség az idei évben megjelentetett egy pályázatot a Polgárőr Város
Cím elnyerésére. Amennyiben benyújtásra kerül a pályázat, a Baranya Megyei Polgárőr Szövetség
részéről 100%-os támogatottságot ígér. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke Süllős urat nevezte
ki a bólyi, mohácsi járás koordinátori feladatai ellátására. Kéri, hogy az ezzel járó többletfeladatok
vonatkozásában minden segítséget adjanak meg Süllős úrnak.
Szekó József kiemeli, hogy a város minden rendezvényén részt vesznek és segítenek a polgárőrök.
Úgy gondolja bőven megszolgálják azt a támogatást, amit nyújtunk részükre.
Süllős István a feltett kérdésekre a következőket válaszolja: a Postával 10 éves kapcsolatuk volt.
Kísérték a postásokat nagyobb kifizetések alkalmával, illetve a hivatalok környékének éjszakai
ellenőrzését végezték. Nem szakadt meg a kapcsolat, többször volt vezetőváltás a Postánál és még
nem került sor a további együttműködés megbeszélésére. Jó munkájuk eredményeképpen minden
évben kapnak a Postától támogatást. 22 tagjuk volt, melyhez a sátorhelyi, illetve bári csoport
csatlakozott. Mindkét önkormányzat nyújt támogatást részükre.
Szekó József elmondja, hogy a Polgárőr Város Címre igyekszünk elkészíteni a pályázatot, melyhez
kérjük segítségüket.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
50/2014.(IV.25.)Kh. a Mohácsi Polgárőr Egylet 2013. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Polgárőr Egylet 2013. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi.
11. Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámoló tárgyalása (13.melléklet)
Szekó József ismerteti, hogy a különböző ellátások területén különböző mértékben emelkedett a
finanszírozás. A központi ügyeleti ellátásban csak minimális emelésre került sor. Reméli ezek az
emelések csak kezdete egy folyamatnak, mivel a kormányzat is deklarálta azt, hogy az alapellátást
és annak fejlesztését fontos és kiemelt területnek tartja. Reméli a finanszírozás további javulása
várható ezen a területen.
Bizottsági vélemény:
A SZEB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Dr. Kovács Mirella az alapellátó ellenőrzésével kapcsolatos megállapításokra vonatkozó kérdésre a
következőkről tájékoztat: az említett sok-sok hiányosság egyetlen egy tőről fakad, jelesül az
államháztartási és számviteli törvényből, illetőleg végrehajtási rendeleteiből. Ezek a jogszabályok
olyan sűrűn változnak, melyeket nagyon nehéz lekövetni a mindennapi életben. Ilyen jellegű apró,
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kiküszöbölhető hibák minden gazdálkodó szervezetnél vannak. Intézkedési tervet készített az
intézmény, annak végrehajtása folyamatban van.
Szekó József kifejti, hogy a beszámoló tartalmazza, hogy a fogorvosi ellátás területén fogászati
ügyelet szervezése helyben nem tudott megvalósulni. A lakosság tájékoztatásául fontosnak tartja
elmondani, hogy ez önkéntes, nem kötelező, és sajnos a városban praktizáló fogorvosok közül
senki nem vállalta az ügyeleti szolgálat ellátását. Nincs olyan jogszabályi háttér, amivel erre
kötelezni lehetne őket, ezért ünnepnapokon, hétvégén sajnos csak Villányban áll rendelkezésre
fogorvosi ügyelet. Ez egy visszatérő kellemetlenség és probléma, ezt többször jelzi a lakosság is.
Egyelőre örültünk annak, hogy egy ilyen közbenső megoldást sikerült találni és Villányban
rendelkezésre áll a fogorvosi ügyelet ingyen.
Örülünk a védőnők bérfejlesztésének, ugyanakkor valamelyest az aggodalomra ad okot, hogy
vannak olyan törekvések az egészségügyi vezetés részéről, hogy a védőnői szolgálatot szeretnék
állami fenntartásba venni. Ez összességében nem tenne jót a helyi alapellátásnak. Amennyiben
ezek a gondok a következő beszámoló idejében is fennállnak, akkor nem lesz elkerülhető, hogy az
önkormányzat hathatósabban belépjen egy-egy probléma kezelésébe. Javasolja megvárni a további
kormányzati intézkedéseket – jó reményünk van pozitív változást remélni. Régi törekvésünk és
többször próbálkoztunk is a rendelőintézet épületének felújításával. Most ismét benyújtottunk egy
pályázatot 60 milliós támogatási igénnyel – reméli eredményes lesz. Megítélése szerint ennek a
duplája sem lenne elég a teljes felújítási program elvégzéséhez, amit szeretnénk, de a
legfontosabbak megoldhatók; nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés csak részben.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
51/2014.(IV.25.)Kh. az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Mohács Város Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja.
12. A Mohácsi Kórház 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása (14.melléklet)
Szekó József emlékeztet arra, hogy 2012. május 1-től állami fenntartásba került a kórház.
Számunkra igen fontos intézmény egyrészt a lakosság egészségügyi ellátása szempontjából,
másrészt jelentős foglalkoztató, 500 fő az engedélyezett foglalkoztatotti létszám, jelenleg 487 főt
foglalkoztat az intézmény közalkalmazotti státuszban, továbbá 60 orvost vállalkozóként.
Dr. Csizmadia Csaba köszönetet mond polgármester úrnak, az önkormányzatnak és valamennyi
támogatónak azért a támogatásért, amellyel a CT-t meg lehetett valósítani Mohácson. 2012-től
önkormányzati tulajdonból állami fenntartásba került a kórház. Struktúraváltás történt – köszöni az
országgyűlési képviselők lobbi tevékenységét, amellyel elérték, hogy aktív kórházként
működhetnek. Az átalakítás során csak a szemészeti fekvőbeteg-ellátást kellett megszüntetni. 192
aktív ággyal a megye legnagyobb kórháza a mohácsi az egyetem után. Ezen felül 48 krónikus és 60
mozgásszervi rehabilitációs ággyal is rendelkeznek. Elmondható, hogy 2012-ig nem volt
adósságuk, 2012 év végén, 2013 év elején még saját forrásból tudtak felújításokat, beruházásokat
végezni: sebészet, endoszkópia felújítása, konyhai blokk külső homlokzatának a festése, intenzív
osztály dupla alapterületen történő izoláló szobákkal feljes felújítása. Abban az évben, amikor a
kórházak konszolidációs összegeket kaptak, mivel nem volt adósságállományuk, 80 M Ft-ot sajnos
vissza kellett küldeniük. 2013-ban ebből 40 M Ft-ot vissza tudtak pályázni és ebből valósult meg az
a beruházás, amely során az udvarból a gyalogos bejárat mellett egy szép aula kialakításával egy új
liftet szereltek fel.
