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Szekó József köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Földváriné Wiszt Zsuzsanna és Szurcsikné Fábián Gyöngyi képviselőket
kéri fel. A napirenddel kapcsolatban javasolja a házi szennyvíz-hálózat használatáról szóló
előterjesztés napirendről levételét és a következő ülésen tárgyalását, továbbá a meghívó szerinti 14.
napirend címét a következőre módosítani: előterjesztés az önkormányzati többségi tulajdonú
társaságok ügyvezetői részére kiírt 2014. évi prémiumfeladatok teljesítéséről és a 2015. évi
prémiumfeltételeiről.
Hozzászólás:
Bertanicz Vilmosné javasolja a 19. napirend áttételét a novemberi ülésre. Nem érti miért kell tárgyalni,
hiszen csak a telekadóról szól, a novemberi ülésen minden adónemben döntés fog születni a 2016
január 1-től hatályos mértékekről.
Szekó József kifejti, hogy bár most döntünk ennek az adófajtának a feltételeinek a módosításáról, de a
hatálybalépése 2016.január 1-től lesz aktuális. Jó okunk van arra, hogy a mostani ülésre hoztuk be
azért, hogy elkerüljünk a telekadóval kapcsolatos mindenféle spekulációs törekvéseket,
elképzeléseket. Az önkormányzatnak érdeke fűződik ahhoz, hogy a ezt a mai testületi ülésen
megtárgyaljuk.
Szavazásra teszi fel Bertanicz Vilmosné indítványát, mely arra irányul, hogy a helyi adókról szóló
előterjesztés tárgyalását vegyük le napirendről. A javaslatot nem támogatja.
A Képviselő-testület 0 igen szavazat, 6 nem szavazat, 1 tartózkodás – Bertanicz Vilmosné nem
szavazott indítványáról – szavazati arány alapján az indítványt elveti.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következők
szerint fogad el:
Napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról, valamint
a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadó: Szekó József polgármester
2. Előterjesztés bírósági ülnökök választásáról
Előadó: Szekó József polgármester
3. Tájékoztató Mohács város közbiztonsági helyzetéről
Előadó:Dakos József hőr. dandártábornok, hőr. főtanácsos, Baranya Megye
Rendőrfőkapitánya
Garamvári Gábor r. alezredes, kapitányságvezető
4. Tájékoztató a Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről
Előadó: Szabó György r. alezredes Örsparancsnok
Barnácz István r. alezredes, kapitányságvezető
5. Tájékoztató a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége tevékenységéről
Előadó: Sólya Gábor alezredes, kirendeltség-vezető
6. Tájékoztató a Mohácsi Polgárőr Egylet 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Süllős István a Polgárőr Egylet vezetője
7. Beszámoló a Településrészi Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Szurcsikné Fábián Gyöngyi képviselő, TRÖ vezető
8. Beszámoló az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Előadó: Kovácsné Domján Zsuzsanna, az Egészségügyi Alapellátó Szolgálat vezetője
9. Tájékoztató a Mohácsi Kórház 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Csizmadia Csaba főigazgató főorvos
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10. Beszámoló az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2014.
évi tevékenységéről
Előadó: Horváth Lászlóné elnök
11. Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (V.31.) ör.
számú rendelet módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
12. Ügyvezetői és felügyelő bizottsági elnöki beszámolók az önkormányzati többségi tulajdonú
kft-k 2014. évi tevékenységéről, a mérleg elfogadása
Előadó: MVR Kft. ügyvezető és FüB elnök
Mohácsi Hőszolgáltató Kft. ügyvezető és FüB elnök
Bioenergy-Duna Kft. ügyvezető és FB
BARANYA-VÍZ Zrt. vezérig. és FüB elnök
Mohács Nonprofit Kft. ügyvezető és FüB elnök
13. Előterjesztés a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. üzletszabályzatának módosításáról
Előadó: Szekó Józsefné ügyvezető
14. Előterjesztés az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetői részére kiírt 2014.
évi prémiumfeladatok teljesítéséről és a 2015. évi prémiumfeltételeiről
Előadó: Szekó József polgármester
15. Előterjesztés a 2015. évi közbeszerzési tervről
Előadó: Szekó József polgármester
16. Előterjesztés a 2015. évi civil szervezet támogatási keret felosztásáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
17. Előterjesztés 2015. évi térítési díjakról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
18. Előterjesztés Mohács Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési beszámolójáról
Előadó: Szekó József polgármester
19. Előterjesztés a helyi adókról szóló 21/2013. (XII.12.) ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
20. Előterjesztés támogatási szerződésről
Előadó: Szekó József polgármester
21. Előterjesztés a 2015. évi intézmény-felújítási, valamint útfelújítási keret felosztásáról
Előadó: Bagó Béla városfejlesztési osztályvezető
22. Előterjesztés pályázatokról
Előadó: Szekó József polgármester
23. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló
25/2012. (X.29.) ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
24. Előterjesztés a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának
rendjéről szóló 7/2014. (VI.2.) ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Szekó József polgármester
25. Előterjesztés szociális bérlakásoknak a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit
Kft. kezeléséből történő kivonásáról
Előadó: Szabó Róbert népjóléti osztályvezető
26. Előterjesztés szakemberlakás bérlőjének kijelöléséről
Előadó: Szabó Róbert népjóléti osztályvezető
27. Előterjesztés az anyakönyvi eljárásról szóló 3/2011.(I.24.) ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
28. Előterjesztés a városi óvodák működési, felvételi körzetének meghatározásáról, az óvodai
beíratás rendjéről, az óvodák nyári-téli szüneti és igényváltozás körüli nyitva tartásáról szóló
13/2007. (V.29.) ör. számú rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kovács Mirella jegyző
29. Előterjesztés ingatlanvásárlásról
Előadó: Szekó József polgármester
30. Előterjesztés a Duna-Dráva Cement Kft. ajánlatáról
Előadó: Szekó József polgármester
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31. Előterjesztés a Gólya u. 40/B. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: Szekó József polgármester
32. Előterjesztés a megyei kitüntető díjakra vonatkozó javaslatról
Előadó: Szekó József polgármester
33. Tájékoztató az önkormányzati elismerések adományozására érkezett javaslatokról
Előadó: Szekó József polgármester
34. Interpellációk
1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról, valamint a két ülés
közötti fontosabb eseményekről szóló beszámoló tárgyalása (1.melléklet)
Szekó József kezdeményezi, hogy a napirend keretében a Képviselő-testület döntsön arról, hogy a
Kárpátalján nehéz helyzetbe került magyarok megsegítésére önkormányzatunk is nyújtson támogatást.
Magyarországon program, akció indult arra, hogy a települések segítsék a kárpátaljai magyarságot.
Megkereste a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkárát, Potápi Árpád urat azzal kapcsolatban,
hogy a Miniszterelnökségnek milyen információi vannak, melyik az a réteg, aki leginkább segítségre
szorul és milyen csatornán keresztül tudjuk megbízhatóan támogatni az ottani magyarokat. Államtitkár
úr segítséget ígért, néhány napon belül tájékoztat arról, hogy egyrészt mely település vagy réteg az,
akit leginkább szükségesnek ítélnének támogatni és milyen csatornán keresztül tudjuk biztonsággal
eljuttatni az erre a célra szánt támogatást. Javasolja, hogy 2 millió Ft keretösszeget fordítsunk a
kárpátaljai magyarok támogatására, és kéri, hatalmazza fel a Képviselő-testület, hogy az ezzel
kapcsolatos teendőket a Miniszterelnökség tájékoztatása után megtegye.
Másik kiegészítését a két ülés közötti eseményekkel kapcsolatos részhez, az önkormányzat befektetési
portfóliójával kapcsolatos fejezethez teszi meg: a kérdéssel már foglalkoztunk, tettünk intézkedéseket
a portfóliónk áthelyezése érdekében. Hangsúlyozza, hogy erre nem azért volt szükség, mert bármikor
is az önkormányzatunk befektetései veszélyben lettek volna. Ezen intézkedéseket elsősorban a
brókerbotrányok miatt várható pénzpiaci elbizonytalanodás, az önkormányzatunk esetleges
megbélyegzésének az elkerülése miatt tartotta szükségesnek. Befektetéseinket alaposan átgondoltuk,
olyan állampapírokban tartottuk, amelyek biztonságosak voltak. Ehhez alkalmaztunk egy befektetési
tanácsadó céget. Szeretne megkülönböztetést tenni; vannak tisztességes olyan befektetési tanácsadók,
akikkel érdemes együtt dolgozni. A kormányfő is arra hívta fel a kormányzati állami szerveket a
február 25-ei kormányülésén, hogy az összes állami intézmény pénzét ki kell venni a brókercégektől,
ezért mi arról döntöttünk, hogy állami hátterű pénzintézetnél, a Takarékbanknál helyezzük el a
befektetéseinket. A korábbi befektetési tanácsadóinkkal együtt az utóbbi három évben átlagosan 20%
feletti hozamot értünk el, de az elmúlt öt évet tekintve is 20% körüli éves hozamot, eredményt tudtunk
elérni a befektetési portfóliónk kezelésével, forgatásával, amely nem kevés összeg, tekintve, hogy 2,53 milliárd forint közötti a befektetési tartalékunk.
