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Szekó József köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület teljes létszámban
megjelent, 11 fővel határozatképes. Az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr.
Csizmadia Csaba alpolgármestert és Pávkovics Gábor képviselőt kéri fel. Indítványozza a meghívó
szerint 10. napirend 15. napirendként, az önkormányzati elismerések odaítéléséről szóló
előterjesztés zárt ülésen tárgyalását, továbbá a napirendek sorába felvenni az ingatlan
értékesítésről, valamint a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszert érintő közbeszerzési
eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról szóló előterjesztések tárgyalását.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
77/2014.(V.28.)Kh. zárt ülés elrendeléséről
Mohács Város Képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja az önkormányzati elismerések odaítéléséről
szóló előterjesztést.
Tárgysorozattal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, azt a Képviselő-testület 11 egyhangú
szavazattal a következők szerint fogadja el:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról, valamint a
két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Szekó József polgármester

2. Beszámoló a város sportéletéről
Előadó: Szekó József polgármester
Schiszler Krisztián MTE ügyvezető elnöke
3. Előterjesztés önkormányzati bűnmegelőzési koncepcióról
Előadó: Szekó József polgármester
4. Tájékoztató a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Szekó József polgármester
5.Tájékoztató a Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési Intézményfenntartó
Társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Szekó József polgármester
6. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013.
évi működéséről
Előadó: Szekó József polgármester
7. Előterjesztés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
8. Előterjesztés a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás, valamint a
településképi kötelezés szabályairól szóló 8/2013. (IV.29.) ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
9. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 34/2012. (XII.17.) ör. számú rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
10.Előterjesztés ingatlan értékesítésről
Előadó: Szekó József polgármester
11.Előterjesztés pályázatokról
Előadó: Szekó József polgármester
12.Ügyvezetői és felügyelő bizottsági elnöki beszámoló a Mohács-Víz Kft. 2013. évi
tevékenységéről, a mérleg, 2014. évi üzleti terv elfogadása
Előadó: Mohács-Víz Kft.ügyvezetője
13.Előterjesztés az Mohács-Víz Kft. cégvezetőjének 2014. évi alapbéréről és prémiumfeltételeiről
Előadó: Szekó József polgármester
14.Előterjesztés a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszert érintő közbeszerzési eljárásban
az eljárást lezáró döntés meghozataláról
Előadó: Szekó József polgármester
15.Előterjesztés a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának
rendjéről szóló rendeletről
Előadó: Schäffer Róbert MVR Kft. ügyvezetője
16. Interpellációk
Zárt ülés:
1. Előterjesztés önkormányzati elismerések odaítéléséről
Előadó: Szekó József polgármester
Jelenlévők felállva emlékeznek meg az elhunyt Lajdi Antalné alpolgármester asszonyról.
Szekó József a következőkben emlékezik meg az elhunyt Lajdi Antalné alpolgármester asszonyról:
Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy május 18-án vasárnap, türelemmel viselt, hosszú,
súlyos betegség után elhunyt Lajdi Klára alpolgármester asszony. A búcsúzó városvezető az 1990es, első szabad választások óta tagja volt Mohács város képviselő-testületének, 2010-től város
alpolgármestere. Elévülhetetlen érdemeket szerzett településünk rendszerváltás utáni fejlődésében,
a helyi önkormányzatiság alapjainak lerakásában, megszilárdításában. 78 évesen távozott közülünk.
Lajdi Klára a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán 1965-ben szerzett
diplomát. Első munkahelye a lánycsóki általános iskola volt, majd a mohácsi Radnóti Miklós
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Szakmunkásképző Intézetben tanított. Itt többszörös díjnyertes irodalmi színpadot vezetett.
Tanítványai sikeresen szerepeltek a Kazinczy Szépkiejtési Versenyeken. A későbbiekben a Dr.
Marek József Mezőgazdasági Szakközépiskolában tanított és onnan vonult nyugdíjba.
Állhatatos és áldozatos munkával szervezte meg városunkban a Boldog Gizella Katolikus
Általános Iskolát és Óvodát, tevékenységével nagyban hozzájárult az egyházi oktatási intézmény
színvonalas működéséhez. Mint az önkormányzati képviselő-testület tagja hosszú évekig a
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeként tevékenykedett. A rászoruló, elesett emberek
segítését mindenkor szívügyének tekintette. Mindig és minden eszközzel igyekezett segíteni
azokon, akik nehézzé vált életkörülményeik között a támogatását kérték. Bizottsági elnökként azon
fáradozott, hogy a város szociális ellátórendszere a lehető leghatékonyabb segítséget nyújthassa a
hátrányos helyzetű állampolgároknak, családoknak. Fontos feladatának tartotta a kirívó
esélyegyenlőtlenségek mérséklését, az ebből adódó társadalmi feszültségek csökkentését, a
szegénységben élők esélyeinek, önálló boldogulási lehetőségeinek javítását. Úgy gondolom
mindnyájunk részére példát mutatott empátiából, szociális érzékenységből, állhatatos, következetes
segítőkészségből.
1990 óta rendszeresen jelentek meg írásai konzervatív lapokban és a helyi újságokban. Lajdi Klára
mindenkor a keresztény-konzervatív értékrend következetes képviselője, hirdetője volt.
Méltósággal viselte élete sorscsapásait, férje, majd egyik fia, Tamás pár évvel ezelőtti elvesztését.
Büszke volt magyarságára, s mindazon értékekre, amelyekkel népünk gazdagította a világot. 2008ban Mohács Város Önkormányzata Mohács Város Közszolgálati Díjában részesítette. Emlékét
kegyelettel megőrizzük. Nyugodjon békében.
1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról,
valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló beszámoló tárgyalása
(1. melléklet)
Szekó József azzal egészíti ki a beszámolót, hogy mint ismert, Käszné Lebő Zsuzsanna
alpolgármester asszony lemondott alpolgármesteri tisztségéről annak okán, hogy megválasztották a
KLIK Mohács Járási Intézetének vezetőjévé és az összeférhetetlenség elkerülése érdekében le
kellett mondani alpolgármesteri tisztségéről. Helyette Dr. Csizmadia Csaba urat választotta meg a
Képviselő-testület alpolgármesterré, aki ennek következtében lemondott az Egészségügyi és
Szociális Bizottságban végzett tagságáról, hiszen az SZMSZ szerint alpolgármesterként nem
vállalhat bizottsági tagságot, tisztséget. Kéri egyrészt a Képviselő-testületet, hogy ezt vegye
tudomásul, másrészt a bizottságba új tagot kell választani, hiszen az SZMSZ szerint a
bizottságoknak úgy kell felállni, hogy a megválasztott képviselők legyenek többségben.
Alpolgármester úr lemondásával kettő lenne a választott képviselő és kettő a külsős tag, tehát egy
választott képviselőt szükséges választani. Javasolja Kovács Lászlót megválasztani a bizottság
tagjává.
A beszámoló határozati javaslata több pontból áll, ezek közül a második pontban indítványozza a
javaslat módosítását azzal, hogy a szeptemberi ülés helyett a következő rendes ülés elé terjessze
jegyző asszony a felülvizsgálat eredményét, mert amennyiben mégis sor kerülne közben rendes
ülésre, akkor tárgyalható lenne. Indítványozza továbbá a 6. pont törlését, mivel azt önálló napirend
keretében tárgyalja a testület.
Hozzászólások:
Kovács László a fontosabb eseményeket a következőkkel egészíti ki: Május 4-én a sportcsarnokban
telt házas érdeklődés mellett került megrendezésre a VIII. Fittness Day. Május 21-én volt a Kihívás
napja, melyet a KLIK támogatott. Különböző sportrendezvényeken vettek részt a diákok, a
legnagyobb, legmutatósabb a kerékpártúra volt, melyen 174-en vettek részt. Megköszöni a
rendőrség segítségét, illetve az önkormányzatnak azt, hogy biztosította a Széchenyi teret. Május
23-án a Péntek Károly Labdarúgó Emléktornán a Brodarics iskolában hét csapat vett részt,
élvezetes mérkőzéseket játszottak. Május 22-én került átadásra ismét két OVI-FOCI pálya; a
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szőlőhegyi és az Eötvös óvodában. A kiadott anyagból hiányzik, hogy Buzánszky Jenő, az
Aranycsapat tagja is részt vett és beszédet mondott az átadáson.
Winternitz Ferenc felveti és kérdezi, hogy a városban elterjedt hírek szerint városunk feljelentő
bajnokára elmeorvosi vizsgálatot rendelt el a bíróság?