2013-ban a legracionálisabb gazdálkodás mellett lejárt adósságállomány alakult ki, melyhez külső,
alapvető fontosságú tényezők is hozzájárultak: a 2012. májusban Mohácshoz csatolt siklósi,
fekvőbeteg-ellátás szempontjából 20 ezer plusz beteget jelentő egységhez forrást a mai napig nem
kaptak – ez a közel 120 M Ft jelenleg is hiányzik működésükhöz. Örömmel fogadták az
egészségügyi dolgozók béremelését, viszont ezt az intézménynek kigazdálkodni központi forrás
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nélkül újabb nehézséget jelent. Ez a két fő tényező vezetett az adósságállományhoz. Ennek ellenére
óriási hangsúlyt fektetnek a műszerpark fejlesztésére. Ehhez nyújt segítséget az 1%-os SZJA adók
alapítványra utalása. Ebből az összegből, illetve jótékonysági felajánlásokból tudták a kardiológiai
műszerparkot felújítani. Köszönetet mond a Máltai Szeretetszolgálat eszközbeszerzésekben
nyújtott segítségéért – két újszerű endoszkópot kaptak közel 5 M Ft értékben. A CT-hez 53 M Ft-ot
sikerült összegyűjteni közadományokból. Külön köszöni az önkormányzat által nyújtott 20 M Ftot. További eszközökre van szükségük. Az idén befolyó támogatásokból, illetve a május 24-én
megrendezendő Egészségváros akcióból szeretnének tetemes pénzösszeghez jutni, melyből
lélegeztető gépet szeretnének beszerezni. Mindenkit kér, hogy május 24-én minél többen vegyenek
részt a Széchenyi téren megrendezendő szűréseken, programokon, mivel a Richter Gedeon cég a
részvevők arányában fogja a kórházat támogatni. A lakosság ingyenes szűrést kap, ugyanakkor a
kórház annál több támogatást kap, minél többen részt vesznek. A strukturális fejlesztések közül a
jelenleg még nem átadott, de használatba vett fél milliárdos sürgősségi osztály beruházását említi,
melyhez csatolt helikopter leszálló is tartozik. A következő nagy beruházásuk TIOP pályázat,
mintegy 800 M Ft-ból valósul meg, a korábbi ideg-elme pavilon teljes átépítése valósul meg, amely
45 ágyas mozgásszervi rehabilitációs osztálynak ad helyet, illetve az alsó szinten modern járó beteg
mozgásszervi ellátó központ kerül kialakításra. Ez év őszén kerül sor 1,1 milliárdos beruházással a
teljes belgyógyászati, gyermekgyógyászati tömb felújítására és még egy új neurológia harmadik
szint is kialakításra kerül a tervek szerint. Ezek lesznek a főbb közeli strukturális elnyert pályázati
támogatások és források, de a humán erőforrás megtartására, képzésére is nyújtottak be
pályázatokat, ezáltal úgy gondolja sikerül itt tartani a már szép számmal jelentkező fiatal
orvosokat, szakdolgozókat, akikkel az utánpótlás biztosítható a jövőben.
Szekó József ismerteti az előterjesztés II./5. pontban szereplő fejlesztési programokat hozzátéve,
hogy mind olyan program, amelyet még az önkormányzat, mint fenntartó készített elő a kórházzal
közösen, szakmai programjuk figyelembevételével. A siklósi körzet területi ellátási kötelezettségét
a kórház megkapta, de nem került sor a TVK emelésére, ami 130-150 M Ft bevétel kiesés évente.
Ha ezt a kórház megkapta volna, el lehetne mondani, hogy gazdálkodása pozitív. Méltánytalannak
tartjuk, hogy az ellátási kötelezettséget megkapva az ahhoz társuló finanszírozást egyelőre az
egészségügyi kormányzat nem biztosította. Reméli az egészségügyi kormányzat az ígérete szerint
segít megoldani ezt a problémát, és a kórház gazdálkodása egyenesbe tud kerülni.
Bizottsági vélemény:
A SZEB a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
52/2014.(IV.25.) a Mohácsi Kórház 2013. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Kórház 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót
jóváhagyólag tudomásul veszi.
13. A bentlakásos szociális intézmények tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása
(15.melléklet)
Szekó József ismerteti, hogy egyik intézmény sem igényel az önkormányzattól közvetlen működési
támogatást. A fenntartási feladatokat a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás látja el a mohácsi
önkormányzat aktív közreműködésével. Az intézmények beszámolóit a társulás megtárgyalta.
Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény
Tóth Andrea fontosnak tartja az időellátást, egyre több ember kerül az idős otthonba, 80%-uk teljes
ápolást igényel, ami egyre több terhet ró az ápoló személyzetre. A színvonalas munkát a 15 fő
közcélú és 3 fő egyéb pályázat keretében foglalkoztatott dolgozóval próbálták fenntartani. Az
elmúlt évben nem volt nagyobb beruházásuk. Folyamatban van a Gólya u. 42. sz. épület
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átalakítását, felújítását érintő pályázatuk. Alapellátást is nyújtanak, melyet egyre több emberhez
igyekeznek eljuttatni. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra egy éves megállapodásuk van.
A feltett kérdésekre a következőket válaszolja: a térítési díjak minimális emelését kérték,
feszültséget nem érez, a térítési díjakat be tudják fizetni. A sombereki és a mohácsi térítési
díjkülönbség az étkezési díjból adódhat. Az ESZI-nek nincs saját konyhája, úgy veszi meg az ételt,
ami plusz kiadást jelent.
Bizottsági vélemény:
A SZEB az intézmény beszámolóját elfogadásra javasolja.
Szekó József javasolja a beszámolókat összevetni. Az ellátandó feladatban nem lehet akkora
különbség, ami miatt ilyen jelentős térítési díj különbségek adódnak. Írásos tájékoztatást kér erről.
A forrásfelhasználásban, költségkimutatásban vannak ellentmondások. Úgy gondolja ez további
elemzést igényel.
Tóth Andrea a felvetett kérdésre válaszol: teljes a kihasználtság, 145 a férőhelyük, még többen is
vannak: 80 fő veszi igénybe a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, szőlőhegyen is egyre többen.
Félévenként történik a finanszírozása a régi feltételekkel. A főigazgatóságon nem tudtak válaszolni
arra, hogy a továbbiakban hogyan lesz.