Megemlíti, hogy a Mohácsért Alapítvány támogatásáról szóló fejezetben szerepel, hogy a Bursából
674 e Ft-ot nem tudtak felhasználni azok, akiknek megítéltük, ezért ezt az összeget javasolja a
rászoruló középiskolás diákok támogatására fordítani a Mohácsért Alapítványon keresztül.
Hozzászólás:
Földváriné Wiszt Zsuzsanna a következő helyesbítést teszi: az előterjesztés 5. oldalán a március 26-ai
Mohács Térségi Óvodaközpont, Bölcsőde, Családi Napközi rendezvényen az ünnepi beszédet
Englerderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Oktatási Bizottságának tanácsnoka
tartotta.
Szekó József szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az ismertetett kiegészítő indítvánnyal.
A Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
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24/2015.(IV.23.)Kh. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről, a településrészi önkormányzat munkájáról, valamint a két ülés
közötti fontosabb eseményekről
Mohács Város Képviselő-testülete
- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a bizottság átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről, a településrészi önkormányzatról, a két ülés közötti fontosabb eseményekről és
egyebekről szóló beszámolót elfogadja;
- a mohácsi 741/1 hrsz. alatt nyilvántartott, „országos közút” telekkönyvi megjelölésű ingatlant,
amelyen kerékpárút létesült, tulajdonába kívánja venni, megbízza és meghatalmazza Szekó
József polgármestert, hogy a vagyonátvétel tárgyában szükséges intézkedéseket tegye meg,
megállapodásokat kösse meg;
- a 162/2014.(XII.19.)Kh. számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács Nonprofit Kft. és Mohács Város
Önkormányzata között 12.699.857,-Ft ügyleti kamat elengedése tárgyában 2014. decembere 5.
napján létrejött szerződést jóváhagyja azzal, hogy a 12.699.857,-Ft-ból 5.000.000,-Ft-ot a
Mohács Nonprofit Kft. 2014. évi közhasznú tevékenysége támogatására rendel fordítani.”
- a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatból visszautalt 674.000 Ft-tal a
Mohácsért Alapítványt rendeli támogatni azzal, hogy az Alapítvány ezen összegből hátrányos
helyzetű mohácsi középiskolás tanulóknak nyújthat támogatást;
- megbízza és meghatalmazza Szekó József polgármestert autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításra vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés megkötésére a DélDunántúli Közlekedési Központ Zrt-vel;
- az önkormányzat fejlesztési tartalékának kezeléséről szóló tájékoztatást jóváhagyólag
tudomásul veszi;
- a kárpátaljai magyarok megsegítésére 2 M Ft keretösszeget különít el, megbízza Szekó József
polgármestert azzal, hogy a támogatás rászorultakhoz való eljuttatásáról gondoskodjon.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
2. Bírósági ülnökök választásáról szóló előterjesztés tárgyalása (2.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB és a PGB egyetért az előterjesztésben javasolt személyekkel.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
25/2015.(IV.23.)Kh. a bírósági ülnökök megválasztásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
I. Mohács Városi Bíróságra ülnökké megválasztja:
1. Bayerné Ludvig Klára
2. Bárdfalvi Piroska
3. Bélavári Ferenc
4. Jónás Lászlóné
5. Dr. Kovács Miklósné
6. Könyvásó Gertrúd
7. Molnár József
8. Ördög Gyöngyi
9. Párizs István
10. Reményi Gábor
11. Schmidt Edina
12. Schmidt Ferenc
II. A Mohács Városi Bíróságra pedagógus ülnökké megválasztja:
1. Kovácsné Bubreg Erzsébet
2. Kovács József
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3. Reisz Ferencné
4. Szilasi Gáborné
3. Mohács város közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató tárgyalása (3.melléklet)
Garamvári Gábor megköszöni az elmúlt évben nyújtott erkölcsi és a térfigyelő kamerarendszer
működtetéséhez kapcsolódó jelentős anyagi támogatást, majd ismerteti az előterjesztés lényegét
kiemelve, hogy öt év alatt felére csökkent az ismertté vált, általuk folytatott büntető eljárások száma.
Nemcsak Mohács, de a környezete is biztonságos térség. Legfontosabbnak a rendőri jelenlét fokozását,
a nyomozási eredményesség folyamatos emelését, a bűnmegelőzési tevékenység hangsúlyos kezelését,
a rendőri intézkedés kulturáltságát tartja. A Mohácsi Rendőrkapitányság 2014-ben eredményes évet
zárt megítélése szerint köszönve az együttműködő partnereknek. A jövőben is szem előtt tartják a
szolgáltató jellegű feladatellátást. A fő cél, hogy a város, illetve a térség fejlődjön, melyhez a
közbiztonságot, közlekedésbiztonságot, határbiztonságot próbálják elérni. Kéri a beszámoló
elfogadását.
Dobó Ferenc ismereti, hogy a megyei értékelés szerint a Mohácsi Rendőrkapitányság szélsőségektől
mentes, kiegyensúlyozott, szisztematikus munkát folytat. Garamvári Gábor kapitány úr színre
lépésétől kezdődően egyre jobb szinten dolgoznak. Országos és megyei elvárások is
megfogalmazódnak, ezek egyik kivetülése az intézkedési kultúraváltás, amelynek lényege az, hogy
nem feltétlenül a büntetés, hanem inkább a megelőzés kerül előtérbe, másrészt az az álláspontja a
rendőri vezetésnek, hogy nincs intézkedési kényszer, nincs helyszíni bírságolási bevételi kényszer. A
rendőröknek a jogsértés súlyának megfelelő differenciált intézkedéseket kell hozni. Használnak egy
mozaikszót is – PEST, mely jelenti a partnerséget, az együttműködést, a segítséget és a támogatást.
Mindkét területen a mohácsi kapitányság jutott a megyénkben a legmagasabb szintre. A fokozott
közterületi jelenlét sikeres stádiumba lépett a létszámemelkedéssel. Az látható, hogy Mohácson az
egységes kapitánysági vezetés törekszik a jóra, előre akar lépni, innovatív. A beszámolóban szereplő
programok országosan is híresek, ilyen pl. a korszerű technológiájú radarrendszer. Kiemeli, hogy az itt
megvalósult térfigyelő rendszer olyan innovatív projekt, amely az országban a legfejlettebb.
Rugalmas, továbbfejleszthető, már most többet tud, mint az összes többi. Segíti a rendőri munkát,
illetve az állampolgárok biztonságérzetét növeli. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése a
mohácsi rendőrkapitányság állományának 2014. évi munkáját jónak értékelte.
Szekó József elmondja, hogy fogjuk tárgyalni a különböző szervek tevékenységét. Ezekkel
összefüggésben megjegyzi, amit ezredes úr mondandója is indukál benne: ahhoz, hogy egy településen
jó legyen élni, megfelelő legyen a népesség megtartó képessége, ahhoz nemcsak a GDP a fontos, és a
munkaerőpiaci helyzet a meghatározó – nyilván az az egyik legfontosabb tényező -, de amellett az is,
hogy milyen a közbiztonság, az ott élők személyi és vagyonbiztonsága. Nagyon fontos mutató az,
hogy Mohács és a térség országosan is a legbiztonságosabb települések közé tartozik, mely hozzájárul
ahhoz, hogy itt jó legyen, jobb legyen élni. Elsősorban ezért köszöni meg a kapitányság munkáját.
Jelentős szemléletváltás történt az elmúlt néhány évben. Polgárbarátabb és együttműködőbb lett a
várossal, mint korábban. Megköszöni a Busójáráson végzett segítségüket. Fontos, hogy a város
legfontosabb rendezvényéről jó híre keljen a világban a városnak. A vizirendőrséggel, polgárőrséggel,
katasztrófavédelemmel együtt köszöni az ebben nyújtott munkájukat, segítségüket. Azzal kéri a
Képviselő-testület szavazását a tájékoztatóról, hogy egyben megköszönjük a rendőrkapitányság
munkáját és elismerésünket fejezzük ki tevékenységükért.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
26/2015.(IV.23.)Kh. Mohács város közbiztonsági helyzetéről
Mohács Város Képviselő-testülete
- Mohács város 2014. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság- és határrendészet
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatót
elfogadja;
- köszönetét és elismerését fejezi ki a Rendőrkapitányság tevékenységéért.
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4. A Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása
(4.melléklet)
Szabó György kiegészítőjében kiemeli, hogy 2000-hez képest 50%-kal csökkent 2014-ben a
bűncselekmények száma. A nyomozati eredményesség 69,9% volt, 8%-os növekedést mutat az előző
évihez képest – ebben kiemelkedik a mohácsi őrs. Rögzíti, hogy létszámuk elegendő a feladatok
ellátásához. Nagy eredmény volt, hogy az elfogások számát 50%-kal tudták emelni, migránsok
elfogásában is részt vettek, ezért a Budapesti Rendőrfőkapitány úrtól jutalmat vehettek át az intézkedő
kollégái. Intézkedéseik során a megfelelő differenciálást alkalmazzák. Továbbra is részt szeretnének
venni a települések közbiztonságának a fenntartásában, a lakosság szubjektív biztonságérzetének
javításában.