Dr. Csizmadia Csaba elmondja, hogy május 24-én óriási sikerrel megrendezésre került városunk
főterén a Richter Gedeon Egészségváros program. Megköszöni polgármester úr, a hivatal, az
önkormányzat, valamennyi résztvevő állampolgár részvételét. Hosszas várakozás után került
városunkba a rendezvény, amely arról szólt, hogy ingyen szűrik a betegeket és annál nagyobb
összeget kap a cégtől a kórház, minél többen részt vesznek a szűréseken. Jó volt a szervezettség, a
részvételi arány, büszkék voltunk városunkra, megfeleltünk a feladatnak. Örömmel jelenti be, hogy
7,4 M Ft-ot sikerült támogatásként megszerezni, amelyből meg tudják vásárolni a célként kijelölt
lélegeztető gépet, amelyre nagy szükségük van. Az óriási részvételi szám mellett dicséretes, hogy a
célját a rendezvény elérte. A résztvevők 20%-a még nem vett részt korábban szűrővizsgálaton. Ez
az esemény is mutatja, hogy az összefogás eredményt teremthet. Mindenkinek köszönetet mond.
Szekó József gratulál a kórház vezetésének, kollektívájának a jó szervezésért. Eddig 5,5 M Ft volt a
legtöbb összeg, amit elértek nálunk jóval nagyobb településeken. Elismerésre méltó a mintegy 7,5
M Ft támogatás. 2 M Ft-ot a cég felajánlott, a többi összeg attól függően alakult ki, hogy hányan
vettek részt különböző szűrővizsgálatokon, tanácsadáson. Egy-egy ilyen eset 300 Ft hozzájárulást
jelentett. Köszönet a város, városkörnyék lakóinak a részvételért, és amellett, hogy támogatták a
kórházat, saját egészségük védelme érdekében is tettek.
A feltett kérdésre válaszolva elmondja, hogy valóban, a hírhedt mohácsi feljelentgető, Németh
Imre - a hétfőn ellene hivatalos személy elleni erőszak tárgyában folyó per során - elmeorvosi
vizsgálatát rendelték el. Azt gondolja nem véletlen, hogy ennek az igénye, szükségessége felmerült
a bíróban és az ügyészben is. Az a véleménye, hogy akik ismerik Németh Imre ügyeit, azokban
legfeljebb az a kérdés vetődik fel, hogy miért nem került sor erre már korábban.
Dr. Kovács Mirella tájékoztatást ad a május 25-ei választásról, majd megköszöni valamennyi
munkatársának, a Választási Bizottságnak, Szavazatszámláló Bizottságoknak a munkáját.
Szekó József szavazásra bocsátja a bizottsági tagságról való lemondás tudomásulvételéről,
bizottsági tag megválasztásáról szóló javaslatot.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:
78/2014.(V.28.)Kh. bizottsági tagságról való lemondás tudomásulvételéről, bizottsági tag
megválasztásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- Dr. Csizmadia Csaba alpolgármester Szociális és Egészségügyi Bizottsági tagságáról való
lemondását tudomásul veszi;
- Kovács László képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjává megválasztja.
Szekó József szavazásra bocsátja a beszámoló határozati javaslatát az elhangzott módosításokkal.
A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
79/2014.(V.28.)Kh. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottság átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről, a településrészi önkormányzatról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről és
egyebekről szóló beszámolót elfogadja;
2. megbízza Dr. Kovács Mirella jegyzőt, hogy a 9/2013. (V.31.) ör. számú rendelet 15.§ (1)
bekezdésének b.) pontjával kapcsolatban érkezett bejelentést vizsgálja meg, valamint
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végezze el a szervezeti és működési szabályzatnak a 2011. évi CLXXXIX. törvény már
hatályba lépett rendelkezéseinek való megfelelés céljából történő felülvizsgálatát, és azt
terjessze a képviselő-testület következő rendes ülése elé;
3. néhai Dr. Csúcs László „Hittel, szikével, tollal” című könyvének megjelentetését - a
szponzorálás mértékével azonos számú tiszteletpéldánynak az önkormányzat részére
történő juttatása esetén - 500 eFt-tal támogatja, megbízza és meghatalmazza Szekó József
polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére és aláírására;
4. Lajdi Antalné Asszonyt, városunk volt alpolgármesterét saját halottjának tekinti,
temetésének költségeit 2014. évi költségvetésének terhére rendeli viselni;
5. a Baranya Megyei Önkormányzat Koltai Péter Díját – nyugállományba vonulása
alkalmából – Reisz Ferencné részére javasolja adományozni, a képviselő-testület felkéri
Szekó József polgármestert a kitüntetési javaslat 2014. május 31.-ig a Baranya Megyei
Közgyűlés Elnöke részére történő felterjesztésére;
6. kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 2014. szeptember 16-22. között megrendezésre
kerülő Európai Mobilitási Hét programsorozathoz. Megbízza és meghatalmazza Szekó
József polgármestert az Európai Mobilitási Hét Kartájának aláírására.
7. - vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást tárgyév (2014.) január 1.-től
december 31.-ig folyamatosan fenntartja,
- nyilatkozik arról, hogy a helyi közlekedés működtetéséhez a tárgyévet megelőző évre
vonatkozóan december 31-i fordulónappal 4.467 e Ft összegű, saját forrásból származó,
vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el,
- nyilatkozik arról, hogy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva
kötötte meg a Pannon Volán Rt-vel, mint szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést.
Határidő: 5. és 6. pont esetében 2014. május 31.; 7. pont esetében június 11.
egyebekben értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
Szekó József bejelenti, hogy kezdeményezi Lajdi Antalné posztumusz díszpolgárrá nyilvánítását.
Ezt majd az adott napirendnél megteszi.
2. A város sportéletéről szóló beszámoló tárgyalása (2.melléklet)
Bizottsági vélemény:
Kovács László tolmácsolja, hogy a KOSB tárgyalta, elfogadásra javasolja a beszámolót. Tájékoztat
arról, hogy a KOSB ülés előtt a Sport Albizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Szekó József elmondja, hogy az Ötv. szerint a város sportéletének a szervezése, bonyolítása az
önkormányzat és az oktatási intézmények feladata. Az önkormányzat ezt a feladatát elsősorban és
legnagyobb részt úgy látja el, hogy együttműködési megállapodást kötött a Mohácsi Torna
Egylettel a feladatok átvállalása céljából és ebből a célból az ingatlanait pedig az egyesült
rendelkezésére bocsátotta – utoljára a volt Marek tornacsarnokot adtuk át szerződéssel az MTE-nek
működtetésre a város sportéletének a szervezésére, ellátására.
Schiszler Krisztián kiegészítésként elmondja, hogy a tavalyi beszámolóhoz képest eggyel több
olimpiai kerettaguk van, ami nagyon fontos és meghatározó. Az úszó szakosztályhoz igazolt
Financsek Gábor, aki már részt vett a londoni olimpián. A régi olimpiai kerettagjaik is aktívak.
Kürty Lajos a rá váró műtét után remélhetőleg a téli felkészülést, tavaszi szezont már teljes erővel
fogja végezni. Balogh Daniella és ifj. Matheisz József remélhetőleg az idei évben már komolyabb
eredményt is el tud érni.
A beszámoló 3. és 4. pontját a múlt héten az MTE küldött közgyűlése is elfogadta. Kéri, hogy a
Képviselő-testület is fogadja el a beszámolót.
Szekó József kiegészítésként hozzáteszi, hogy az MTE a legutóbbi közgyűlésén döntött arról, hogy
egy új szakosztálynak, a ritmikus sportgimnasztikának biztosít lehetőséget - ezzel 15-re nőtt az
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MTE szakosztályainak a száma. Egyedülálló az országban, hogy egy ilyen, úgymond civil
sportegyesület ennyi szakágat működtet és tart fenn. Arról is döntött a közgyűlés, hogy a Mohácsi
Torna Egylet nevét megváltoztatja Mohácsi Torna Egylet 1888-ra, mert az egyesületet 1888-ban
alapították. Ezzel a névváltozással is jelezzük azt, hogy milyen patinás sportegyesületünk van. A
beszámoló 7. oldala tartalmazza azt, hogy milyen sportfejlesztéseket sikerült az elmúlt évben
végrehajtani és ezek a fejlesztések milyen forrásösszetételben valósultak meg.
Schiszler Krisztián az előterjesztés szerint ismerteti az elmúlt évben és ez évben megvalósuló
fejlesztéseket. Kiemeli, hogy az elmúlt három évben a TAO-s forrásokból és az önkormányzat
önerő támogatásával közel 500 milliós fejlesztés valósult meg az MTE szakosztályainál. A két
kiemelt szakosztály a kézilabda és a labdarúgás. Úgy gondolja, hogy a létrejövő fejlesztések egy
fejlődési biztosítékot adnak a szakosztályok szakmai munkájához.