Szekó József megismétli, hogy ez a kérdés további elemzést igényel. Felhívja a pénzügyi osztályt,
hogy az otthonnal együttműködve az összevetéseket, elemzéseket végezzék el.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a
következő határozatot hozza:
53/2014.(IV.25.)Kh. a Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Egyesített Szociális Intézmény 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Sombereki Szociális Otthon
Csoboth Tamás kifejti, hogy idősödő társadalomban élünk, mindez még inkább felhívja a figyelmet
az idősellátás fontosságára és szükségszerűségére. Intézményük próbál megfelelni ennek a
kihívásnak, hogy megfelelő színvonalú ellátásban és megfelelő pénzügyi biztonsággal tudják
működtetni az intézményt. A múlt év aránylag nyugodt, csendes év volt, a szükséges
karbantartásokat végezték el. Az intézmény kihasználtsága közelítette a 100%-ot, a 150 férőhelyre
jelenleg 152-en vannak. Az idei évben a nyugodt, szakszerű működés feltételeit biztosítottnak látja.
Szekó József rögzíti, hogy az intézet komoly megtakarítással és pénzmaradvánnyal rendelkezik.
Csoboth Tamás ismerteti, hogy pénzmaradványuk évről évre növekedő összeget mutat, szeretnének
egy olyan fejlesztést megvalósítani, ami a nagy ágyszámú szobáik csökkentését tenné lehetővé.
1954-ben kastélyból alakították át szociális otthonná az épületet az akkori szükségletek, elvárások
szerint, azóta jelentős mértékű átalakítás nem került végrehajtásra, ami már mindenképpen
indokolt. Fontos volna a sikeres pályázat, ehhez önerőként gyűjtik a pénzmaradványt.
Bizottsági vélemény:
A SZEB mindhárom intézmény beszámolóját elfogadásra javasolja.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza:
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54/2014.(IV.25.)Kh. a Sombereki Szociális Otthon tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Sombereki Szociális Otthon 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Hajléktalanokat Ellátó Központ
Wébel Zsolt elmondja, hogy 19 fős átmeneti szállóra és 50 fős nappali melegedőre van működési
engedélyük. Az intézményt igénybevevők nagy része mohácsi, mohács-környéki.
Kiemeli, hogy a három évvel ezelőtt bemocskolódott a szálló és az egyházközség neve, amikor
feljelentést tett egy akkor még képviselő. Két és fél évig tartott a NAV nyomozása, tavaly lezárta
bűncselekmény hiányában.
Szekó József szerint érdemes hangsúlyozni, hogy nagy nyilvánosság előtt többször megrágalmazta
az intézményt és az intézmény vezetőjét, képviselő urat is Polgár Károly volt képviselő, aki a
testületi ülés szünetében elkövetett bűncselekménye miatt kapott felfüggesztett börtönbüntetést,
akiről tudjuk, hogy egy volt jobbikos képviselő volt. Örömmel olvashatjuk, hogy bűncselekmény
hiányában az eljárást megszüntették. Tanulságos ez olyan szempontból, hogy mire alkalmas adott
esetben, hogy ha valaki nem a jóravaló, jó szándékú emberek sorából kerül ki és nem annak
megfelelően jár el, hanem azzal tölti az idejét, hogy más jó szándékú, becsületes embereket
megrágalmazzon.
Megfontolandónak tartja azt, hogy bűncselekmény hamis vádja miatt eljárást indítsanak ellene.
Schindl Anikó megjegyzi, hogy bár polgármester úr kihangsúlyozta, hogy volt jobbikos, ő is
kihangsúlyozza, hogy volt jobbikos, és ez nyilván nem hiába történt így, hogy már nem tagja
pártjuknak.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
55/2014.(IV.25.)Kh. a Hajléktalanokat Ellátó Központ tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Hajléktalanokat Ellátó Központ 2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
14. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló beszámoló
tárgyalása (16.melléklet)
Luzsenszkyné Rácz Edit kérdésre válaszolva elmondja, hogy a bölcsődében 100%-os a
kihasználtság. A 88 férőhelynek átlagosan a 69-70%-a az elismert finanszírozott. Bölcsődénél nem
léphető át az engedélyezett férőhelyszám.
Fehér László tájékoztatást ad a Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
keretében működő „Segítő kezek” programról, mely keretében 118 80 év feletti embernek
nyújtanak otthonukban segítséget. A szolgáltatással elégedettek. A program május 30-ig tart, úgy
tűnik nem lesz lehetőség a jelenlegi formában tovább folytatni ezt a tevékenységet. Reméli a
júniusban induló közfoglalkoztatási program keretén belül folytatható lesz Mohácson.
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a KOSB a beszámolót elfogadásra javasolja. Utóbbi bizottság azzal, hogy a beszámoló
13. oldalán a támogatás teljes összegének leutalása a Munkaügyi Központ által nem 2012-ben,
hanem 2013. évben történt, illetve a 14. oldal tévesen került a beszámolóba.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
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56/2014.(IV.25.)Kh. a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
15. A szociális ellátásokról szóló 13/2000. (IV.28.) ör. számú rendelet módosításáról (2014. évi
térítési díjakról) szóló előterjesztés tárgyalása (17.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a PJEB egyetért a rendeletmódosítással.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal megalkotja a szociális
ellátásokról szóló 13/2000.(IV.28.)ör. módosításáról szóló 2/2014.ör-t.
16. A 2014. évi közbeszerzési tervről szóló előterjesztés tárgyalása (18.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB egyetért az előterjesztéssel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
57/2014.(IV.25.)Kh. Mohács Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2014. évre
vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
17. A 2013. évi költségvetés IV. módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (19.melléklet)
Szekó József indokolja az előterjesztést.
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért a költségvetés módosításával.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal megalkotja a 2013. évi
költségvetésről szóló 3/2013.(III.11.)ör. módosításáról szóló 3/2014.ör-t.
18. A 2013. évi zárszámadásról szóló rendeletről szóló előterjesztés tárgyalása (20.melléklet)
Szekó József ismerteti a beszámoló főbb megállapításait. Felhívja a pénzügyi osztályvezető
figyelmét arra, hogy a rendelet 2.§(1) bekezdésében a főösszeg megjelölése nem pontos, javítani
kell.
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért a költségvetési beszámolóval, a rendeletmódosítással.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal megalkotja a 2013. évi
zárszámadásról szóló 4/2014.ör-t.
19. A 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztés tárgyalása
(21.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB egyetért a beszámolóval.
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Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
58/2014.(IV.25.)Kh. a 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentésről
Mohács Város Képviselő-testülete a 2013. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentést az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyólag tudomásul veszi.