Csobai Balázs ismerteti feladataikat, terveiket, majd elmondja, hogy iskolákat, vízisport egyesületeket
fognak megkeresni a megelőzést célozva. Jónak ítélik a mohácsi őrs tevékenységét. Ígéretet kaptak,
hogy a nyár folyamán egy új hajó várható a Dunai Vizirendészeti Kapitányságra, ami nem biztos,
hogy Mohácsra kerül, de ezzel Mohácson is átcsoportosítással fejlődhet a rendőrség vízijármű-parkja,
továbbá a vidéki őrsökön, így Mohácson is lecserélik az informatikai berendezéseket. Reméli, hogy
tevékenységük jól szolgálja a viziközlekedés, a vizirendészet és a helyi lakosok életét.
Szabó György a feltett kérdésekre a következőket válaszolja: a kenura elég felfesteni az üzembentartó
nevét, lakcímét, telefonszámát. A kenuban lévő személyek számának megfelelő mentőmellényt kell
biztosítani. A szabványos mentőmellényt viselni kell 14 éves kor alatt, illetve annak, aki nem tud
úszni.
Szekó József kifejti, hogy amennyiben Mohácson lesz az Európai Uniós Duna-menti országok
vízirendészeti bűnügyi információs központja, az további feladatokat jelenthet, illetve helyben
foglalkoztatást. Megkérdezi, hány főt foglalkoztat a vizirendészeti rendőrőrs, illetve a
rendőrkapitányság?
Szabó György válaszol: a vízirendészeti rendőrőrs 27 főt+2 közalkalmazottat foglalkoztat.
Garamvári Gábor válaszol: a rendőrkapitányság 210 főt foglalkoztat.
Szekó József rögzíti, hogy összesen 239 családnak ad megélhetést a két szervezet, ami nem mellékes a
városunkban. Megköszöni a Busójáráson túl a Nepomuki Szent János rendezvényen, az MTE evezős
verseny lebonyolításában nyújtott segítségüket és egyéb támogatásukat. Köszönet a város
támogatásáért.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot
hozza:
27/2015.(IV.23.)Kh. a Dunai Vizirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete
-

a Mohácsi Vizirendészeti Rendőrőrs 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja;
köszönetét fejezi ki a város támogatásáért.

5. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi
Kirendeltsége tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása (5.melléklet)

Katasztrófavédelmi

Szekó József elmondja, hogy a beszámoló terjedelmes. A Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
mintegy 80 főt foglalkoztat. Volt olyan időszak Magyarországon, amikor megkérdőjelezték a
katasztrófavédelem, tűzoltóság tevékenységét, működését. Felmerült a köztestületi tűzoltóságok
létrehozása és az állami tűzoltóságok leépítése, ami szerencsére nem így alakult és a Mohácsi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség megerősödött szervezettel, feladatokkal végzi a tevékenységét.
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Hozzászólás:
Dr. Csizmadia Csaba megköszöni azon tűzoltók segítségét, akik a kórházi építkezéseken,
beruházásokon segítségükre voltak, szabadidejükben, önkéntesen jöttek segíteni.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
28/2015.(IV.23.)Kh. a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
6. A Mohácsi Polgárőr Egylet 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása
(6.melléklet)
Zámbó Péter kijelenti, hogy jó Mohácsra jönni, mert egy kiváló önkormányzat, amely gazdasági
eredményekben is példamutatóan teljesített, amihez gratulál, és a közrend, közbiztonságban
közreműködő állami szervezetek is eredményesen és fejlődést mutatva teljesítettek. Ők sajnos nem
tudnak pénzért foglalkoztatni állampolgárokat, a polgárőrségnél az állampolgárok önként, saját
szabadidejüket feláldozva a közjó érdekében tesznek elsősorban a rendőrség együttműködő
partnereként. A Polgárőr Egylet Mohácson az országos legjobb gyakorlatokat alkalmazza, ezért a
megyei szövetség is kiemelt támogatásban részesíti. Gratulál a mohácsi polgárőröknek, de köszönet
illeti Mohács polgárait is, akik különböző információk átadásával segítik a hatóságok munkáját is.
Ezen a területen további támogatást kérnek, hiszen azt önmagukért teszik. A várható polgárőr törvény
módosítását követően lehetőség nyílik a 14-18 éves fiatalok ifjú polgárőrként való közösségi
foglalkoztatására az egyesületen belül. Kéri, hogy egy jól működő, közösségfejlesztő, felelősséggel
programokat adó civil egyesület keretében segítsék, minél inkább motiválják a fiatalokat, hogy
felkészüljenek az állampolgári kötelezettségeik teljesítésére, ide értve az 50 órás közösségi
tevékenységet is, amely a polgárőrség keretében is teljesíthető az érettségi előtt álló fiatalok körében.
Gratulál az elmúlt évben elnyert Polgárőr város címhez. Kéri a Polgárőr Egylet gépkocsi beszerzésre
vonatkozó pályázatának támogatását.
Süllős István elmondja, hogy Mohácson 15 éve működik a polgárőrség. Az elmúlt évek bizonyították
helyüket, szerepüket a társadalmi bűnmegelőzésben. Mindezek elismerése a Polgárőr város cím
elnyerése, mely közös összefogással jöhetett létre. Kiemelten jól működik a kistelepülések integrációja
az egyesülethez. A rendőrséggel közösen egy programot indítottak el a betöréses lopások és
lakásbetörések megelőzése céljából.
Hozzászólások:
Jaksics György megköszöni a sokacok két rendezvényén nyújtott segítséget a rendőrségnek,
polgárőrségnek.
Kovács László az intézményvezetők, gyerekek, szülők nevében köszöni, hogy a gyalogos
átkelőhelyeken a polgárőrök jelen vannak szeptemberben, ennek köszönhetően nem volt baleset.
Szekó József kijelenti, hogy az önkormányzat továbbra is biztosítja az eddig nyújtott anyagi
támogatást. Támogatjuk, hogy megfelelő gépjárműhöz jussanak a feladatuk ellátásához. Bíztatja a
civil szférát, hogy minél többen jelentkezzenek és lépjenek be a polgárőrök közé.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
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29/2015.(IV.23.)Kh. a Mohácsi Polgárőr Egylet 2014. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Polgárőr Egylet 2014. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Szavazás után:
Zámbó Péter tájékoztat arról, hogy július 4-én Sikondán lesz az országos polgárőr nap rendezvény,
melyre mindenkit szeretettel várnak.
7. A Településrészi Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása
(7.melléklet)
Szekó József rögzíti: a beszámolóból is látszik, hogy szerteágazó, alapos munkát végzett a
részönkormányzat.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
30/2015.(IV.23.)Kh. a Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat 2014. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács-Szigeti Településrészi Önkormányzat 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
8. Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámoló tárgyalása (8.melléklet)
Szekó József arról tájékoztat, hogy az elmúlt napokban a rendelő-intézet felújításához 33 M Ft-os
támogatásról kaptunk értesítést, melyből a vizes blokkokat felújítjuk, és az akadálymentesítésen
javítunk. Ez még nem az átfogó beruházás, hiszen tervezzük egy nagyobb, elsősorban energetikai célú
felújítását az intézménynek, amire a választási kampányban ígéretet tettünk és megvalósítjuk.
Bizottsági vélemények:
A PGB és a SZEB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
31/2015.(IV.23.)Kh. az egészségügyi alapellátás helyzetéről
Mohács Város Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
9. A Mohácsi Kórház 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztató tárgyalása (9.melléklet)
Dr. Csizmadia Csaba kiegészítésként elmondja, hogy a beszámoló elsősorban gazdasági mutatókat
jelez. Látható, hogy az alulfinanszírozásból adódik szinte minden problémájuk, de látható a
folyamatos fejlődés is. Nem látványos, de elengedhetetlen, hogy a diagnosztikai és terápiás
eszközparkot az elmúlt évben fejlesztették. Pályázatokból, adományokból, különböző rendezvényeken
befolyó összegekből próbálják eszközeiket fejleszteni. Az elmúlt évben a teljes kardiológiai vizsgálati
parkjukat felújították. 2014. végére realizálódott egy közel 30 M Ft-os pályázat, melyből egy modern
operatív laporoscópos tornyot és endoscópot is vásároltak. Az elmúlt évben megrendezésre került a
Richter Egészségváros, melyen 5,5 M Ft-ot sikerült összegyűjteni, amellyel országos első helyezettek
vagyunk. Bebizonyosodott, hogy a mohácsiak össze tudnak fogni a közös jó cél érdekében. Ezt a pénzt
kiegészítve az alapítványi forrásaikból kettő új lélegeztető gépet vásároltak, ezzel az intenzív osztály
eszközparkját bővítették. Örömmel számol be arról, hogy ez évben megérkezett a 120 M Ft értékű új
CT készülék, amely már működik. Az előző CT is jó minőségű volt, melyet most szeretnének eladni
és az árából egy diagnosztikai eljárás gépét szeretnék honosítani. A lakosság 1%-os jövedelemadó
felajánlására nagy szükségük van - 2011-ben 1,1 M Ft, az elmúlt élvben 3,8 M Ft volt az ilyen jellegű
támogatás. Humánerőforrás téren ugyan olyan gondokkal küzdenek, mint bármely kórház, de a
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folyamatos és biztonságos betegellátás Mohácson létszámgondok miatt még nincs veszélyeztetve,
reméli nem is lesz.