A gazdálkodásuk a TAO-s támogatások hiánya miatt veszélybe került, de erre szerencsére az előző
évben összegyűlt bevételi forrásaik fedezetet nyújtottak. Lényegesen kevesebb TAO adományt
sikerült összegyűjteniük, viszont az előző évben megszerzett majdnem 150 milliós TAO támogatást
fel kellett használniuk. 2014-ben polgármester úr és az önkormányzat segítségével sikerült új
forrásokat is találni. Úgy gondolja gazdálkodásuk így már stabil képet fog mutatni a 2014-es évet
tekintve. A kézilabda és a labdarúgó szakosztály a TAO forrásból fedezi a teljes működési
költségét, melyhez szintén az önkormányzat nyújtott önerő támogatást.
Szekó József kijelenti, hogy nem kívánunk leállni a sportlétesítmények fejlesztésével. Mintegy 10
M Ft-os keretet hagytunk jóvá a volt Marek épület fejlesztésére az elmaradt karbantartások
pótlására. Ezen felül a Kórház úti sporttelep épületének fejlesztését is tervezzük, valamint az
atlétika pálya megújítását, és az ugró rész felújítását is. Felhívja a figyelmet arra, hogy ezekhez a
fejlesztésekhez, amelynek a nagyságrendje közel 500 M Ft volt, az önkormányzat közel 150 M Fttal járult hozzá az elmúlt 1-2 évben az évi rendes 65-66 M Ft működési támogatáson felül.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
80/2014.(V.28.)Kh. Mohács város sportéletéről szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete a város sportéletéről szóló beszámolót elfogadja.
3. Önkormányzati bűnmegelőzési koncepcióról szóló előterjesztés tárgyalása
(3.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A PJEB javasolja a koncepció elfogadását.
Szekó József ismerteti, hogy a Polgárőr Egyesület kezdeményezte, hogy pályázzunk a Polgárőr
Város Címre, amely reményeink szerint majd az erkölcsi elismerésen túl egyéb támogatást is
jelenthet a Polgárőr Egyesületünknek. Ennek a pályázatnak a feltétele, hogy városunk rendelkezzen
bűnmegelőzési koncepcióval. Ennek megfelelően került a Képviselő-testület elé az előterjesztés
szerinti koncepció, amely nagymértékben támaszkodik a rendőrség szakmai anyagára.
Dr. Kovács Mirella tájékoztat arról, hogy rendőrkapitány úr részére megküldésre került a
koncepció, aki szóban fejtette ki a véleményét; elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
81/2014.(V.28.)Kh. Mohács város bűnmegelőzési koncepciójáról
Mohács Város Képviselő-testülete Mohács város bűnmegelőzési koncepcióját az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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4. A Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről szóló tájékoztató
tárgyalása (4.melléklet)
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
82/2014.(V.28.)Kh. a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről szóló
tájékoztatóról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban végzett
tevékenységről szóló tájékoztatót elfogadja.
5. A Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési
Társulásban végzett tevékenységről szóló tájékoztató tárgyalása
(5.melléklet)

Intézményfenntartó

Bizottsági vélemények:
A KOSB és a PJEB elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
83/2014.(V.28.)Kh.
a
Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar
Köznevelési
Intézményfenntrtó Társulásban végzett tevékenységről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács-Bár-Homorúd-Sátorhely-Székelyszabar Köznevelési
Intézményfenntartó Társulásban végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
6. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. évi
működéséről szóló beszámoló tárgyalása (6.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
84/2014.(V.28.)Kh. a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyólag tudomásul veszi.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Szekó József polgármester
7. Előterjesztés a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (7.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB javasolja a megállapodás módosítását.
Szekó József elmondja, hogy törvényi változások indokolják a megállapodás módosítását.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
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85/2014.(V.28.)Kh. a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete
- a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának az előterjesztés
melléklete szerinti módosítását elfogadja;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírására.
8. A településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás, valamint a
településképi kötelezés szabályairól szóló 8/2013. (IV.29.) ör. számú rendelet módosításáról
szóló előterjesztés tárgyalása (8.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB javasolja a rendeletmódosítást.
Szekó József ismerteti, hogy törvényi változás okán kell a rendeletünket módosítani.
Dr. Kovács Mirella kiegészítésként elmondja, hogy az 50.000 az Ft-ban értendő.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal megalkotja a
településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárás, valamint a településképi
kötelezés szabályairól szóló 8/2013.(IV.29.)ör. módosításáról szóló 5/2014.ör-t.
9. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 34/2012. (XII.17.) ör. számú rendelet
módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (9.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PJEB javasolja a rendeletmódosítást. Elhangzott, hogy valószínű nem utoljára foglalkozunk
ezzel a témakörrel, ugyanis a finanszírozás kérdésköre bizonytalan.
Dr. Kovács Mirella indokolja a rendeletmódosítást.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal megalkotja a
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 34/2012.(XII.17.)ör. módosításáról szóló
6/2014.ör-t.
10. Ingatlan értékesítésről szóló előterjesztés tárgyalása (10.melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést, majd elmondja, hogy egy vételi ajánlat érkezett, javasolja
az ingatlan értékesítését. A piaci ár 1,2-1,5 M Ft között van, 1,5 M Ft-ért javasolja értékesíteni
azzal, hogy szükséges a Társasház Alapító Okiratának módosítása, mely költség a vevőt terhelje,
illetve az ingatlanba átjárási szolgalmi jog biztosítása szükséges azért, hogy a hőszolgáltató be
tudjon járni az ingatlan mennyezetén áthaladó hővezetékek ellenőrzése, karbantartása céljából.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
86/2014.(V.28.)Kh. ingatlan értékesítésről
Mohács Város Képviselő-testülete a mohácsi 3265/16/A/41 hrsz-ú 54 m² nagyságú „egyéb
helyiség” megnevezésű ingatlan 23,87 m² nagyságú helyiséget garázs céljára 1,5 millió Ft-ért
értékesíti azzal, hogy Mohács Város Önkormányzata javára átjárási szolgalmi jog kerül az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre a távhővezetékek karbantartás, javítás és felújítás céljából történő
megközelítésére.
Az ingatlan műszaki megosztásával és a „7700 Mohács, Horváth K. u. 18. (tul. lap szám:
9811;hrsz.: 3265/16)” Társasház Alapító okiratának módosításával felmerülő mindennemű költség
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a leendő vevőt terheli, és azt viselni tartozik. A Képviselő-testület felhatalmazza Szekó József
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
11. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (11.melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést felhívva a figyelmet a pótlólag kiadott 2. számú
előterjesztésre, mely további pályázati javaslatokat tartalmaz.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatokat
hozza:
87/2014.(V.28.)Kh.
a KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú „Napelemes energiaellátás a Mohácsi
Uszodában” címmel (Mohács , Felszabadulás u. 741/2, 741/3, 741/4 hrsz.).
A tervezett beruházás teljes költsége 50.000.000 Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás
mértéke 85%, azaz 42.500.000 Ft. A szükséges saját forrás mértéke 15%, azaz 7.500.000 Ft, melyet
az önkormányzat a 2014. és 2015. évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból
biztosítja.
Határidő: 2014. június 25.
Felelős: Szekó József polgármester
88/2014.(V.28.)Kh. a KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú „Napelemes energiaellátás a Mohácsi
Sportcsarnokban ” címmel (Mohács, Sport u. 1. sz.).
A tervezett beruházás teljes költsége 50.000.000 Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás
mértéke 85%, azaz 42.500.000 Ft. A szükséges saját forrás mértéke 15%, azaz 7.500.000 Ft, melyet
az önkormányzat a 2014. és 2015. évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból
biztosítja.
Határidő: 2014. június 25.
Felelős: Szekó József polgármester
89/2014.(V.28.)Kh. a KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú „Napelemes energiaellátás a Mohácsi
Ifjúsági Centrumban ” címmel (Mohács, Széchenyi tér 17. sz.).
A tervezett beruházás teljes költsége 50.000.000 Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás
mértéke 85%, azaz 42.500.000 Ft. A szükséges saját forrás mértéke 15%, azaz 7.500.000 Ft, melyet
az önkormányzat a 2014. és 2015. évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból
biztosítja.
Határidő: 2014. június 25.