20. A 2014. évi civil szervezet támogatási keret felosztásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(22.melléklet)
Bizottsági vélemények:
Kovács László tolmácsolja, hogy a KOSB az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra
javasolja azzal, hogy a Hit Gyülekezete Mohács szervezet pályázatát nem támogatja, a részükre
javasolt támogatási összeg kerüljön a támogatási alapba.
Winternitz Ferenc ismerteti, hogy a SZEB nem ért egyet a Hit Gyülekezete Mohács és a Mohácsi
Ortodox Hívek Közössége támogatásával, mivel nem civil szervezetek. Az egyházak kapnak állami
támogatást.
Csollák István elmondja, hogy a PJEB-GTB együttes ülésén a szavazás bizottságonként történt – a
GTB nem volt határozatképes, a PJEB tagjainak szavazásakor nem született többségi döntés.
Wébel Zsolt kifejti, hogy az önkormányzat a területén lévő egyházakat támogatta. Létszámában
meghatározó főként a római katolikus egyház. A történelmi egyházak több száz éve itt vannak akár
Mohácson is. Fontos, hogy az egyházakat támogassa továbbra is. Egyetért azzal, hogy az egyházak
nem civil szervezetek, létszám arányában nem lehet egyházat más egyesülethez, szervezethez
hasonlítani. Szerinte kérésüket nem ebben a körben kellene elbírálni. Egyéb forrásból javasolja
támogatni az egyházakat.
Szekó József előrevetíti egy támogatási alap létrehozását az egyházak részére – javasolja akkor
dönteni a támogatásuk összegéről. Célszerűnek tartja majd azt megvizsgálni, hogy az egyházi
tevékenységen felül mi az a közösségi feladat, amit ellátnak az egyházak, ezek a szervezetek,
amihez támogatást kérnek. Valamilyen korlátot kell majd állítani. Indokolt módon több száz millió
vagy akár milliárdos nagyságrendű támogatási igénnyel is élhetnének, ha csak a különböző
templomok felújítását vesszük – ezt nyilván az önkormányzat nem fogja tudni kezelni. Javasolja ha innen ez kikerül -, hogy megfelelő korlátok mellett kerüljön sor majd az egyházi szervezetek
támogatására, arra egy alap létrehozására.
Szavazásra bocsátja az egyházi szervezetek kikerülését a támogatott szervezetek sorából.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
59/2014.(IV.25.)Kh. a civil szervezetek és alapítványok 2014. évi támogatásáról
Mohács Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyházi szervezetek kikerülnek a támogatott
szervezetek sorából.
Szekó József megkérdezi, hogy született-e bizottsági javaslat arra, hogy a felszabadult 160 e Ft-ból
mely szervezetek támogatása történjen meg?
Winternitz Ferenc tájékoztat arról, hogy a bizottsági javaslat az volt, hogy ez az összeg egy alapba
kerüljön.
Schindl Anikó elmondja, hogy a KOSB ülésen a pénzügyi osztályvezető javasolta, hogy az év
közben beérkező eseti támogatási alapba kellene az összeget helyezni, hogy ezzel lehessen
támogatni az év közbeni igényeket.
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Földváriné Wiszt Zsuzsanna ismerteti, hogy a PJEB ülésen javasolta Panczáné dr. Dékány Klára a
baráti körök között felosztani ha fennmarad pénzt. Az aranyosgyéresit és a bensheimit említette.
Szekó József kijelenti, hogy több baráti kör van. Javasolja a
- Bukovinai Székelyek Mohácsi Baráti köre támogatási összegét 100.000 Ft-ra,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mohácsi Csoportja támogatási összegét 100.000 Ft-ra,
- Mohács-Aranyosgyéres Baráti Kör támogatási összegét 100.000 Ft-ra,
- Mohácsi Beykoz Baráti Kör támogatási összegét 100.000 Ft-ra,
- Mohácsi Németek Egyesülete támogatási összegét 100.000 Ft-ra,
- Mohácsi Szerb Olvasókör Egyesülete támogatási összegét 100.000 Ft-ra,
- Mohácsi Városvédő Egyesület támogatási összegét 450.000 Ft-ra,
- Mohácsi-Bensheimi Baráti Kör támogatási összegét 100.000 Ft-ra,
- Mohács-Szigeti Polgárőr Egyesület támogatási összegét 150.000 Ft-ra
- Mohács Wattrelos Baráti Társaság Egyesület támogatási összegét 100.000 Ft-ra,
- Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatási összegét 80.000 Ft-ra,
- Napsugár Nőklub Egyesület támogatási összegét 35.000 Ft-ra,
- Singende Quelle Baráti Kör támogatási összegét 85.000 Ft-ra
módosítani.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
60/2014.(IV.25.)Kh. a civil szervezetek és alapítványok 2014. évi támogatásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a civil szervezetek és alapítványok 2013. évi támogatásának felhasználásáról szóló
beszámolót elfogadja;
2. a 2014. évi szervezetenkénti támogatási összegeket az ismertetett módosításokkal
4.420.000 Ft összegben jóváhagyja;
3. a busó csoportok támogatására 950.000 Ft összeget biztosít, melyet az előző évi
létszámadatok alapján kell a csoportok között felosztani;
4. a 2014. évi támogatás elszámolásának, valamint a 2015. évi igénybenyújtás határidejét
2015. február 28. napjában állapítja meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
21. A 2014. évi intézmény-felújítási, valamint út-, és járda-felújítási keret felosztásáról szóló
előterjesztés tárgyalása (23.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB a tervet elfogadásra javasolja.
Kedves Richárd megkérdezi, hogy az Ete J. utcába beletartozik-e a sarki ABC-vel szembeni
járdaszakasz, a Körtvélyesi utcába menő járdaszakasz, a Horváth K. u. 14-16., illetve a Liszt
Ferenc utcai része belefér-e a keretbe?
Szekó József tájékoztat arról, hogy a kőműves brigád megkezdte a járdák felújítását – térkővel
hoznánk rendbe a rossz állapotú járdákat. Az osztály mérte fel és rangsorolta az igényeket.
Bagó Béla elmondja, hogy a felvetett utcák járdaburkolatát megpróbálják az idei évben elkészíteni,
amennyiben nem, úgy a jövő évi tervezetbe fog kerülni. Az IC lépcsőburkolata javítására
árajánlatuk van, sőt a hátsó lelátó javítására is, tárgyalásban állnak a munka kivitelezésére.
Szekó József elmondja, hogy nagyon magas az árajánlat.
Kovács László szerint a minősége miatt mennek tönkre a lépcsők, nem a gyerekek általi
görkorcsolyázástól. A hátsó bejáratnál nem tudnak görkorcsolyázni és az is le van törve.