Ezen a fórumon is visszautasítja azt a jobbikos kezdeményezésű, riadalmat keltő médiabotrányt,
melyben országgyűlési képviselőként, illetve megyei közgyűlésben ülő jobbikosként a médiának azt a
fars információt adta, hogy a mohácsi kórházat bezárják, és számon kérte rajtunk is, hogy adjunk
magyarázatot, illetve, hogy bizonyos osztályokat bezárnak, amiről a mai napig nincs tudomásunk.
Megnyugtatásul elmondja, hogy miniszter úr, államtitkár úr ittjárva megerősítette, hogy jó úton halad
a kórház, nem fogják bezárni. Megjegyzi, hogy akkor nem aggódtak, nem jöttek kampányolni, segíteni
adományokkal a jobbikos képviselők, amikor a CT-re gyűjtöttünk. Azt gondolja annak van joga
bírálni, aki mellettünk van a bajban is, és nem pedig a segítő szándékot saját haszna reményében
próbálja meg politikai előnyt kovácsolva felmutatni.
Fejlesztéseikről: jelentős változások folynak, amely bizonyos munkarendi átalakításokkal is jár,
melyekért a betegek elnézését és megértését kéri. A több mint fél milliárdos sürgősségi beruházás
átadásra került. Ez év elején átadásra került a fekvő- és járóbeteg mozgásszervi rehabilitációs centrum
épületegyüttes közel 900 M Ft-os beruházással. A belgyógyászati tömbre egy szintet húznak,
felújításra kerül a sterilizálóval együtt 1,1 millárd forint forrásból. Bízik abban, hogy a KEOP-nál
elnyert 150 M Ft-tal a fotovoltaikus napelem rendszert megvalósítva a kórház működése még inkább
gazdaságossá válhat, így több forrást tudnak fordítani a gyógyításra és a fejlesztésekre. Köszöni
munkatársainak, hogy a nehéz körülmények között is helyt állnak. Polgármester úr és az
önkormányzat segítségét, támogatását is köszöni.
Szekó József tájékoztat arról, hogy februárban városunkban járt Balog Zoltán úr, az EMMI vezetője,
bemutattuk a kórházi fejlesztéseinket. Szóba sem került, hogy a mohácsi kórház léte, jövője
megkérdőjeleződne. Miniszter úrral a kórház jövőjéről beszéltek. Néhány nappal később Zombor
Gábor egészségügyi államtitkár úr a rehabilitációs fejlesztés átadását tette meg. 2,5 milliárdos
beruházási program zajlott a kórházban az elmúlt időszakban. 2012. május 1-től a kórház állami
fenntartásba került, ennek ellenére az önkormányzat által indított programokban részt veszünk, ezek
megvalósítását támogatjuk. Soha fel sem merült az, hogy a Mohácsi Kórház tevékenységét akár
radikálisan csökkenteni kellene vagy bezárni. Ezt a jobbik részéről rosszindulatú rémhírkeltésnek
tartja, egy bajkeverésnek, amire innen is felszólítja őket, hogy tartózkodjanak ettől.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
32/2015.(IV.23.) a Mohácsi Kórház 2014. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Kórház 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Szavazás után:
Szekó József kijelenti, hogy komoly erőfeszítéseket kell tennie a kórházi menedzsmentnek azért, hogy
a kórház pénzügyi stabilitását, gazdasági helyzetét, működőképességét fenntartsa. Ebben a helyzetben
is még relatíve a mohácsi kórház a jobban működő egészségügyi ellátó intézmények sorába tartozik.
10. Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása (10.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PGB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Rónaki Antalné az megyei szervezet nevében köszöni az erkölcsi, anyagi támogatást, melyet 2014-ben
kaptak. Külön köszönik polgármester úr együttműködő támogatását. Ennek köszönhető, hogy Baranya
megyében egyedül Mohács városában működik fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda, ahol Millich
Györgynét felkereshetik a hét egy napján. Ezt az utat szeretnék folytatni 2015-ben is. A Magyar
Nemzeti Bank pályázatot írt ki civil szervezetek részére 2015. évre vonatkozóan a deviza- és a deviza
alapú hitelek elszámolásával és a forintosítással kapcsolatban. Egyesületük is pályázatott és nyert
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pályázati pénzt, két dolgozójuk vizsgát tett, ők a megye településein tájékoztatókat, segítséget
nyújtanak azoknak, akik igénylik. Márciusban tartották Mohácson is tájékoztatást nagy érdeklődéssel.
A program december 31-ig tart. Felajánlják akár kisebb közösségekben is Mohácson a további
segítségüket.
Hozzászólás:
Kovács László tájékoztatásul elmondja, hogy minden héten szerdán délelőtt van az önkormányzatnál
fogyasztóvédelmi tanácsadás.
Szekó József megemlíti, hogy nemrég kaptuk meg a Fogyasztóbarát település címet. Ahhoz, hogy egy
település minél élhetőbb legyen, ahhoz nem mellékes a fogyasztói környezet sem. Ebben jelentős
szerepe van a fogyasztóvédelmi egyesület munkatársainak. Köszöni a segítséget, hogy Mohács ezen a
területen is az élenjáró települések sorába tartozhat.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
33/2015.(IV.23.)Kh. az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezetének
2014. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei
Szervezetének 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
11. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (V.31.) ör. számú
rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (11.melléklet)
Dr. Kovács Mirella indokolja a rendelet-módosítást.
Bizottsági vélemény:
A PGB egyetért a rendeletmódosítással.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal megalkotja az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013.(V.31.)ör. módosításáról szóló 8/2015.ör-t.
Szekó József szavazásra bocsátja az előterjesztés - tanácsnok megválasztásáról szóló - határozati
javaslatát.
A Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
34/2015.(IV.23.)Kh. tanácsnok megválasztásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 34.§-ában, valamint a Mohácsi Önkormányzat 9/2013.(V.31.)ör. számú rendelete
28.§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében Szurcsikné Fábián Gyöngyi képviselőt településrészi
feladatokkal megbízott tanácsnokká választja. A tanácsnoki tisztség 2015. május 1. napjától képviselői
megbízatásának időtartamára szól.
12. Ügyvezetői és felügyelő bizottsági elnöki beszámolók az önkormányzati többségi tulajdonú
kft-k 2014. évi tevékenységéről, a mérleg elfogadása (12.,13.,14.,15.,16.melléklet)
Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.
Bizottsági vélemény:
A PGB a 2014. évi beszámolót és mérleget, a képződött eredmény eredménytartalékba helyezését, a
2015. évi üzleti tervet elfogadásra javasolja.
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Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
35/2015.(IV.23.)Kh. a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. 2014. évi
tevékenységéről, 2015. évi üzleti tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.
- 2014. évi beszámolóját és mérlegét elfogadja;
- a képződött eredmény eredménytartalékba helyezésével egyetért;
- 2015. évi üzleti tervét elfogadja.
Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft.
Bizottsági és FB vélemény:
A PGB és a Felügyelő Bizottság a 2014. évi beszámolót és mérleget, a képződött eredmény
eredménytartalékba helyezését, a 2015. évi üzleti tervet elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
36/2015.(IV.23.)Kh. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. 2014. évi tevékenységéről, 2015. évi üzleti
tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft.
- 2014. évi beszámolóját és mérlegét elfogadja;
- a képződött eredmény eredménytartalékba helyezésével egyetért;
- 2015. évi üzleti tervét elfogadja.
Bioenergy-Duna Kft.
Bizottsági vélemény:
A PGB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Hozzászólás:
Faddi László kiegészítésként elmondja, hogy a társaságok éves beszámolóit megvizsgálta, a
beszámolók valósan tükrözik a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetet.
A Bioenergy-Duna Kft-nél tőkerendezés volt, ami nem töltötte fel a veszteség révén keletkező saját
tőke összegét a jegyzett tőke összegéig. Ezt a tőkeemelést az alapító Mohács-Hő Kft. megtette
decemberben, de a cégbíróság csak 2015. januárjában jegyezte be. A vonatkozó számviteli szabályok
szerint így ez a beszámolóban nem szerepelhet, mert nem jegyezte be a cégbíróság a beszámoló
fordulónapjáig. 2015. év folyamán a tulajdonosnak rendeznie kell ezt a saját tőkét, hogy elérje a
jegyzett tőke összegét. Ez a 2014-es rendezés az alapító által adott kölcsön elengedéséből történt és
ugyanilyen elengedési módszer lehet a további 2015-ös rendezés, hogy kiegészüljön a jegyzett tőke
összegéig a társaság saját tőkéje. A beszámolót elfogadásra javasolja.