Felelős: Szekó József polgármester
90/2014.(V.28.)Kh. a KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú „Napelemes energiaellátás az ESZI
szociális betegotthonban” címmel (Mohács, Gólya u. 15., Gólya u. 42. sz.).
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A tervezett beruházás teljes költsége 50.000.000 Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás
mértéke 85%, azaz 42.500.000 Ft. A szükséges saját forrás mértéke 15%, azaz 7.500.000 Ft, melyet
az önkormányzat a 2014. és 2015. évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból
biztosítja.
Határidő: 2014. június 25.
Felelős: Szekó József polgármester
91/2014.(V.28.)Kh. a KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú „Napelemes energiaellátás a Mohácsi
Inkubátor Házban” címmel (Mohács, Középmező u. 20.sz.).
A tervezett beruházás teljes költsége 50.000.000 Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás
mértéke 85%, azaz 42.500.000 Ft. A szükséges saját forrás mértéke 15%, azaz 7.500.000 Ft, melyet
az önkormányzat a 2014. és 2015. évi költségvetés céltartalékán belül elkülönített pályázati alapból
biztosítja.
Határidő: 2014. június 25.
Felelős: Szekó József polgármester
92/2014.(V.28.)KH. az OVI-FOCI, OVI-SPORT programon való részvételről
1. Mohács Város Képviselő-testülete elfogadja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támogatására
vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget vállal arra, hogy az Alapítvánnyal 60 napon belül
támogatási szerződést köt;
2. Az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve OVI-FOCI Sportprogramot valósít
meg az alábbi óvodában:

Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde és Családi Napközi Völgyesi Jenő
Tagóvodája
Újmohács, Iskola u. 4. sz . 4473 hrsz.
3.Támogatja és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az
Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAMOT;
4.A program megvalósításához az OVI-FOCI Alapítványon keresztül önrészt biztosít. Az önrész
bruttó 2.500.000-2.850.000 Ft/Program (Program = Pálya + Eszközkészlet + Tanfolyam), a 2014.
évi költségvetésének céltartalékából biztosítja az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány számára
nyújtandó támogatás formájában.
Határidő: 2014. május 28.
Felelős: Szekó József polgármester
93/2014.(V.28.)Kh. önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztése pályázatról
Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért pályázat benyújtásával az
önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztése céljából. A szükséges saját erőt a 2014. és 2015.
évi költségvetés céltartalékából biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekó József polgármester
94/2014.(V.28.)Kh. önkormányzati tulajdonú épületek energiatakarékosságának fokozására
irányuló beruházások pályázatról
Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását az önkormányzati
tulajdonú épületek energia takarékosságának – hatékonyság és megújuló energiafelhasználás –
fokozására irányuló beruházások megvalósításának céljából. A szükséges saját erőt a 2014. és
2015. évi költségvetés céltartalékából biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekó József polgármester
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95/2014.(V.28.)Kh. önkormányzati tulajdonú közterületek, játszóterek, parkok, zöldterületek
fejlesztése, megújítása pályázatról
Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását az önkormányzati
tulajdonú közterületek, játszóterek, parkok, zöldterületek fejlesztése, megújítása céljából. A
szükséges saját erőt a 2014. és 2015. évi költségvetés céltartalékából biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekó József polgármester
96/2014.(V.28.)Kh. iparterület, ipari park infrastuktúrájának és az inkubátorház fejlesztése
pályázatról
Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását az iparterület,
ipari park infrastruktúrájának és az inkubátorház fejlesztése céljából. A szükséges saját erőt a 2014.
és 2015. évi költségvetés céltartalékából biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekó József polgármester
97/2014.(V.28.)Kh. önkormányzati tulajdonú, közellátást szolgáló infrastruktúra hálózat
fejlesztése, korszerűsítése, rekonstrukciója pályázatról
Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja pályázat benyújtását az önkormányzati
tulajdonú, közellátást szolgáló infrastruktúra hálózat fejlesztése, korszerűsítése, rekonstrukciója
céljából. A szükséges saját erőt a 2014. és 2015. évi költségvetés céltartalékából biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekó József polgármester
98/2014.(V.28.)Kh. idegenforgalom fejlesztését célzó kulturális, turisztikai, sport pályázatról
Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az idegenforgalom fejlesztését célzó
kulturális, turisztikai, sport tárgyú pályázat benyújtását. A szükséges saját erőt a 2014. és 2015. évi
költségvetés céltartalékából biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekó József polgármester
99/2014.(V.28.)Kh. a helyi közművelődés, sport infrastruktúra fejlesztése pályázatról
Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a helyi közművelődés, sport
infrastruktúra fejlesztését célzó pályázat benyújtását. A szükséges saját erőt a 2014. és 2015. évi
költségvetés céltartalékából biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekó József polgármester
100/2014.(V.28.)Kh. a helyi közélet, civil szféra támogatása pályázatról
Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a helyi közélet, civil szféra
támogatását célzó pályázat benyújtását. A szükséges saját erőt a 2014. és 2015. évi költségvetés
céltartalékából biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szekó József polgármester

Szavazás után:
Szekó József felvetésre elmondja, hogy nem tud arra válaszolni, hogy gyalogátkelőknél lenne-e
lehetőség fotovoltaikus rendszerek kialakítására, elhelyezésére. Utána nézünk, ha lesz ilyen és
érdemes, akkor élünk a lehetőséggel.
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12. Ügyvezetői és felügyelő bizottsági elnöki beszámoló a Mohács-Víz Kft. 2013. évi
tevékenységéről, a mérleg, 2014. évi üzleti terv elfogadásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(12.melléklet)
Csollák István a beszámolóból kiemeli, hogy 2013. május 31-ig a Mohács-Víz Kft. hosszú évek óta
a 13 településsel működött. A közműtörvény megjelenésével 2011-ben felkészültek az integrációra,
május 31-én a Komló-Víz Kft-vel és a Tenkes-Víz Kft-vel – Siklós kivételével - létrehozták a
nagyobb léptékű üzemeltető szervezetet. Jelenleg 96 önkormányzat vízellátása,
szennyvízelvezetése, szennyvíztisztítása tartozik hozzájuk. Ebből adódóan az üzleti beszámoló
speciális. Nagyon nehéz gazdálkodási évük volt. A 2013. évi üzleti tervük 297 M Ft veszteségnél
állt meg, amiből év végére 834 e Ft eredmény lett. Jelentős fizetési kötelezettségük adódott;
közműadó, fogyasztói egyenérték után fizetett adó, a 10%-os rezsicsökkentés. Az egyéb jellegű
tevékenységeikkel, a kötelező feladatellátásaik rovására tudták ezt az eredményt produkálni. A
folyamat nem állt meg, az integráció folytatódik. A jelenlegi 127 ezer fogyasztói egyenértékük 178
ezerre fog növekedni 2014. év végéig, ami azt jelenti, hogy a mostani 96 önkormányzat 200
önkormányzatra és településre fog üzemeltetési feladatot jelenteni. Az előkészületi munkálatok
folyamatban vannak, ez lesz a 2014. év kötelező feladatellátáson túli legfontosabb feladatuk.
Megköszöni minden kollégájának, a polgármestereknek a tevékenységét, hozzáállását.
Szekó József tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Mohács-Víz Kft. ma már nem a
mohácsi önkormányzat 100%-os tulajdonú cége. 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég, de mivel
több mint 100 önkormányzat vízellátását látja el, ezen önkormányzatok közös tulajdona. Ebben a
társaságban a mohácsi önkormányzatnak jelenleg 61%-os tulajdoni hányada van. Azon települések,
akik ezt a társaságot közösen tulajdonolják abban állapodtak meg, hogy végső soron amikor a
különböző egyesülési folyamat eredményeképpen létrejön a megcélzott BARANYA-VÍZ Zrt.
mohácsi székhellyel, mohácsi központtal, és ellátja Mohács és térségének, Harkány, Beremend és
térségének, Komló és térségének, valamint Szigetvár és térségének a vízellátását több mint 200
településen, akkor lakosságszám arányosan alakítják majd ki a tulajdoni hányadokat, tulajdoni
arányokat. A társaság működését a taggyűlés jogosult ellenőrizni és irányítani a felügyelő bizottság
segítségével, de a taggyűlés tagjai a szolgáltatásban érintett települések polgármesterei.
Ilyenformán kerül az előterjesztés ide, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel arra, illetve értsen
egyet azokkal a döntésekkel, amelyekről a taggyűlésen állást kell foglalnia, szavaznia kell.