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Winternitz Ferenc jelzi, hogy a buszmegállóhoz vezető zebra közepén nagy lyuk van, javasolja
kijavítani.
Szekó József aláhúzza, hogy eredetileg az újvárosi, Brodarics téri és szőlőhegyi játszótér felújítását
terveztük. A mai ülésen felvetődött igény és ígéret az újmohácsi játszótér felújítására, ezért azt kéri
felvenni.
Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Radnóti lakótelep 19-20. előtti játszótér eltűnt elemek
pótlásának lehetőségét megvizsgáljuk.
Kovács László jelzi, hogy a Borza utcai játszótérre korábban kértek egy csúszdát - nem szerepel az
előterjesztésben.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna elmondja, hogy több szőlőhegyi út is bekerült a felújítási tervbe –
köszönik a lehetőséget.
Szekó József javasolja szerepeltetni az újmohácsi játszótér felújítását, a többit megvizsgáljuk, ha
beleférnek a programba, bekerülnek, ha nem, akkor a következő évi tervnél prioritást élveznek.
A Képviselő-testült 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
61/2014.(IV.25.)Kh. a 2014. évi intézmény-felújítási, valamint útfelújítási keret felosztásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- Mohács város 2014. évi útépítési, út- és járda-felújítási programját az előterjesztés szerint
elfogadja az újmohácsi játszótér-felújítással kiegészítve;
- A 2014. évi intézmény-felújítási tervet az előterjesztett formában elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bagó Béla osztályvezető
22. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (24.melléklet)
Szekó József sorolja a benyújtandó pályázatokat. Elmondja, hogy a mai napon került elő az egyik
napirend keretében, hogy lehetőség van Polgárőr Város Cím elnyerésére pályázni. Ez olyan
előnnyel járhat, hogy a polgárőr szervezetünk kaphat ennek a révén működési, fejlesztési
támogatást. A kiírás most került a kezébe. Javasolja dönteni ennek a pályázatnak a benyújtásáról is,
melynek határideje június 2.
Szekó Józsefné részletesen ismerteti a benyújtandó pályázatokat.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB támogatja a pályázatok benyújtását.
Szekó József a feltett kérdésre elmondja, hogy van egy nagyobb fejlesztési programunk a Deáktérre. Ebbe beletartozik az I. világháborús emlékmű helyreállítása, a feliratok pótlása, felújítása, a
környezet rendezése, valamint az, hogy elbontanánk a medencét, viszont annak a műkő borítása
már nem fér bele. A szökőkút nem lesz helyreállítva, jelenleg sem működik már, elamortizálódott
az a rendszer. Átfogó felújítási tervünk van. Vadász György megtervezte az emlékmű és
környezete felújítását. Zúzott kővel feltöltésre kerül, amíg nem kapunk forrást arra, hogy ott rendes
térkő borítást, teret tudjunk kialakítani.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő
határozatokat hozza:
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62/2014.(IV.25.)Kh. a DDOP-3.1.3/G-14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése támogatása
pályázatról
1. Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli
Operatív Program keretén belül (DDOP-3.1.1/G-14) meghirdetett egészségügyi alapellátás
fejlesztése pályázatra, a mohácsi egészségügyi alapellátó (Mohács, Véradó u. 1. sz.) fejlesztésére.
2. A projekt összköltsége: 60.000.000 Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke
100%, azaz 60.000.000 Ft.
Határidő: 2014. június 15.
Felelős: Szekó József polgármester
63/2014.(IV.25.)Kh. emlékművek helyreállításának támogatása pályázatról
1. Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-Európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázatához a Deák téri
I. világháború hősi halottainak emlékművének karbantartására, felújítására.
2. A projekt összköltsége: 5.000.000 Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke 100%,
azaz 5.000.000 Ft.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Szekó József polgármester
64/2014.(IV.25.)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 parti szemléjére, melynek üzemeltetését és fenntartását minimum 5 évig
biztosítja, valamint 5 évig nem idegeníti el. A fejlesztés költsége: 10.352.145 Ft.
Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke 70%, azaz 7.246.502 Ft. A szükséges saját erő
30%, azaz 3.105.643 Ft, melyet az önkormányzat a 2014. és 2015. évi költségvetés céltartalékán
belül elkülönített pályázati alapból biztosítja.
2. Működtetési támogatásra. A működtetési költség: 192.900.000 Ft
Az igényelt vissza nem térítendő működtetési támogatás mértéke 30.000.000 Ft (15,6%).
A szükséges saját erőt a szolgáltató a bevételeiből biztosítja.
Határidő: 2014. április 29.
Felelős: Szekó József polgármester
65/2014.(IV.25.)Kh. a Polgárőr Város Cím pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Országos Polgárőr Szövetséghez a Polgárőr
Város Cím elnyerésére.
Határidő: 2014. június 2.
Felelős: Szekó József polgármester
Egy képviselő elhagyja az üléstermet.
23. Mohács városi csapadékvíz-elvezető árkok átadásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(25.melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért az előterjesztéssel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
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66/2014.(IV.25.)Kh. Mohács városi csapadékvíz-elvezető árkok átadásáról
Mohács Város Képviselő-testülete egyetért a városi csapadékvíz-elvezető önálló árok
létesítmények üzemeltetésre és fenntartásra a Vízügyi Igazgatóság részére történő átadásával az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bagó Béla osztályvezető
24. Építészeti értékek helyi védelméről szóló előterjesztés tárgyalása (26.melléklet)
Szekó József elmondja, hogy hasonló témakörben döntött a GTB. Kéri a Bükkös szurdoknál lévő
ingatlannál akkor nyújtani támogatást, ha az ingatlan egyéb felújítására is sor kerül. Ismerteti a
napirendhez tartozó előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
67/2014.(IV.25.)Kh. az építészeti értékek helyi védelméről
Mohács Város Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. Törvény 57.§-ának (2) és (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján dönt a helyi
építési szabályzatról szóló 25/2009.(XI.30.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) Helyi
védettségű építményekről szóló 1. függelék HVÉ védettségű építmények felsorolásának alábbi
módosításáról:
A R. 1. függelék HVÉ védettségű építmények szövegrész a „Szent Mihály tér 2.” 1542 hrsz.”
szövegrésszel egészül ki.
Mohács Város Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Kovács Mirella jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
25. A Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása (27.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB támogatja az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
68/2014.(IV.25.)Kh. a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati
Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó
Önkormányzati Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
26. Szociális bérlakásnak az MVR Kft. kezeléséből kivonásról szóló előterjesztés tárgyalása
(28.melléklet)
Egy képviselő visszatér az ülésterembe.