Szekó Józsefné ismerteti a Bioenergy-Duna Kft. működését: biomassza fűtőművet hoztak létre
pályázat keretén belül 700 M Ft fölötti beruházással, helyhez 67% EU támogatást, illetve nagyon
kedvező önkormányzati támogatást is kaptak. Fontos volt ezt a lépést megtenni, hiszen a jelenlegi
energiaválságos helyzetben egy biztonságosabb üzemmódot tudtak ezzel létrehozni. Előtte
rekonstrukciót is végrehajtottak, mellyel nagymértékben tudták a működésük hatásfokát növelni a
távvezetékek, a gázkazánok és a hőközpontok teljes rekonstrukciójával. Ehhez a fűtőmű termelését is
figyelembe veszik, mely tavaly augusztustól próbaüzemben megindult. A fűtésszezonra teljes
kapacitással tudott működni a kazán. Ennek eredményeképpen a mai napon állították le a biomassza
fűtőművet, mivel a meteorológiai előrejelzések már nem tartják indokoltnak a további fűtést.
Összegzést, összevetést készítettek, mely szerint 50%-on tudták ugyan azt az energiamennyiséget
kitermelni faaprítékból, mint gázzal, tehát érdemes volt ezt a beruházást megvalósítani. Jelenleg a
lakosság felé a legolcsóbb fűtési módot tudják kínálni; 2007. évi árszinten tudják értékesíteni a
hőenergiát. További fejlesztéseket is szeretnének elvégezni. Saját erőből is végeztek kisebb olyan
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karbantartású fejlesztéseket, amivel energiát tudtak megtakarítani. A továbbiakban a napenergia
hasznosítására szeretnének fókuszálni, amennyiben pályázati lehetőség lesz a következő években.
Szekó József kifejti, hogy a könyvvizsgáló ismertette, hogy a cégbírósági bejegyzés áthúzódott erre az
évre. Ennek a teljesülésével a tőkeszerkezet részben rendeződik az év során. A másik rész, ami
bizakodásra ad okot, hogy az ez évi üzleti terv már pozitív eredményt vetít előre. Összességében
remélhetőleg már különleges intézkedésre nem kerül sor,cégfeltőkésítésre nem lesz szükség.
Faddi László elmondja, hogy 2014. szeptemberben zárult a beruházás. Költségek felmerültek
folyamatosan az év során, bevétel csak minimálisan jelentkezett 2014-ben, ebből adódik ez a
számviteli veszteség és a tőke csökkenése is. A 2015. már egy teljes üzleti év, ahol eredmény ágon
visszapótlódhat ez az elvesztett tőke.
Szekó József kiegészíti azzal, hogy mivel a biomassza erőmű csak év végén indult be, költségek
jelentkeztek, árbevétele áthúzódott, az előző éve 12.967 e Ft veszteséget mutat, ugyanakkor a 2015.
évi üzleti terv szerint már 10.841 e Ft pozitív eredménnyel tudja zárni a 2015. évet, ha az üzleti terv
teljesül. Mivel a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. a Bioenergy Duna Kft-t a biomassza erőmű
megvalósítása érdekében hozta létre, javasolja a 2014. évi tevékenységről szóló beszámoló, a 2015.
évi üzleti terv tudomásul vételét, az egyszemélyes tulajdonos Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek
elfogadásra javasoljuk azzal, hogy a 2014. évi negatív eredmény az eredménytartalékot fogja terhelni.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
37/2015.(IV.23.)Kh. a BIOENERGY-Duna Kft. 2014. évi tevékenységéről, 2015. évi üzleti
tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete a BIOENERGY-Duna Kft. 2014. évi beszámolóját, mérlegét, 2015.
évi üzleti tervét tudomásul veszi és a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft-nek elfogadásra javasolja azzal,
hogy a 2014. évi negatív eredmény az eredménytartalékot terhelni.
Mohács-Víz Kft.
Szekó József ismerteti, hogy a Mohács-Víz Kft. megbízásunkból 2014-ben kiterjesztette tevékenységi
körét Baranya megye egyéb területeire is, megvalósította az integrációt, 2015. január 1-vel átalakult
Baranya-Víz Zrt-vé. Baranya megyében több mint 200 település ivóvízellátását biztosítja.
Csollák István megköszöni az önkormányzatnak a kft. működéséhez nyújtott 2014. évi segítségét.
Tájékoztat arról, hogy 180 ezer ember ellátása tartozik a Baranya-Víz Zrt-hez.
Szekó József elmondja, hogy december 31-én még 64-65%-os tulajdoni hányaddal voltunk a MohácsVíz Kft. többségi tulajdonosa, január 1-vel mint a többi gesztor, mi is az egyik meghatározó
gesztortulajdonosa vagyunk a Baranya-Víz Zrt-nek a működési terület arányának megfelelően 2324%-os nagyságrendben. A Baranya-Víz Zrt. mohácsi központtal működik. Nem kis feladat volt a
társaság felállítása, átszervezése és különböző terhek is (közműadó) sújtották az ágazatot, melynek
nagyságrendje 230 M Ft extra teher. Ezen felül a vízmű ágazatot sújtó egyéb terhek 100 milliós
nagyságrendű kiadást eredményez – rezsicsökkentés hatásai -, amely a Mohács-Hő Kft-t és az MVR
Kft-t is sújtotta. A vízműnél a tulajdonosok segítsége, támogatása kellett ahhoz, hogy a veszteség (78
M Ft veszteséggel zárta a 2014. évet) ne haladja meg a 200 M Ft-ot. Magyarországon az összes
vízügyi szolgáltató hasonló gondokkal küzd. Reméli születnek olyan intézkedések, amelyek ezektől a
különleges terhektől megszabadítják a szolgáltatókat, mert lassan a szolgáltatás biztonsága kerülhet
veszélybe. Ugyanakkor hogy tovább erősítsük a szolgáltató társaság pozícióját, ezért bízta meg a
Felügyelő Bizottság és a közgyűlés a menedzsmentet, a vezérigazgatót azzal, hogy a másik Baranya
megyei nagy szolgáltatóval, az alapvetően Pécsett és Pécs közvetlen környékén működő Tettye
Forrásház Zrt-vel vegye fel a kapcsolatot vizsgálva az esetleges együttműködési lehetőségeket azért,
hogy még erősebb, gazdaságilag stabilabb társaságot tudjunk létrehozni, amelynek a piacon még
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nagyobb a súlya, befolyása, és amelyet reményeink szerint ki tudunk vezetni ebből a jelenlegi nehéz
gazdasági helyzetéből.
Hozzászólások:
Faddi László ismerteti, hogy 1997-től működött a társaság, a Baranya megyei Vízmű Vállalat
szétdarabolásától kezdődően látta el Mohácson a szolgáltatást. A 18 üzleti évben nonprofit jelleggel
működött azzal, hogy mindig az eredménytartalékát növelte egy minimális képződött tárgyévi
nyereségével, de ez a nyereség a bemutatott közgazdasági feltételrendszer következtében elolvadt, és
az utolsó üzleti évben, de az ágazatot érintően is jellemzően tőkecsökkenés következett be. Ez az
utolsó üzleti év, ami azt jelenti, hogy jogutódlás mellett megszűnik a Mohács-Víz Kft., ez az utolsó
elfogadandó beszámolója a társaságnak. 2015. január 1-től beolvadt a társaság a Baranya-Víz Zrt-be,
ami csak úgy volt lehetséges, hogy a többi érintett félnél is a beolvadással egy lépcsőben egy jelentős
jegyzett tőke leszállítás történt, összevontan 15 M Ft-ra csökkent a három összeolvadó társaságnak a
jegyzett tőkéje. Úgy látja, hogy ha a közgazdasági feltételrendszerben nem következik be 2015-ben
lényeges elmozdulás, akkor kritikus helyzetű lesz a társaság működése. Bízik abban, hogy valamilyen
megoldás erre majd születik.
Bizottsági vélemény:
A PGB elfogadásra javasolja a beszámolót és a mérleget.
Szekó József javasolja ezek elfogadását azzal, hogy a keletkezett mérleg szerinti eredmény az
eredménytartalékot fogja terhelni.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
38/2015.(IV.23.)Kh. a Mohács-Víz Kft. 2014. évi tevékenységéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács-Víz Kft. 2014. évi beszámolóját és mérlegét elfogadásra
javasolja azzal, hogy a keletkezett mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékot terheli.
Szavazás után:
Szekó József megjegyzi, hogy a mai ülésen nem tárgyalja a testület a Baranya-Víz Zrt. 2015. évi üzleti
tervét. Annak az előterjesztésére a társaság májusi közgyűlésén kerül sor, vagy ezt megelőzően vagy
ezt követően kerül a Képviselő-testület elé a Baranya-Víz Zrt. 2015. évi üzleti terve.
Mohács Nonprofit Kft.
Szekó József ismerteti, hogy abból a célból hoztuk létre a kft-t, hogy az önkormányzati tulajdonú
egyes ingatlanok hasznosítását végezze el. Ismerteti feladatkörét.