Bizottsági vélemények:
Pávkovics Gábor tolmácsolja, hogy a PJEB tárgyalta a beszámolót és polgármester úr által
elmondott következtetésre jutottak; nem alapítói határozatokat fog hozni az önkormányzat, hanem
mandátummal fogja ellátni polgármester urat, aki a taggyűlésen szavaz, és a taggyűlés jogosult a
prémiumfeltételek megállapítására, a mérlegbeszámolóra, az üzleti tervnek az elfogadására, ezért a
PJEB azt javasolja, hogy a határozati javaslatok úgy kerüljenek megfogalmazásra, hogy nem
engedélyezzük és nem elfogadjuk, hanem javasoljuk polgármester úrnak, hogy ezzel a
mandátummal szavazzon a taggyűlésen.
A GTB a PJEB-el megegyező megállapítást tett.
Szekó József a Mohács-Víz Kft. 2013. évi működésről szóló határozatot a következőképp javasolja
elfogadásra:
„Mohács Város Képviselő-testülete a MOHÁCS-VÍZ Kft. 2013. évi működéséről szóló
beszámolót, az abban foglaltakat elfogadja 728.162 e Ft mérleg főösszeggel, 834 e Ft mérleg
szerinti eredménnyel. A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba javasolja helyezni.”
Kifejti, hogy a társaság üzleti tervének összeállítása nem egy szokványos feladat lévén, hogy
komoly integráción ment keresztül már az első félévben a társaság, és most van folyamatban a
Sziget-Víz Kft-vel való integráció – erről az elmúlt napokban, hetekben születtek meg különböző
döntések -, ezért az üzleti terv módosítása, pontosítása vált szükségessé és az elkövetkezendő 1-2
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hétben fog a végleges üzleti terv körvonalazódni, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
2014. évi üzleti terv elfogadásának a jogát, lehetőségét engedje át a Felügyelő Bizottság
állásfoglalása alapján a taggyűlésnek. Mint FB elnök tudja képviselni az önkormányzat érdekeit és
a taggyűlésben is mint a többségi tulajdonos képviselője, az önkormányzat érdekét mindenképpen
szem előtt fogja tartani.
A Mohács-Víz Kft. 2014. évi üzleti tervéről szóló határozatot a következőképp javasolja
elfogadásra:
„Mohács Város Képviselő-testülete a MOHÁCS-VÍZ Kft. 2014. évi üzleti terv elfogadásával
megbízza a taggyűlést a Felügyelő Bizottság állásfoglalásának, javaslatának figyelembe vétele
mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.”
Szavazásra bocsátja javaslatait.
A Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatokat hozza:
101/2014.(V.28.)Kh. a MOHÁCS-VÍZ Kft. 2013. évi működéséről szóló beszámolóról
Mohács Város Képviselő-testülete a MOHÁCS-VÍZ Kft. 2013. évi működéséről szóló beszámolót,
az abban foglaltakat elfogadja 728.162 e Ft mérleg főösszeggel, 834 e Ft mérleg szerinti
eredménnyel. A mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba javasolja helyezni.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester
102/2014.(V.28.)Kh. a MOHÁCS-VÍZ Kft. 2014. évi üzleti tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete a MOHÁCS-VÍZ Kft. 2014. évi üzleti terv elfogadásával
megbízza a taggyűlést a Felügyelő Bizottság állásfoglalásának, javaslatának figyelembe vétele
mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.
Szekó József felhívja a figyelmet a pótlólag kiadott, a társaság átalakulásával kapcsolatos
előterjesztésre. Elmondja, hogy a törvényi változás okán a víziközmű törvény és annak végrehajtási
rendeletei előírták azt, hogy a szolgáltató szervezetnek 150 ezer fogyasztói egyenértékkel kell
rendelkeznie. Az integráció után fog rendelkezni a BARANYA-VÍZ Zrt. ezzel a fogyasztói
egyenértékkel. Jelenleg a Mohács-Víz Kft. mintegy 130 ezer fogyasztói egyenértékkel rendelkezik,
az integráció befejeztével ez 170 ezer körüli érték lesz. Ehhez szükséges még a különböző
átalakulások lebonyolítása. Javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását, melyet ismertet.
Csollák István javasolja, hogy a határozati javaslat 3. pontja tartalmazza azt a felhatalmazást, hogy
az Energiahivatal állásfoglalása szerint ha együttes beolvadásra van szükség, akkor ezt
polgármester úr az ezzel kapcsolatos intézkedéseket is megtegye. Ezekkel a dokumentációkkal
elkészültek, abban az esetben, ha a Sziget-Víz Kft. beolvadása a Mohács-Víz Kft-vel együtt
történik a BARANYA-VÍZ Zrt-be, akkor ezt ki kell nyitni, erre vonatkozóan javasolja
polgármester úr felhatalmazását ebben eljárni.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
103/2014.(V.28.)Kh. a MOHÁCS-VÍZ Kft-nek a BARANYA-VÍZ Zrt-be történő
beolvadásáról
1. Mohács Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a település víziközműveinek üzemeltetésével
megbízott MOHÁCS-VÍZ Kft. (7700 Mohács, Budapesti ou. 1.) beolvad a jogutód BARANYAVÍZ Zrt-be.
2. A Képviselő-testület elfogadja az Egyesülési tervet, Egyesülési Szerződés tervezetét, a
BARANYA-VÍZ Zrt. Alapszabályának módosítását és az Alapszabály módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegének tervezetét, a MOHÁCS-VÍZ Kft. beolvadás előtti vagyonmérleg és
vagyonleltár tervezetét, a BARANYA-VÍZ Zrt. beolvadás előtti vagyonmérleg és vagyonleltár

13

tervezetét, valamint a BARANYAVÍZ Zrt. beolvadás utáni vagyonmérleg és vagyonleltár
tervezetét.
3. Fentiek kapcsán a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert utólagos beszámolási
kötelezettség mellett az alábbiakra:
- A beolvadáshoz szükséges dokumentumok, a SZIGET-VÍZ Kft. beolvadásával is kibővült
módosított dokumentumok aláírására;
- A MOHÁCS-VÍZ Kft. taggyűlésén, illetve a BARANYAVÍZ Zrt. közgyűlésén a döntések
meghozatalára;
- Minden egyéb szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat megtételére, döntések
meghozatalára.
Szekó József ismerteti, hogy a cégvezető 2013. évi prémiumértékelése megtörtént, a gazdasági
vezető lejelentette, a FB és a taggyűlés is tárgyalta és elfogadta azzal, hogy javasolja a Képviselőtestületeknek is a prémiumfeladatok teljesítésének a jóváhagyását. Ismerteti a 2013. évre kiírt
prémiumfeladatokat.
Bizottsági vélemények:
Pávkovics Gábor ismerteti, hogy a PJEB véleménye ugyanaz volt, mint az előző pontban, tehát itt
is javaslatot teszünk az FB, a taggyűlés részére, illetve az eddig meghozott határozatoknak az
utólagos jóváhagyását tudjuk javasolni. Ezzel a módosítással kéri a PJEB az elfogadását.
A GTB a PJEB álláspontjával megegyező javaslatot tett.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
104/2014.(V.28.)Kh. a Mohács-Víz Kft. cégvezetőjének 2013. évi prémiumáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács-Víz Kft. cégvezetőjének 2013. évi prémiumfeladatát
az értékelésnek megfelelően teljesítettnek elfogadja, kifizetéséhez hozzájárul.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester
13. A Mohács-Víz Kft. cégvezetőjének 2014. évi alapbéréről és prémiumfeltételeiről szóló
előterjesztés tárgyalása (13.melléklet)
Szekó József ismerteti, hogy javaslat született az FB ülésen, taggyűlésen arról, hogy a cégvezető
bérét a társaságnál a dolgozók részére végrehajtandó béremeléssel azonos szinten megemelheti a
társaság. Ezzel kapcsolatban sincs még végleges döntés, mert különbözőek a bérek a különböző
területeken. Baranya megye kiterjedt körzeteinek az egyesítéséről van szó, eléggé szerteágazóak a
bérek. A bérszínvonal felülvizsgálata és a bérfeszültségek oldása érdekében kérte intézkedési terv
készítését a társaság vezetésétől. A kialakuló átlagos bérszintváltozáshoz kell és javasolt meglátása
szerint igazítani a cégvezető és a különböző üzemmérnökség vezetők bérfejlesztését. Kéri, hogy
azzal a javaslattal értsen egyet a Képviselő-testület, hogy ezt az álláspontot képviselhesse a további
taggyűléseken, FB üléseken, illetve majdan a közgyűlésekben. A társaság vezetői maximum a
társaság általános béremelésével megegyező mértékű bérfejlesztésben részesülhessenek 2014. évre
vonatkozóan.