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a PJEB támogatja az előterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
69/2014.(IV.25.)Kh. szociális bérlakásnak a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási
Nonprofit Kft. kezeléséből kivonásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács, Gólya u. 40/A. szám alatti, 121 m2 nagyságú, 3
szobás komfort nélküli szociális bérlakást az MVR Nonprofit Kft. kezeléséből kivonja.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Szekó József polgármester
27. A cafeteria juttatások 2014. évi mértékéről szóló előterjesztés tárgyalása
(29.melléklet)
Szekó József felhívja a figyelmet és ismerteti a módosított előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB egyetért a módosított előterjesztéssel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
70/2014.(IV.25.)Kh. a Cafeteria juttatások 2014. évi mértékéről, valamint a Cafeteria
szabályzat módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete
I.
- a Mohács Város Önkormányzatának fenntartásában működő részjogkörű költségvetési
szervek és az önkormányzat közalkalmazottai, munkavállalói cafeteria juttatásának
részletes szabályairól szóló, az 5/2010.(I.15.)Kh. számú határozattal jóváhagyott, majd a
18/2011.(II.17.)Kh. számú határozattal módosított Cafeteria szabályzat alapján a 2014.
évre az alábbi cafeteria juttatások nyújtását határozza el:
- az Önkormányzatnál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottak
éves keretösszege 106.000 Ft (nettó 78.113 Ft), a prémium évek programban részt vevők
részére javasolt éves keretösszeg 31.800 Ft (nettó 23.434 Ft);
- a Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselők éves
keretösszege 200.000 Ft (nettó 147.384 Ft), a prémium évek programban részt vevők
részére a javasolt éves keretösszeg 60.000 Ft;
- a Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatalban munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban foglalkoztatottak éves keretösszege 106.000 Ft (nettó 78.113 Ft), a prémium
évek programban részt vevők részére javasolt éves keretösszeg 31.800 Ft (nettó 23.434);
- a Költségvetési Szervek (Óvodaközpont és Múzeum) közalkalmazottainak éves
keretösszege 96.000 Ft (nettó 70.744 Ft), a prémium évek programban részt vevők részére
javasolt keretösszeg 28.800 Ft (nettó 21.282 Ft);
- a Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői, közalkalmazottai és
munkavállalói 2014. évi cafeteria keretét 14.667 e Ft mértékben jóváhagyja.
II. Egyetért a 20/2013.(III.8.)Kh. számú határozattal egységes szerkezetben elfogadott cafeteria
szabályzat alábbi módosításával:
A cafeteria szabályzat 4. pontja az alábbi jogszabályi hivatkozásokkal egészül ki:
· „az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló
15/2014.(IV.3.)NGM rendelet
· a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.)Korm. rendelet (3.§, 7.§)
· a hitelintézetekről ésa pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (6.§)”
A cafeteria szabályzat 12.1. pontjának 1. adómentes juttatás alpontja a következő rendelkezéssel
egészül ki:
„1.2. lakáscélú hiteltörlesztés munkáltatói támogatása”
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A cafeteria szabályzat 1. melléklete az alábbi, 6. ponttal egészül ki:
„6. lakáscélú hiteltörlesztés munkáltatói támogatása
- a juttatás rövid ismertetése: a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak
hitelintézet vagy a kincstár útján, annak igazolása alapján nyújtott vissza nem térítendő
támogatás.
- a juttatás mértéke: legfeljebb az építési vagy korszerűsítési költség 30%-a, legfeljebb 5 M Ft,
illetve a munkavállaló (közalkalmazott, köztisztviselő) éves cafeteria kerete.
- a juttatás igénybevétele: az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának
szabályairól szóló 15/2014.(IV.3.)NGM rendeletben rögzített eljárásrend szerint.”
Határidő: azonnal
Felelős: értelemszerű
28. A Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodás módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (30.melléklet)
Szekó József indokolja az előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A KOSB és a PJEB egyetért az előterjesztéssel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
71/2014.(IV.25.)Kh.
a
Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar
Köznevelési
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete
I. A Társulási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
1. A Társulási Megállapodás II.4.g) pontja hatályát veszti
2. A Társulási Megállapodás II.4.2. pontjában a „Tanács Elnöke” szövegrész helyébe a
„Mohácsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője” szövegrész kerül
3. A Társulási Megállapodás II.5.3. pontjának utolsó bekezdése helyébe a következő
rendelkezés kerül:
„Az elnök akadályoztatása esetén helyette az alelnök látja el a feladatokat, együttes
akadályoztatásuk esetén a Mötv. 95.§(1) bekezdése az irányadó.”
4. A Társulási Megállapodás II.6.d.) pontjában az „és megküldi azokat a
kormányhivatalnak” szövegrész hatályát veszti
5. A Társulási Megállapodás II.14. pont 2. bekezdésében a „felmondás” szövegrész
hatályát veszti
6. A Társulási Megállapodás II.8. pontja az alábbi 4. ponttal egészül ki:
„4. A Társulás fenntartásában működő költségvetési szervben dolgozó
közalkalmazottak cafeteria juttatásáról Mohács Város Önkormányzatának Cafeteria
Szabályzata rendelkezik.
II. Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - Társulási Megállapodását az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja, annak aláírására felhatalmazza Szekó József polgármestert.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Szekó József
29. A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló előterjesztés tárgyalása
(31.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB az előterjesztést elfogadásra javasolja.

28

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
72/2014.(IV.25.)Kh. a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Mohács Város Képviselő-testülete
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 108.§-ban, valamint a
30/2012.(III.7.) Korm. rendelet 13-15§-aiban foglaltak alapján a közszolgálati
tisztviselőkre kiterjedő hatállyal 2014. július 21-től augusztus 24-ig, valamint 2014.
december 22-től 2015. január 4-ig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el;
- felhatalmazza Mohács Város Jegyzőjét, hogy a közszolgálati tisztviselők éves
szabadságolási tervét 2014. április 30-ig készítse el.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
30. Az önkormányzati többségi
prémiumfeltételeiről (32.melléklet)

tulajdonú

társaságok

ügyvezetőinek

2014.

évi

Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
73/2014.(IV.25.)Kh. az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2014. évi
prémiumfeltételeiről
Mohács Város Képviselő-testülete a többségi tulajdonú társaságok ügyvezetőinek 2014. évi
prémiumfeltételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. - Schäffer Róbert ügyvezető
A 2014. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 50%-ában kerül
meghatározásra az alábbi bontásban:
1. A gazdasági társaság teljesítse a 2014. évi üzleti tervében meghatározott mérleg szerinti
eredményt.