Dr. Dókity Erzsébet elmondja, hogy a beszámoló szöveges és számszaki része tartalmazza a 2014. évi
tevékenységüket. Kitér arra, hogy a vállalkozási tevékenységük eredménye nem fedi a 2010 óta
megkapott közművelődési feladatok finanszírozását. Köszöni, hogy az önkormányzat minden évben
biztosít annyi támogatást, hogy az eredményük ne legyen minuszos.
Bizottsági vélemény:
A PGB elfogadásra javasolja a beszámolót, a mérleget és a 2015. évi üzleti tervet.
Szekó József kifejti: látható, hogy milyen szerteágazó a társaság tevékenysége. A rendőrség
beszámolójánál említett térfigyelő kamerarendszer működtetése is a kft-n keresztül valósul meg. Az,
hogy a kft-re bíztunk több feladatot, alapvetően az indokolja, hogy így több esetben tudunk
költségkímélőbb, kevesebb adóteherrel járó megoldásokat találni, elszámolásokat alkalmazni. Látszik
az is, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek veszteségesek, ezek alapvetően a közművelődéshez
kapcsolódó tevékenységek. Tudomásul kell venni, hogy ezek olyan tevékenységek, amelyekre áldozni
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kell és amelyek minden bizonnyal mindig is veszteségesek lesznek, ezért természetesnek tartja, hogy
az önkormányzat támogatja a nonprofit kft. tevékenységét. Ezzel a támogatással együtt összességében
a társaság pozitív eredménnyel zárja a 2014. évet. A 2015. évi üzleti terv azért mutat még egyelőre
veszteséget, mert a társaság előre nem tervezte, tervezhette az önkormányzati támogatás odaítélését.
Erről majd az év végén vagy a következő év elején fogunk dönteni.
A könyvvizsgáló javasolta kiegészítő melléklet készítését a cégbírósághoz történő benyújtás előtt. Kéri
ennek indoklását.
Faddi László elmondja, hogy a nonprofit működés kft. formájában valósul meg ebben az esetben. A
számviteli törvény előírásai a Nonprofit Kft-re is érvényesek, ami a kiegészítő melléklet készítését
illeti. A kiegészítő melléklet a szöveges bemutatása a számok mögötti tartalomnak. Összeállításában
segíti a cég vezetését.
Szekó József kifejti, hogy ha valaki csak a számszaki kimutatásokat nézi, és nincsenek ismeretei a
gazdasági eseményekről, akkor joggal merülhetnek fel kérdések, pl. hogy mitől változott jelentős
mértékben a befektetett eszközállomány (uszodafejlesztés aktiválása), a követelésállomány is
indokolja a kiegészítő melléklet elkészítését.
Szavazásra bocsátja a kft. 2014. évi beszámolóját, mérlegét, 2015. évi üzleti tervét.
A Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
39/2015.(IV.23.)Kh. a Mohács Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről, 2015. évi üzleti tervéről
Mohács Város Képviselő-testülete a Mohács Nonprofit Kft.
- 2014. évi beszámolóját és mérlegét;
- 2015. évi üzleti tervét
elfogadja.
13. A Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. üzletszabályzatának módosításáról szóló előterjesztés
tárgyalása (17.melléklet)
Szekó József kezdeményezi a határozati javaslat módosítását a következőre:
„Mohács Város Képviselő-testülete - mint fenntartó - a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft.
Üzletszabályzatát megtárgyalta, és azt a Tszt. 7.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a jegyzőnek
jóváhagyásra javasolja.” – a távhő törvény ezt az eljárásrendet írja elő.
Bizottsági vélemény:
A PGB egyetért a határozati javaslattal.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
40/2015.(IV.23.)Kh. a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. Üzletszabályzatáról
Mohács Város Képviselő-testülete - mint fenntartó - a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft.
Üzletszabályzatát megtárgyalta, és azt a Tszt. 7.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a jegyzőnek
jóváhagyásra javasolja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző

15

14. Az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetői részére kiírt 2014. évi
prémiumfeladatok teljesítéséről és a 2015. évi prémiumfeltételeiről szóló előterjesztés tárgyalása
(18.melléklet)
Szekó József a következőket ismerteti:
-

-

-

A PGB a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezetőjére vonatkozó
határozati javaslattal egyetért.
A PGB a Baranya-Víz Zrt. vezérigazgatójára vonatkozó határozati javaslattal egyetért.
A FB és a közgyűlés tárgyalta a 2014. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítését, azt
90%-ban javasolja teljesítettnek elfogadni, mivel a kintlévőség-állomány csökkentése –
bár objektív okok miatt, de - nem teljesült.
A 2015. évi prémiumfeladat kitűzése a közgyűlést illeti meg. Mint a Felügyelő Bizottság
elnöke azt javasolja az FB-nek és a közgyűlésnek a javaslat szerint kitűzni. Javasolja, hogy
a Képviselő-testület értsen egyet ezen prémiumfeladatok meghatározásával.
Ismerteti, hogy 35% a prémium mértéke. Mint minden önkormányzati társaságnál, így a
Baranya-Víz Zrt-nél is a törvényi előírások figyelembevételével átstrukturálódott a vezetők
bére. Mindenütt az volt a törekvésünk, hogy összességében a vezetők javadalmazása ne
emelkedjen, de bizonyos területeken szükség volt arra, hogy a korábban kitűzött prémium egy
része alapbéresítésre kerüljön, így sikerült a törvény által előírt minimum bérekre (minimálbér
7-szerese) beállítani az első számú vezetők bérét és azért, hogy a javadalmazási szint
megmaradjon, ezért bizonyos arányban kerül sor prémium kitűzésére. Így biztosítható, hogy a
vezetők javadalmazása a korábbi szintű legyen, amennyiben a prémiumfeladataikat teljesítik.
A PGB és a Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága a Mohács-Hő Hőszolgáltató
Kft. ügyvezetőjére vonatkozó határozati javaslattal egyetért.
A 2015. évi prémiumfeltételeknél a javaslat szerint két feladatot tűzünk ki összességében
12%-os mértékben. A korábbi 50% csökkent 12%-ra, így érjük el az ismertetett célt. Jelentős a
kintlévőség állomány, mint minden szolgáltatónál ezen a területen is, minden ügyvezetőnek
feladatul tűzzük ki ennek csökkentését. Ismerteti a javaslatban szereplő prémiumfeladatokat.
A PGB és a Mohács Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Mohács Nonprofit Kft.
ügyvezetőjére vonatkozó határozati javaslattal egyetért.
Az ügyvezető jelenlegi megbízási díja havi 150 e Ft, melyet javasol megemelni a
megnövekedett feladatokra tekintettel 160 e Ft/hóra.

A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a
következő határozatot hozza:
41/2015.(IV.23.)Kh. az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetői részére kiírt
2014. évi prémiumfeladatok teljesítéséről, 2015. évi prémiumfeltételeiről
Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. - Hűber Ádám ügyvezető
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2014. évre
kitűzött prémiumfeladatait teljesítettnek minősíti, a prémiumösszeg kifizetésével egyetért. A
prémiumösszeg időarányosan kerül megosztásra és kifizetésre Schäffer Róbert előző
ügyvezető és Hűber Ádám jelenlegi ügyvezető között;
2. Hűber Ádám ügyvezető 2015. évi prémiumfeltételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A 2015. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 50%-ában kerül
meghatározásra az alábbi bontásban:
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1.

A
gazdasági társaság teljesítse a 2015. 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.
10%
3.
A
hulladékszállítási tevékenység zavarmentes biztosítása, illegális hulladéklerakók felszámolása,
valamint a lomtalanítás elvégzése. A hulladékudvar folyamatos üzemeltetése úgy, hogy az oda
szállítható hulladékok átvételében, kezelésében ne keletkezzen zavar, torolódás. A házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés biztosítása.
20%
4. A határkikötő zavarmentes, eredményes működtetése.
20%
5. Az építőipari termelési érték érje el a nettó 50 M Ft-ot.
10%
6. Az Önkormányzat által a Dunára kihelyezett turisztikai célú úszóművek üzemeltetése,
karbantartása.
10%
7. A tulajdonos önkormányzat beruházásaival összefüggésben keletkező inert hulladék más
településeken működtetett lerakók legolcsóbb áraival versenyképes költségen való
elhelyezésének biztosítása.
10%
Prémium kifizetést kizáró tényezők:
- A 2015. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások túllépése változatlan
tevékenységi kör esetén.
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: 2015. december 31.
Felelős: Szekó József polgármester
BARANYA-VÍZ ZRT. - Csollák István vezérigazgató
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a társaság Felügyelő Bizottságával egyetértésben a MOHÁCS-VÍZ Kft. cégvezetőjének 2014.
évre kitűzött prémiumfeladatait 90%-ban javasolja teljesítettnek elfogadni. A prémiumösszeg
90%-ának kifizetésével egyetért;
2. a BARANYA-VÍZ Zrt. vezérigazgatója, Csollák István részére 2015. évre az alábbi
prémiumfeladatok kitűzését javasolja:
A 2015. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 35%-ában kerüljön
meghatározásra az alábbi bontásban:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

A MEKH által 2014. december 31-én engedélyezett integráció szervezeti kialakításának
eredményes végrehajtása.