Javaslatát szavazásra teszi fel.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza:
105/2014.(V.28.)Kh. a Mohács-Víz Kft. vezetőinek 2014. évi bérfejlesztéséről
Mohács Város Képviselő-testülete javasolja, hogy a Mohács-Víz Kft. vezetői maximum a társaság
általános béremelésével megegyező mértékű bérfejlesztésben részesülhessenek 2014. évre
vonatkozóan.
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Szekó József elmondja, hogy rövid időn belül sor kerül a 2014. évi prémiumfeladatok
meghatározására. Javasolja, hogy hatalmazza fel a Képviselő-testület a testület, a város érdekeinek
a képviseletére. Nehezebb lesz, mint korábban, hiszen ahogy már említette, jelenleg is több mint
100 tulajdonosa van a Mohács-Víz Kft-nek, a későbbiekben ez a tulajdonosi szám még növekedni
fog, tehát nehezebb lesz már olyan feladatokat meghatározni, amelyek pl. csak a mohácsi
megsüllyedt csatorna fedlapok helyreállítását célozzák. Komplexebben kell majd meghatározni a
prémiumfeladatokat. Szándéka annak megoldása, hogy Mohács város érdekei ilyen vonatkozásban
változatlanul képviselve legyenek és megjelenjenek a 2014. évi prémiumfeladatok
meghatározásánál is. Ahhoz kéri a Képviselő-testület felhatalmazását, hogy ebben a kérdésben a
Felügyelő Bizottság elnökeként és a taggyűlésben eljárhasson utólagos beszámolási kötelezettség
mellett.
106/2014.(V.28.)Kh. a Mohács-Víz Kft. cégvezetőjének 2014. évi prémiumfeladat
meghatározásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács-Víz Kft. cégvezetőjének 2014. évi prémiumfeladat
meghatározásának jogkörét átadja a Felügyelő Bizottságnak.
Felkéri a Polgármestert Mohács város érdekeinek képviseletére a feladat meghatározások során.
Szekó József felhívja a figyelmet arra, hogy a kiadott határozati javaslatok része egy
kezességvállalási szerződés megkötése is az Erste Bankkal, mely a kiterjedt tulajdonosi körhöz
kapcsolódó kötelezettség. Ismerteti az előzményeket, a szerződéskötés feltételeit.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
107/2014.(V.28.)Kh. a Komló-Víz Kft. kezességvállalási szerződéséről
Mohács Város Képviselő-testülete az Erste Bankkal kötendő készfizető-kezességvállalási
szerződést a módosított feltételekkel elfogadja.
A feltételek a következők:
- a Mohács-Víz Kft. évente december 31-ig vállal kötelezettséget maximum 25 M Ft erejéig;
- a kötelezettséget évente november 30-ig kell megújítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester
Szekó József tájékoztat arról, hogy a Felügyelő Bizottsági ülésen és a taggyűlésen javasolta, és az
FB és a taggyűlés ezzel egyetértett, hogy forduljon a Mohács-Víz Kft. és a Komló-Víz Kft. a
Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szervéhez, erőfölénnyel való visszaélés miatt tegyen panaszt az
Erste Bankkal szemben, mert a bank amíg kikövetelte a kezességvállalási szerződés létrejöttét és
aláírását, addig megítélése szerint erőszakosan, inkorrekt módon, az erőfölényével visszaélve járt
el. Más megoldás nem lévén ezt a javaslatot el kellett fogadni, de úgy gondolja, hogy egy
felügyeleti szerv felülvizsgálata adott esetben kötelezheti a bankot, hogy a Mohács-Víz Kft. ettől a
kötelezettségtől is megszabaduljon.
Döntést javasol azzal kapcsolatban, hogy mivel Csollák István cégvezető munkaszerződése 2014.
május 27-én lejárt, javasolja annak határozatlan időre történő meghosszabbítását és új
munkaszerződés megkötését, melyet az indokol, hogy egyrészt megváltoztak az állami és az
önkormányzati tulajdonú társaságok vezetőinek munkaszerződésével, javadalmazásával
kapcsolatos szabályok, ezen felül pedig jelentősen megváltozott a feladat, és kibővült a tulajdonosi
kör is. Azon felül ahogy létrejön a BARANYA-VÍZ Zrt., azt - az eddig lefolytatott tárgyalások és
megkötött megállapodások alapján - Csollák István mint vezérigazgató fogja irányítani, ennek okán
a munkaszerződést majd ahhoz kell igazítani. Kéri, hogy a Képviselő-testület Csollák István
cégvezető munkaszerződésének 2014. május 28. napjától határozatlan időre történő
meghosszabbításához és a munkaszerződés MT szabályai szerinti módosításához járuljon hozzá,
továbbá a munkaszerződés további feltételeinek meghatározásának jogkörét adja át a Felügyelő
Bizottságnak, hiszen ezt a munkaszerződést a többi tulajdonossal is majd egyeztetni kell és a
tulajdonosok közösségének kell elfogadni.
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Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozza
108/2014.(V.28.)Kh. a Mohács-Víz Kft. cégvezetőjének munkaszerződéséről
Mohács Város Képviselő-testülete Csollák István cégvezető munkaszerződésének 2014. május 28.
napjától határozatlan időre történő meghosszabbításához és a munkaszerződés MT szabályai
szerinti módosításához hozzájárul.
A munkaszerződés további feltételeinek meghatározásának jogkörét átadja a Felügyelő
Bizottságnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester
14. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszert érintő közbeszerzési eljárásban az
eljárást lezáró döntés meghozataláról szóló előterjesztés tárgyalása (14.melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztés lényegét.
Bizottsági vélemények:
A GTB és a PJEB egyetért az előterjesztéssel, javasolja elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 11 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
109/2014.(V.28.)Kh. közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozataláról
Mohács Város Képviselő-testülete
1. Megállapítja, hogy a Mohács Város Mohács-szigeti városrészének ellátási körzetét érintő
részre ajánlatot benyújtó ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, szakmai
szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá ajánlatok érvényesek.
2. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján az 1. Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás
nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a
KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös
ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre az
összességében legelőnyösebb ajánlatot.
3. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a 2. Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás
nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a
Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös
ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre az
összességében legelőnyösebb ajánlatot.
4. Megállapítja, hogy a felhívásban meghatározott értékelési szempont (összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása) alapján a 3. Rész tekintetében a közbeszerzési eljárás
nyertese az FBH-NP Nonprofit Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a
Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös
ajánlattevők lettek, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevők tették ezen Részre az
összességében legelőnyösebb ajánlatot.
5. A képviselő testület felhatalmazza Szekó József polgármestert, hogy a Mohács Város
Mohács-szigeti ellátási körzetét érintően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést – a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezés ajánlattevők
részére történő megküldését követően – a törvényben meghatározott határidőn belül, a
Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítését követően Mohács Város Önkormányzata
nevében megkösse.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, azt követően a nyilvános ülésen Szekó
József ismerteti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen a következő határozatot hozta:
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110/2014.(V.28.)Kh. önkormányzati elismerések odaítéléséről
Mohács Város Képviselő-testülete
- Mohács Város Díszpolgára Kitüntető Címet Versendi Kovács József
- Posztumusz Díszpolgári Címet Lajdi Antalné
- Mohács Város Tisztelete Jeléül Kitüntető Díjat Eller Andrásné
- Mohács Város Közszolgálati Díját Erdélyi Endre
- Mohács Város Köznevelési és Közművelődési Díját Dárdai Ferenc
- Mohács Város Egészségügyi Díját Dr. Magos Mária
- Mohács Város Szociális Díját Bosnyákné Horváth Anikó
- Mohács Város Sport Díját Berényi Imre
részére adományozza.
A kitüntetések átadására az augusztus 20-ai díszünnepségen kerül sor.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
15. A köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről
szóló rendeletről szóló előterjesztés tárgyalása (15.melléklet)
Szekó József emlékeztet arra, hogy áprilisban tervbe volt véve a napirend tárgyalása. Akkor úgy
ítéltük meg, hogy van néhány pont, melyet az önkormányzatnak és a szolgáltatónak tisztázni kell,
hogy olyan rendelet szülessen, ami a lakosság és az önkormányzat érdekeivel is megegyező, ezért
akkor levettük napirendről.
A mai ülésre előterjesztett rendelettel kapcsolatban észrevételei a következők:
- A lomtalanítással kapcsolatban azt tartalmazza a rendelet-tervezet, hogy évente egy
alkalommal külön megrendelés alapján, különdíj felszámítása nélkül gondoskodik a
lomtalanításról. Javasolja, hogy az szerepeljen, hogy a közszolgáltató évente legalább egy
alkalommal végez lomtalanítást külön megrendelés alapján díj nélkül.