20%
2. A révátkelésben a szolgáltató hibájából ne keletkezzen üzemzavar. Az MVR Kft. által használt
Duna-parti szakasz folyamatos karbantartása, fűnyírása, takarítása. Az éjszakai személyszállítás
biztonságos, megfelelő színvonalú biztosítása.
20%
3. A hulladékszállítási tevékenység zavarmentes biztosítása, illegális hulladéklerakók
felszámolása, valamint a házhoz menő lomtalanítás elvégzése. A hulladékudvar folyamatos
üzemeltetése, úgy hogy az oda szállítható hulladékok átvételében, kezelésében ne keletkezzen
zavar, torlódás.
20%
4. Az inert hulladéklerakó lakossági célú használatának, igénybevételének nonprofit jellegű
működtetése.
10%
5. Az építőipari termelési értéke érje el a nettó 40 M Ft-ot.
10%
6. A határkikötő zavarmentes, eredményes működtetése.
10%
7. Önkormányzat által a Dunára kihelyezett turisztikai célú úszóművek üzemeltetése,
karbantartása.
10%
8. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése az OHÜ-IFPR-2013-001 kódszámú
pályázatban foglaltaknak megfelelően.
Prémium kifizetést kizáró tényezők:
- A 2014. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások érdemi túllépése.
Prémiumcsökkentő tényező:
- Jogszabály alapján vagy a Képviselő-testület felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem,
illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szekó József polgármester
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Mohácsi Hőszolgáltató Kft. - Szekó Józsefné ügyvezető
A 2014. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 50%-ában kerül
meghatározásra az alábbi bontásban:
1. A 285/2012. (X.9.) az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló
kormányrendelet alapján a KEOP-4.2.0/B/11-2011-0027 pályázathoz kapcsolódó EU önerő
pályázat eredményes lebonyolítása
20%
2. A Biomassza fűtőmű beruházási program eredményes befejezése a próbaüzem beindítása. A
hatékonyabb működtetés érdekében olcsóbb fűtőanyag alkalmazásának megkezdése. 20%
3. A távfűtőrendszerről ellátott ügyfelek érdekeinek képviselete, az esetleges panaszok
ügyfélbarát kezelése érdekében fogyasztóvédelmi referens alkalmazása. A fogyasztóvédelmi
referens feladatkörére, hatáskörére vonatkozó előírások kialakítása.
10%
4. A távhőszolgáltatás vevőkörének bővítése.
20%
5. A távhőszolgáltatás zavarmentes, eredményes működtetése.
20%
6. A kintlévőség állomány csökkentése érdekében megoldási javaslat kidolgozása.
10%
Prémium kifizetést kizáró tényezők:
- A 2014. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások érdemi túllépése.
Prémiumcsökkentő tényező:
- Jogszabály alapján vagy a Képviselő-testület felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem,
illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szekó József polgármester
Mohács Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. - Dr. Dókity Erzsébet ügyvezető
A 2014. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves megbízási díj 50%-ában kerül
meghatározásra az alábbi bontásban:
1. A gazdasági társaság teljesítse a 2014. évi üzleti tervében meghatározott mérleg szerinti
eredményt.
40%
2. A Lábasház működtetését úgy irányítsa, hogy a tevékenység közvetlen eredménye (általános
költségek nélkül) 100 eFt-tal javuljon.
20%
3. Az Inkubátorház működtetését úgy irányítsa, hogy a tevékenység közvetlen eredménye
(általános költségek nélkül) 100 eFt-tal javuljon, a nyílászárók karbantartása, állagmegóvása,
szükséges mértékű rekonstrukciójának előkészítése.
20%
4. A társaságra bízott önkormányzati feladatok (városi rendezvények, közművelődési
intézmények működtetése) költséghatékony ellátása .
20%
Prémium kifizetést kizáró tényezők:
- A 2014. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások érdemi túllépése.
Prémiumcsökkentő tényező:
- Jogszabály alapján vagy a Képviselő-testület felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem,
illetve nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Szekó József polgármester
31. Az önkormányzati elismerések adományozására érkezett javaslatokról szóló tájékoztató
tárgyalása (33.melléklet)
Szekó József rögzíti, hogy tájékoztató került a Képviselő-testület elé, döntés a következő ülésen
lesz. Ismerteti a kitüntetésre javasolt személyeket.
Kovács László elmondja, hogy Pazar Viktorra is érkezett javaslat Mohács Város Sport Díja
elismerésre. Ő az ifjú Pazar Viktor, korábban édesapja részesült Mohács Város Sport Díja
elismerésben.
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32. A megyei kitüntető díjakra vonatkozó javaslatról szóló előterjesztés tárgyalása
(34.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A KOSB átadja a Képviselő-testületnek a javaslattétel jogát.
Hozzászólások:
Winternitz Ferenc Pazar Viktort javasolja az Egészséges Baranyáért Díjra felterjeszteni.
Dr. Csizmadia Csaba Dr. Szilas Juditot javasolja az Egészséges Baranyáért Díjra felterjeszteni.
Szekó József Baranya Fejlődéséért Díjra Dr. Benyeda Jánost javasolja felterjeszteni.
Szavazásra teszi fel a javaslatokat.
A Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
74/2014.(IV.25.)Kh. megyei kitüntető díjra vonatkozó javaslatról
Mohács Város Képviselő-testülete a Baranya Megyei Önkormányzat
- Egészséges Baranyáért Díját Dr. Szilas Judit és Pazar Viktor;
- Baranya Fejlődéséért Díját Dr. Benyeda János
részére javasolja adományozni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetési javaslat felterjesztésére.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Szekó József polgármester
33. A mohácsi 3709/9 hrsz-ú ingatlan adásvételéről szóló előterjesztés tárgyalása
(34.melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Bizottsági vélemények:
A PJEB és a GTB egyetért az előterjesztéssel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
75/2014.(IV.25.)Kh. a mohácsi 3709/9 hrsz-ú ingatlan adásvételéről
Mohács Város Képviselő-testülete egyrészről a Mohács Nonprofit Kft., mint eladó, másrészről
Mohács Város Önkormányzata, mint vevő között a mohácsi 3709/9 hrsz-ú inatlan 5065 Ft/m2
vételáron történő adásvételéről szóló szerződés-tervezetet az abban foglaltak szerint jóváhagyja és
felhatalmazza Szekó József polgármestert és Dr. Dókity Erzsébet ügyvezetőt a szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Dr. Dókity Erzsébet ügyvezető
34. A Mohácsi Torna Egylet látvány csapatsport pályázata önerejének biztosításáról szóló
előterjesztés tárgyalása (35.melléklet)
Schiszler Krisztián ismerteti, indokolja az előterjesztést.