20%
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 63.§-a alapján a BARANYA-VÍZ
Zrt. számlázási folyamatának auditálása.
10%
A Szigetvári Üzemigazgatóság tevékenységének operatív irányítása az új üzemigazgató
belépéséig.
10%
A Mohácsi és a Szigetvári Üzemigazgatóság vagyonértékelésének elvégzése (jogszabályban
előírt végrehajtási határidő 2015. december 31.)
10%
Közgyűlési felhatalmazás alapján az együttműködési lehetőségek feltárása, esetleges
integráció előkészítése a Tettye Forrásház Zrt-vel. Ütemterv készítése a közösen ellátható
feladatok bevezetésére, megvalósítására.
10%
A BARANYA-VÍZ Zrt. laboratóriumának az éves akkreditációs felülvizsgálatra előkészítése,
eredményes lebonyolítása.
10%
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7. A BARANYA-VÍZ Zrt. ISO 9001 minősítésének előkészítése, lebonyolítása, az ISO 9001
minősítés megszerzése a teljes szolgáltatási területre.
10%
8. A különböző üzemigazgatóságok közötti bérfeszültség oldására készített, és a közgyűlés által
jóváhagyott intézkedési terv ütemezett megvalósítása.
10%
9. A kintlévőség-állomány csökkentése.
10%
Prémium kifizetést kizáró tényezők:
- A 2015. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások túllépése változatlan
tevékenységi kör esetén.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szekó József polgármester
Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. - Szekó Józsefné ügyvezető
Mohács Város Képviselő-testülete
1. Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. ügyvezetőjének 2014. évre kitűzött prémiumfeladatait
teljesítettnek minősíti, a prémiumösszeg kifizetésével egyetért;
2. Szekó Józsefné ügyvezető 2015. évi prémiumfeltételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A 2015. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves alapbér 12%-ában kerül
meghatározásra az alábbi bontásban:
1. A gázkazánok, gázmotorok, biomassza kazán optimális, összehangolt üzemmenetének
biztosítása, ezt alátámasztó menetrend készítése, a szükséges szabályozási háttér kialakítása.
6%
2. A kintlévőség-állomány csökkentése.
6%
Prémium kifizetést kizáró tényezők:
- A 2015. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások túllépése változatlan
tevékenységi kör esetén.
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: 2015. december 31.
Felelős: Szekó József polgármester
Mohács Nonprofit Kft. - Dr. Dókity Erzsébet ügyvezető
A Mohács Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 2015. évi megbízási díja 160.000 Ft/hó.
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a Mohács Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2014. évre kitűzött prémiumfeladatait teljesítettnek
minősíti, a prémiumösszeg kifizetésével egyetért;
2. Dr. Dókity Erzsébet ügyvezető 2015. évi prémiumfeltételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A 2015. évben maximálisan elérhető prémium összege az éves megbízási díj 50%-ában kerül
meghatározásra az alábbi bontásban:
1. A gazdasági társaság teljesítse a 2015. 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%
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3. Az Inkubátorház működtetését úgy irányítsa, hogy a tevékenység közvetlen eredménye
(általános költségek nélkül) 200 eFt-tal javuljon, az Inkubátorház első ütemben épült
műhelyeinek keleti oldali és az irodaház nyílászáróinak 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 2015. évi üzleti tervben meghatározott személyi jellegű ráfordítások túllépése változatlan
tevékenységi kör esetén.
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: 2015. december 31.
Felelős: Szekó József polgármester
15. A 2015. évi közbeszerzési tervről szóló előterjesztés tárgyalása (19.melléklet)
Szekó József ismerteti, hogy törvényi kötelezettségünk a közbeszerzési terv évenkénti tárgyalása.
Megjegyzi, hogy nem lehet teljes, mert nem ismerjük az év során megjelenő pályázati kiírásokat.
Bizottsági vélemény:
A PGB az előterjesztéssel egyetért.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
42/2015.(IV.23.)Kh. Mohács Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervéről
A Képviselő-testület a Mohács Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2015. évre vonatkozó éves
összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szekó József polgármester
16. A 2015. évi civil szervezet támogatási keret felosztásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(20.melléklet)
Bizottsági vélemények:
A KOSB, a SZEB és a PGB az előterjesztést elfogadásra javasolja.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
43/2015.(IV.23.)Kh. a civil szervezetek és alapítványok 2015. évi támogatásáról
Mohács Város Képviselő-testülete
1. a civil szervezetek és alapítványok 2014. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót
elfogadja;
2. a táblázatban feltüntetett 2015. évi szervezetenkénti támogatási összegeket 4.835.000 forint
összegben jóváhagyja; A hiányzó 45.000 Ft-ot a költségvetés általános tartalékából biztosítja.
3. a busócsoportok támogatására 1.000.000 forint összeget biztosít, melyet az előző évi
létszámadatok alapján kell a csoportok között felosztani;
4. a 2015. évi támogatás elszámolásának, valamint a 2016. évi igénybenyújtás határidejét 2016.
február 28. napjában állapítja meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Dr. Kovács Mirella jegyző
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Szavazás után:
Szekó József megjegyzi, hogy 17 éve terjesztünk elő ilyen napirendet, most először fordult elő, hogy
vita nélkül került sor a javaslat elfogadására. Ismerteti a támogatott szervezeteket és a támogatás
mértékét.
Kovács László megerősíti polgármester úr által elmondottakat.
17. A 2015. évi térítési díjakról szóló előterjesztés tárgyalása (21.melléklet)
Dr. Kovács Mirella a következő pontosítást teszi: amikor az előterjesztés készült, a Sombereki
Szociális Otthon térítési díj javaslatait, az utolsó két sorban szereplő díjakat felcserélte a technika.
Nem csökkenésre, hanem 1%-os emelésre teszünk javaslatot.
Bizottsági vélemények:
A SZEB és a PGB elfogadásra javasolja a módosítást.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal megalkotja a szociális
ellátásokról szóló 13/2000.(IV.28.)ör. módosításáról szóló 9/2015.ör-t.
18. Mohács Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés
tárgyalása (22.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PGB a beszámolót elfogadásra javasolja.
Szekó József az előterjesztésből kiemeli és ismerteti a költségvetés tervezett bevételi, kiadási
főösszegét, majd indokolja azok teljesülési szintjét. Az önkormányzat vagyonának az alakulásával
kapcsolatban a következő kiegészítést teszi: az előterjesztés szerint úgy tűnik, mintha 2014. évben a
város vagyona csökkent volna az előző évhez képest 337 M Ft-tal. Ez valójában nem így van, ennek
két oka van: az egyik, hogy az államnak kezelésbe adott iskolák értékét nem szerepeltethetjük valós
értéken, hanem 0 számlaosztályba rendelte rendelni a szabályozás. Ugyan így a 2014-es beruházások
ÁFA terhét nem lehet az eszközértékben szerepeltetni, bár ez nekünk kiadást jelent a beruházásoknál,
mivel az ÁFA-t az önkormányzat nem igényelheti vissza. Amikor a beruházásokat aktiváljuk, akkor az
adott beruházáson felmerült ÁFA költséget nem érvényesíthetjük, azt nem szerepeltethetjük az
eszközértékben. Ez a két tétel az, ami nálunk csökkentést eredményezett. Az államnak átadott iskolák
esetében ez 1,1 milliárd forint nagyságrendű csökkenést okozott, az ÁFA el nem ismerése 118,5 M Ft
csökkenést eredményezett. Ha ezt a két tételt figyelembe vesszük, és ezt a virtuális vagyontömeg
csökkenést, akkor is látható, hogy mintegy 513 M Ft-tal tudtuk növelni a vagyontömeget 2014-ben.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal megalkotja a 2014. évi
zárszámadásról szóló 10/2015.ör-t.
19. A helyi adókról szóló 21/2013. (XII.12.) ör. számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés
tárgyalása (23.melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Bizottsági vélemény:
A PGB támogatja az adórendelet módosítását.
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Hozzászólás:
Bertanicz Vilmosné kifejti, hogy nem kerülte el a figyelmét, hogy 2016. január 1-től kerülne
bevezetésre a telekadó, éppen ezért merült fel benne, hogy miért kell most tárgyalni, de mivel
polgármester úr különböző telekspekulációk ismeretét tárta elég, illetve egyik képviselőtársától is
megtudta, hogy a PGB ülésen mivel indokolták, ezért támogatni fogja a módosítást.
Szekó József kijelenti, hogy nem azt mondta, hogy tud telekspekulációkról, hanem az esetlegesen
felmerülő ügyeskedéseket szeretné elkerülni és ezzel a módosítással is elejét venni annak, hogy bárki
azon törje a fejét, hogy vállalkozói tulajdonban lévő spekulációs telkeket akár a vállalkozás
tulajdonosai, mint magánszemélyek javára szétírjanak vagy szétmérjék kisebb parcellákra, kisebb
telkekre. Ezeknek a törekvéseknek szeretnénk elejét venni, mert jelét vettük annak, hogy vannak
esetlegesen ilyen elképzelések.
Több hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal megalkotja a helyi adókról szóló
21/2013.(XII.22.)ör. módosításáról szóló 11/2015.ör-t.