- A 10.§(2) bekezdést javasolja kiegészíteni a következő mondattal: A lomtalanítás
számáról, módjáról, idejéről a közszolgáltató a helyi önkormányzattal évente egyeztetni
köteles.
- Az üdülőterületek ellátásával kapcsolatban: a törvényre hivatkozva azt tartalmazza a
rendelet-tervezet, hogy május 1-től október 31-ig terjedő időszakra az éves közszolgálati
díj 50%-ának fizetésére kötelezettek az üdülőtulajdonosok. Ismert, hogy többen
életvitelszerűen laknak az üdülőterületen egész évben. Mi lesz az ő ellátásukkal október 31.
és május 1. között?
- A zöldhulladék begyűjtésével kapcsolatos szabályozást problémásnak tartja, mert bizonyos
vonatkozásban monopolhelyzetet teremt a közszolgáltató számára. Milyen áron lehet a
közszolgáltatótól megvásárolni a lebomló zsákot? Máshol nem lehet megvásárolni, nincs
versenyhelyzet, a rendelet szerint a szolgáltatótól kell megvásárolni – ez így szerinte nem
állja meg a helyét, megítélése szerint finomítani kell.
- A 10.§(6) bekezdés törlését javasolja.
Tájékoztatást kér arról, hogy az előző ülésre előterjesztett javaslat problémás pontjait hogyan
sikerült feloldani, illetve a rendelet-tervezet fontosabb szabályozásairól.
Dr. Légrádi Éva ismerteti, hogy a korábbi előterjesztéshez képest néhány új rendelkezés épült a
rendelet-tervezetbe, így a 2.§ négy további bekezdéssel egészült ki, mely a közszolgáltatóra
vonatkozó adatokat tartalmazza a törvényi kötelezettségnek eleget téve.
Az önkormányzattal folytatott egyeztetés során a 4.§(1) bekezdése egy további h) ponttal egészült
ki.
A 10.§-ba beépítik polgármester úr által felvetetteket. Annyiban változott a lomtalanítás, hogy
korábban előre meghirdetett időpontban és városrészeken történt, az új rendszer szerint az
ingatlanhasználó megrendelése alapján eseti jelleggel történik. Amikor az igényt az
ügyfélszolgálaton az ingatlanhasználó bejelenteni, az egyeztetett időpontban a közszolgáltató
kimegy. A jelentősége annyiban áll, hogy a korábbi, előre meghirdetett időpontokban kihelyezésre
került közterületre a lomtalanítás körébe nem tartozó hulladék is ellentétben a mostanival, amikor a
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lomot az ingatlanhasználó saját területén, ingatlanán köteles összegyűjteni, és az átvételkor már
eleve csak azt viszi el a közszolgáltató, ami ténylegesen a lomtalanítás körébe tartozik.
Szekó József a 10.§(6) bekezdést javasolja úgy módosítani, hogy a kettőnél több alkalom
igénybevétele legyen díjköteles. Amennyiben a gyakorlat azt mutatja, hogy elégséges az egyszeri
lomtalanítás, vissza kell térni a kérdésre.
A közszolgáltató definíciójával kapcsolatban javasolja meghatározni a rendeletben, hogy a
közszolgáltatónak rendelkeznie kell a város területén ügyfélszolgálati irodával, amelyben
meghatározott rend szerint a lakosság a különböző ügyeit intézi.
Kerüljön a rendeletbe az is, hogy a közszolgáltatónak a város területén a különböző fajta
hulladékok gyűjtésére telephely használati joggal rendelkeznie kell. Úgy gondolja ez biztonságot
teremthet a közszolgáltató számára is, másrészt nem szeretnénk, ha a közbeszerzési eljárás során
olyan közszolgáltató kerülne ide, aki ilyenekkel nem rendelkezik és majd a lakosságnak máshova
kell a hulladékot szállítani.
Dr. Légrádi Éva elmondja, hogy a 12.§ rendelkezik a zöldhulladék gyűjtésére vonatkozó
szabályokról. Polgármester úr felvetette a közszolgáltatótól megvásárolható lebomló zsákot, mint
kizárólagos jogot. Elképzelhetőnek tartja, hogy amennyiben a testület úgy dönt, bárhol máshol
beszerezhető legyen a lebomló zsák, amennyiben erre van Mohácson lehetőség.
Szekó József szerint ez pontosítandó. Köteles legyen a közszolgáltató közbeszerzésen vagy
valamilyen versenyeztetés útján beszerezni, és ár-érték arányában a legkedvezőbb zsákot
beszerezni és csak azt kínálhatja fel. Vagy ezt vagy az önkormányzattal való egyeztetési
kötelezettséget kell szerepeltetni. Úgy gondolja ilyenfajta monopóliumot, jogot biztosítani nem
szabad. Be kell írni, hogy a közszolgáltató ezeket a zsákokat a gyártóktól, forgalmazóktól
versenyeztetés útján szerezheti be, és köteles ár-érték arányban a lakosság érdekében is a
legkedvezőbb megoldást választani. Javasolja azzal kiegészíteni a bekezdést, hogy a beszerzés
lefolytatásáról, módjáról az önkormányzattal egyeztetni köteles, illetve a beszerzésbe köteles
bevonni az önkormányzatot abból a célból, hogy a lakosság érdeke képviselve legyen.
Dr. Légrádi Éva a 16.§-ról: valóban probléma lehet az életvitelszerűen az üdülőterületen
lakóingatlant használók hulladékának elszállítása, akik a közszolgáltatást ugyan úgy veszik
igénybe, mint a városban lakók. Ennek igazolását, ellenőrzésének módját illetően pontosan nincs
még kialakult álláspontjuk, hogy ezt a gyakorlatban hogyan fogják kivitelezni. Megoldás lehet
annak vizsgálata a földhivatalnál, hogy üdülőként van bejegyezve vagy lakóingatlanként. De lehet,
hogy üdülőként bejegyzett ingatlanban életvitelszerűen lakik valaki. Akkor pedig elfogadható lehet
egy ingatlanhasználói nyilatkozat. Ennek a részletszabályait jelenleg nem tudja megmondani.
Szekó József kifejti, hogy a hulladékszolgáltatás kötelezően igénybe veendő kötelező
közszolgáltatás, amit biztosítani kell a lakosság részére. Ha nem biztosítjuk, akkor könnyen
előfordulhat, hogy majd teledobálják a Csele-patakot, közterületet, erdőket szeméttel. Mindenki
érdeke az, hogy minden időszakban az ott lakók részére biztosított legyen a közszolgáltatás
igénybevétele. Azt nem lehet megtiltani, hogy valaki - ha nincs más lakása, lakóhelye - ott éljen, ott
lakjon az üdülőjében. Tehát ez így nem jó, nem is elfogadható.
Dr. Légrádi Éva szerint másik megoldás lehetne az egész éves szolgáltatás, viszont az
üdülőingatlanok használói az éves díj 50%-át fizetnék – a törvény lehetővé teszi, hogy vagy
használati szezonban fizeti a megállapított teljes díjat, vagy az éves díj felét fizeti teljes évben. Itt
most az szerepel, hogy a használati szezonban fizeti a teljes díjat, amíg az üdülőt használja és ott
tartózkodik, használati szezonon kívül nem fizet semmit. A másik megoldás, hogy akár ott van,
akár nincs ott, egész évben fizeti, de a teljes díj felét csak.
Szekó József szerint ez már elfogadhatóbbnak tűnik. Ezzel egy dolog van, hogy aki ott lakik
életvitel szerűen, az fele annyit fizet, mint más.
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Dr. Légrádi Éva kifejti, hogy kérdés, hogy hogyan dönti el a közszolgáltató megbízhatóan, hogy
valaki használja csak az üdülőt vagy életvitelszerűen ott él egész évben.
Szekó József szerint ha egész évben fizeti az 50%-os díjat, akkor ennek nincs jelentősége,
legfeljebb azt lehet kikötni, hogy ebben az esetben a téli szezonban két hetente van szolgáltatás.
Schindl Anikó elmondja, hogy a víz- és az áramhasználat alapján el lehet dönteni, hogy valaki ott
lakik vagy sem egész évben.