Szekó József az eredményes társaságok vezetőitől kéri, támogassák a helyi sportéletet. Az
önkormányzat több mint 60 M Ft működési támogatást biztosít, nem beszélve a fejlesztési
támogatásokról, ami együttesen a tavalyi évben meghaladta a 100 M Ft-ot. Ebből megvalósult a
műfüves pálya, egy sor személyi és tárgyi fejlesztés a kézilabda és a labdarúgó szakosztálynál.
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Ebben az évben is jelentős fejlesztések valósulnak meg a terveink szerint. Eddig 81,4 M Ft TAO
támogatásra tudtunk szerződni. Ennek egy része a 2012-ben jóváhagyott áthúzódó, fel nem használt
37-38 M Ft nagyságrendű keret. Ajánlatos lenne, ha nem csak az önkormányzatra hárulna a helyi
sportélet fenntartása, működtetése. Több helyi vállalkozás ad támogatást, de elszomorító, hogy 10
M Ft keretösszeget nem tudunk felhasználni, mert nincsenek olyan vállalkozások, akik feltöltenék
ezt.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 9 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
76/2014.(IV.25.)Kh. a Mohácsi Torna Egylet látvány csapatsport pályázata önerejének
biztosításáról
Mohács Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének fejlesztési előirányzata terhére az alábbi
feltételekkel 27.264.665 Ft támogatást biztosít a Mohácsi Torna Egylet részére a társasági adóból a
látvány csapatsportok pályázatán igényelt összegek önerejének biztosítására:
- Az Önkormányzat és az MTE között köttessen támogatási szerződés a pályázati önerő
rendelkezésre bocsátása vonatkozásában. A szerződésben legyen előírva a tételes elszámolási
kötelezettség.
- Az MTE az önerő összegét a társasági adóösszegek megérkezésével arányosan hívhatja le az
Önkormányzattól.
Határidő: értelemszerű
Felelős: M. Bugarszki Norbert osztályvezető
Schiszler Krisztián MTE ügyvezető elnök
Szavazás után:
Szekó József elmondja, hogy ezt a napirendet szívesen visszahozzuk a Képviselő-testület elé, ha
időközben vállalkozás úgy dönt, hogy lehetősége adódik a helyi sport TAO támogatására, akkor
szívesen visszahozzuk a kérdést és tárgyalunk a további önerő kiváltásáról.
35.Interpellációk
Winternitz Ferenc jelzi, hogy panaszkodnak a mohácsi polgárok a sertésólbűz miatt. Meg kellene
kérni a sertésólakkal rendelkező céget, hogy csináljon valamit. Más városban megoldották ezt a
gondot.
A Kossuth Lajos utcát a Közútkezelő Kht. felújította, még nem lett átadva. Egyeztetni kellett volna
velük a Penny előtti zebra kialakítása ügyében.
Szekó József elmondja, hogy az útfelújításra sikerült 300 ezer Ft-ot elnyerni. A zebra létesítése
külön engedélyezési eljárás, a Közútkezelő Kht. feladata, kompetenciája, korábban sem
támogatták.
A bűzzel kapcsolatos felvetésről: közelebbi információk kellenének arról, hogy a szaghatás
kivédésére milyen megoldás létezik. Nem tudja milyen módszer létezik a szaghatás mérésére,
rögzítésére, de mindenképpen szükségesnek tartaná elvégezni.
Folyamatban van egy vágóhíd beruházás előkészítése, de rövidesen megkezdődik az építése. Ha ez
elindul, akkor minden bizonnyal – bár Mohács többségében a jóakaratú emberek közössége, de
sajnos nem mindenki az a városban – lesznek olyanok, akik ezt a jelenséget szívesen ráfogják az új
vágóhídra. Arra kéri elsősorban a műszaki osztályt, hogy ennek utána kellene nézni, hogy milyen
módon lehet ezt dokumentálni, és akkor ezt tegyük meg. Lehet arra számítani, hogy nem annyira
jóravaló emberek igyekeznek a vágóhídra fogni ezt a jelenséget.
Wébel Zsoltnak többen jelezték, hogy a kéményseprési szolgáltatás átkerült Bólyba, Mohácson
nincs kéményseprő ügyfélszolgálat. Megoldást kellene találni. A Kodály Z. utcában néhány éve
lett az úttest felújítva, néhány helyen újra felújításra szorul. A Zrínyi utcaiak nagy örömmel
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fogadták, hogy a közeljövőben megkezdődnek a vízelvezetési munkálatok, de jó lenne a tervezett
időpont előtt elkezdeni.
Kovács László az írásban benyújtandó interpellációiból kiemeli, hogy a Park utcai óvoda
bejáratánál nem tudnak bekanyarodni a szelektív hulladék gyűjtő-, illetve a kukások a szemetes
autóval. Kéri megvizsgálni hogy lehetne 2 x 5 m2-t a szegélyből áthelyezni.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna bejelenti, hogy a Cselepatak u. 11. előtt nincs közvilágítási lámpa, ha
lehet, kérnek. Ugyan ebből az utcából kérdezték, hogy a vízhálózat felújítása mikor lesz?
Schindl Anikó lakossági bejelentést kapott arról, hogy a CKÖ előtt a Jókai-Kálvin utca
kereszteződésénél a Hajléktalan Szálló felé úgy parkolnak a CKÖ rendezvényein résztvevők, hogy
elállják a bejáratokat, akadályozzák a forgalmat mindkét oldalon. A kanyart nem lehet belátni a
parkoló autók miatt, nem lehet biztonságosan kikerülni az autókat, és az is előfordult, hogy szóvá
tették ezt az ott parkolóknak, és nem kulturált és konstruktív választ kaptak ennek a megoldására.
Felhívja az illetékes hatóság figyelmét arra, hogy ha lehetséges, akkor az ilyen jellegű
rendezvények alkalmával kicsit sűrűbben járőrözzenek arra és ellenőrizzék a parkoló autók
milyenségét.
Dr. Kovács Mirella a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos felvetésre a következő
választ adja: nem átkerült Bólyba, hanem kényszerszolgáltatót jelölt ki a Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kilenc hónapra. A szolgáltató erre az időszakra nem tud mohácsi
ügyfélfogadást finanszírozni. Továbbra is a mohácsi kistérségben van a szolgáltatás.
Több interpelláció nincs.
Szekó József megköszöni a munkát, és az ülést bezárja.

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző
A jegyzőkönyv hiteles:

Földváriné Wiszt Zsuzsanna
képviselő

Kovács László
képviselő
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