Szekó József: ha a használati szezont január 1-től december 31-ig kitoljuk és azt mondjuk, hogy a
teljes időszakra 50%-os díjat kell fizetni, akkor ez jobb megoldásnak tűnik. Ez a szolgáltató
szempontjából nem jobb megoldás, mert neki akkor egész évben készenlétben kell lenni, ki kell
menni, szolgáltatásra kész állapotot kell teremteni akár egy ember lakik kint, akár öt vagy nyolc –
ezzel többletköltségei merülhetnek fel, és biztos, hogy fel is merülnek. Kérdése, hogy a törvény
meghatározza, hogy 50%-nál több nem lehet a díj?
Dr. Légrádi Éva válasza: igen, az új törvény szerint a település területén alkalmazott díj felét kell
megállapítani üdülőterületen.
Szekó József a 16.§(2) bekezdésében javasolja a használati szezon kitolását január 1-től december
31-ig. Az 50%-os díjat egész évben kell megfizetni, viszont a szolgáltatást akkor biztosítani kell.
Dr. Légrádi Éva tájékoztat arról, hogy a Duna jobb parti városrészét illetően egyéb változás a
korábbi tervezethez képest nincs. A VI. fejezet a 22.§-tól kezdődően tartalmazza a bal parti
városrészre vonatkozó eltérő rendelkezéseket.
Szekó József kifejti, hogy a bal parti városrészen is van üdülőterület, közszolgáltatás, tudomása
szerint ott konténerekkel szállítják el a hulladékot. Üdülőkre vonatkozóan amennyiben nem
tartalmaz a tervezet rendelkezést, akkor ugyan azt a rendelkezést javasolja beemelni, mint amit a
Duna jobb oldalán lévő településrészre meghatároztunk. Az a gyanúja, hogy ezzel a rendelettel
még foglalkoznunk kell az év során, de most mindenképpen célszerű elfogadnunk, mivel van egyéb
kötelezettségünk is a közszolgáltatással kapcsolatban - június 30-ig közbeszerzési eljárást kell
lefolytatnunk a szolgáltató kiválasztására, melyről kéri tájékoztatás nyújtását.
Dr. Légrádi Éva tájékoztat arról, hogy a hulladéktörvény szerint 2013. január 1. óta új rendelkezés,
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak többségi önkormányzati vagy állami tulajdonú
nonprofit formában működő, és az Országos Hulladékügynökség Nonprofit Kft. által minősített
gazdálkodó szervezet láthat el. Az önkormányzat a közszolgáltatóval hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést köteles kötni. Külön jogszabályok rendelkeznek arról is, hogy a
szerződésnek mit kell tartalmaznia. Abban az esetben, hogy ha a beszerzés értéke a közbeszerzési
értékhatárt meghaladja, márpedig Mohács városában az uniós értékhatárt is meghaladja, ha csak
nincs kivétel, amit a Közbeszerzési Törvény előír, márpedig sajnos Mohács esetében ilyen nincs,
közbeszerzés keretében kell kiválasztani az önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatót és vele a közszolgáltatási szerződést ilyen formában megkötni. Az előterjesztés
tartalmaz határozati javaslatot erre vonatkozóan, amely szerint az önkormányzatnak dönteni kell a
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Mellékletben egy közszolgáltatási szerződéstervezetet is
csatoltak, mely az ajánlattételi felhívás elkészültét követően még kiegészülhet. Kéri a Képviselőtestületet, hogy hatalmazza fel polgármester urat a közbeszerzési eljárás lefolytatásaként létrejövő
szerződés aláírására és döntsön a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
Hozzászólások:
Földváriné Wiszt Zsuzsanna tekintettel a szőlőhegy különleges helyzetére javasolja a 20.§ (6)
bekezdésében szerepeltetni az árkot is, mert ez mindig probléma. Többször jelezte, hogy
szőlőhegyen a szurdokokat telehordták szeméttel. Kérdése, hogy azok kitakarítása lehetséges-e?
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Újvárosban a lomtalanítás időtartama rövid volt, délelőttre korlátozódott, az emberek nem tudták
kihelyezni a szemetüket. Ennek az időtartam meghatározása fontos lenne, - 24 óra vagy 8-16 óráig
- hogy akik dolgoznak, azok is tehessék ki a szemetüket. Nem tartalmazza a tervezet az építési
törmelék elhelyezésének a díját - nem mindegy mennyibe fog kerülni, mert akkor a szemét megint
a szőlőhegyi szurdokokban fog landolni. A szőlőhegyen a dombtetőkön is élnek életvitelszerűen
nem csak az üdülőterületen. Onnan szemételszállítás nincs. Nekik is kell valamilyen megoldást
találni, mert azt tapasztalja, hogy a Szőlőhegyi Óvoda előtt van a szemét vagy a szurdokokban.
Zárható konténeres megoldást javasol. Gesztenyés tetején lakó emberek ezt így oldják meg, ami
nagyon jól bevált.
Egy képviselő elhagyja az üléstermet.
Szekó József felvetésre elmondja, hogy a rendelet úgy szól, hogy az ingatlan előtti járdaszakasz és
közterület gondozása az ingatlantulajdonos feladata. Ebben az árok is benne van. A közterület
fogalmába beletartozik az árok is. Be lehet írni, hogy közterület, bele értendő a vízelvezető árok is.
Az illegális hulladéklerakóknak a kezelésével foglalkozik a rendelet-tervezet, másrészt jelezni kell,
be kell jelenteni. Meg kell előzni az illegális szemételhelyezést – képzéssel, tájékoztatással és
szankcionálással is. A többi kérdést a szolgáltatóval kell majd közvetlenül rendezni, hogy hol lenne
erre igény és milyen mértékű. Nem támogatja, hogy csak úgy kitegyünk konténereket. Nem a
közúton könnyen hozzáférhető helyre kell elhelyezni, hanem csak kifejezetten olyan helyre, ami az
ott lakókat szolgálja, és zárhatóvá kell tenni.
Dr. Légrádi Éva felvetésre elmondja, hogy az inert hulladékszállítás nem a közszolgáltatás része.
Külön megállapodásban fogja a közszolgáltató és az önkormányzat ezt rendezni.
Szekó József hozzáteszi, hogy nem ennek a rendeletnek a része az inert hulladék elhelyezés.
A lomtalanítással kapcsolatban javaslatára bekerül a rendeletbe egy mondat, amely szerint a
lomtalanítás számáról, idejéről, módjáról, időtartamáról az önkormányzattal évente egyeztetni
köteles a szolgáltató.
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet az elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással megalkotja a köztisztaságról, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 7/2014.ör-t.
Szekó József szavazásra bocsátja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére
irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozza:
111/2014.(V.28.)Kh. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Mohács Város Képviselő-testülete egyetért a települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése tárgyában közbeszerzési eljárás
lefolytatásával. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen megkötendő szerződés aláírására és ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok,
intézkedések megtételére.
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16. Interpellációk
Winternitz Ferenc jelzi, hogy újra gond van a buszokkal. A Szent János utcában a Millenniumi
Emlékmű előtt délelőtt és délután is két órákat álló berregtető buszok a lakosság nyugalmát
zavarják. Javasolja, hogy ezek a buszok a vásártéren álljanak és közvetlenül indulás előtt álljanak
csak be.
Kérdése, hogy folytatódik-e a garázsépítés a Baross udvarban, mivel a 84 lakásos tömb garázs
nélküli emberei ott szoktak parkolni, ahonnan különféle garázsépítések elvették a területet.
Interpellált egy hónapja, kérte a buszmegállónál a zebrán lévő lyuk betömését, ami nem történt
meg. Balesetveszélyes, megismétli kérését.
A Rákóczi úti kocsma szomszédságában lakó Torma Katalin az ott épült terasz ellen felháborodva
tiltakozik. Nem a helyiség WC-jét használják, hanem az utcát, köpködnek, zajonganak este tíz
óráig.
Megkérdezi, hogy lehet-e közös zöldterületen hobbiszinten kertészkedni, ültetgetni növényt.
A Baross udvar zöldövezeti, sövény-nyírási és fűnyírási problémáival kapcsolatos bejelentéseket
írásban nyújtja be.
Kovács László a Park utcai bejáróról nem kapott választ. A hatalmas csapadéközön miatt a Park
utcai garázssor ismét vízben állt. Újra zúzalékot kérnek oda. Az utcatáblákra nagy az igény főleg az
új lakóparkban, mert a mentők, rendőrség, tűzoltók, és akik arra közlekednek, azok nem tudják az
utcák neveit.
Schindl Anikó érdeklődik, hogy Mohács Város Önkormányzatának weboldaláról hova tűnt el a
testületi ülések eddigi felvételeiről szóló menüpont. Kéri, amennyiben lehetséges, legyen oda
visszatéve.
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:

Dr. Csizmadia Csaba
képviselő

Pávkovics Gábor
képviselő
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