20. Támogatási kérelemről szóló előterjesztés tárgyalása (24.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PGB 60.000 Ft támogatást javasol nyújtani a Média Csele Bt-nek a kérelmére.
Szekó József szavazásra bocsátja a PGB 60.000 Ft támogatásra tett javaslatát.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
44/2015.(IV.23.)Kh. a Média Csele Bt. támogatásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a Média Csele Bt. részére 60.000 Ft támogatást biztosít a Városi
TV által készített magazinműsorok, önkormányzati hírek és a képviselő-testületi ülések közzététele
érdekében. A támogatás fedezetét az általános tartalékból biztosítja.
21. A 2015. évi intézmény-felújítási, valamint útfelújítási keret felosztásáról szóló előterjesztés
tárgyalása (25.melléklet)
Szekó József ismerteti, hogy korábban jóváhagytuk azt, hogy 30 M Ft keretet különítünk el intézmény
felújításra, továbbá út-, járdafelújításra 20 M Ft-ot. Ezeket a keretösszegeket az előterjesztésben
megjelölt feladatokra kívánjuk fordítani.
Bizottsági vélemény:
A PGB egyetért a javaslattal.
Hozzászólás:
Kovács László ismerteti, hogy az interpelláció keretében szerette volna elmondani, hogy a
gimnáziumból sok tanuló az Orgona utca felé megy haza, ahol az úton közlekednek, mivel a járda
annyira rossz állapotban van. Az utca járdafelújítását be kellene venni a programba.
Szekó József nem javasol módosítani a táblázaton. Az interpellációk sorában figyelembe vesszük
képviselő úr javaslatát, és a városfejlesztési osztály ezt majd megvizsgálja. Egy ad hoc hozzászólás
alapján nem látja indokoltnak, hogy a pontosan kimunkált 20 M Ft felhasználásán változtassunk. A
járdaépítésre egyébként is anyagra biztosítunk keretet - hogy ezt az osztály kezelni tudja, meg kell
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vizsgálni milyen feladattal, milyen költséggel jár, válaszol az osztály. Megkérdezi az indítványt tevő
képviselőt, hogy kér-e erről külön szavazni. Válasz: nem.
A Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
45/2015.(IV.23.)Kh. a 2015. évi intézmény-felújítási, valamint útfelújítási keret felosztásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a 2015. évi intézmény-felújítási, valamint útfelújítási tervet az
előterjesztett formában elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bagó Béla osztályvezető
Szavazás után:
Szekó József kéri a városfejlesztési osztályt, hogy a felvetést tekintse interpellációnak és válaszoljon
Kovács László képviselő úrnak az Orgona utca érintett járdaszakaszának a felújításával kapcsolatban.
22. Pályázatokról szóló előterjesztés tárgyalása (26.melléklet)
Szekó József elmondja, hogy a fejlesztési csoport munkatársai a szünetben tájékoztatták arról, hogy
megjelent újabb pályázati kiírás, az erről szóló előterjesztések a képviselők részére kiosztásra kerültek.
Ismerteti és indokolja a benyújtandó pályázatokat.
Bizottsági vélemény:
A PGB a pályázatok benyújtását támogatja.
A Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatokat hozza:
46/2015.(IV.23.)Kh. a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kistérségi közlekedési szolgáltatás
fejlesztése falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódó pályázatáról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 21/2015.(IV.17.)MvM rendelet értelmében a
szigeti városrész falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó kisbusz beszerzésére
vonatkozóan. Az igényelt támogatás összege: bruttó 10 158 730 Ft.
Határidő: 2015. május 13.
Felelős: Szekó József polgármester
47/2015.(IV.23.)Kh. a KÖZOP-2015-4.7 Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése
pályázatról
1. Mohács Város Önkormányzata visszavonja a „21/2015.(III.31.)Kh. a KÖZOP-2015-4.7 Kikötői
alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése pályázatról” tárgyú határozatát.
2. Mohács Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási
Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási
Főosztály, a KÖZOP-2015-4.7 kódszámú, - „ Kikötő alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése”
című intézkedésére.
3. A fejlesztés összköltsége: 236.000. euró. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke 85%,
azaz 200.000 euró. A szükséges saját erőt, 15 %-ot az önkormányzat a 2015-ös, és a 2016.-os évi
költségvetés céltartalékából biztosítja.
Határidő: 2015. május 18.
Felelős: Szekó József polgármester
48/2015.(IV.23.)Kh. a „települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatása keretében a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez” pályázatról
Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által kiírt „A települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében a rendkívüli szociális
támogatás igényléséhez”, 49.460.656 Ft, azaz Negyvenkilencmillió-négyszázhatvanezer-
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hatszázötvenhat forint támogatási igénnyel, a 2015. március 1. – 2015. szeptember 30. közötti
önkormányzati kifizetésekhez.
Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Szekó József polgármester
49/2015.(IV.23.)Kh. a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása pályázatról
1. Mohács Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok
Lebonyolítási Főosztályhoz a Mohácsi Közétkeztetési Ellátó Szervezet konyhájának korszerűsítésére,
a gyermekétkeztetési feltételeit javító fejlesztések támogatására című intézkedésére.
2. A fejlesztés összköltsége: 15.433.439 Ft. Az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke 85%,
azaz 13.118.423 Ft. A szükséges saját erőt, 15%-ot , azaz 2.315.016 Ft-ot az önkormányzat a 2015-ös,
és a 2016-os évi költségvetés céltartalékából biztosítja.
Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Szekó József polgármester
23. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 25/2012. (X.29.)
ör. számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (27.melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Bizottsági vélemény:
A PGB egyetért a javaslattal.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal megalkotja az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 25/2012.(X.29.)ör. módosításáról szóló 12/2015.ör-t.
24. A köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről
szóló 7/2014. (VI.2.) ör. számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása
(28.melléklet)
Szekó József felhívja a figyelmet arra, hogy a PGB ülésén elhangzottak alapján módosított
előterjesztést tárgyalja a Képviselő-testület. A következő ülésen még foglalkozunk a rendelet
módosításával, most egyelőre az előterjesztés szerinti módosítást tárgyalják.
Dr. Légrádi Éva ismerteti az előterjesztés lényegi elemeit. A feltett kérdésre válaszol: a közszolgáltatás
alá nem tartozik az építési, bontási hulladék - ez került a tervezetbe.
Szekó József összefoglalva elmondja, hogy a módosítás azt jelenti, hogy minden vállalkozásnak
kötelezően gondoskodnia kell a területén keletkező kommunális hulladék elszállításáról – a rendelet
ezt írja elő. Kivételt képez, ha saját lakóhelyén folytatja a vállalkozói tevékenységét, olyan
tevékenységet folytat, amelyből feltételezhetően nem keletkezik többlet kommunális hulladéka, akkor
mentesülhet a kommunális hulladékszállítás kötelezettsége alól, mint vállalkozás, mert
magánszemélyként egyébként mint az ingatlan használója igénybe veszi a közszolgáltatást. Egyéb
vonatkozásban 70 literes kukát minden vállalkozásnak a kommunális hulladék elszállítására igénybe
kell vennie. A Mohácson működő közel kétezer vállalkozás közül több százan e szerint is jártak el,
míg voltak olyanok, akik nem e szerint jártak el, kibújtak a közszolgáltatás igénybevétele alól. Ezzel a
rendelet-módosítással méginkább lehetővé válik, hogy eljárjunk azokkal szemben, akik nem a rendelet
szerint szabadulnak meg a háztartásukban, vállalkozásukban keletkező hulladékoktól.
Bizottsági vélemény:
A PGB ebben a formában elfogadásra javasolja a módosítást.
Több kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal megalkotja a
köztisztaságról és a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2014.(VI.2.ör. módosításáról
szóló 13/2015.ör-t.
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25. Szociális bérlakásoknak a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft.
kezeléséből történő kivonásáról szóló előterjesztés tárgyalása (29.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PGB támogatja az előterjesztést.
Szekó József közli, hogy azért kerül sor a kivonásra, mert az egyik ingatlant feltehetően értékesítené
az önkormányzat, a másikat pedig más formában kívánja hasznosítani, nem szociális bérlakásként.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
50/2015.(IV.23.)Kh. szociális bérlakásoknak a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási
Nonprofit Kft. kezelésből kivonásáról
Mohács Város Képviselő-testülete a
- Mohács, Kinizsi u. 8. ¼. szám alatti 54 m2 nagyságú, 2 szobás komfortos és a
- Mohács, Szabadság u. 13. 1/1. szám alatti 82 m2 nagyságú, 2,5 szobás összkomfortos
szociális bérlakást az MVR Nonprofit Kft. kezeléséből kivonja.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Szekó József polgármester
26. Szakemberlakás bérlőjének kijelöléséről szóló előterjesztés tárgyalása (30.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PGB támogatja a javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
51/2015.(IV.23.)Kh. szakemberlakás bérlőkijelöléséről
Mohács Város Képviselő-testülete Mitric Attila Marko, jelenleg Mohács, Eötvös u. 18. szám alatti
lakost 2015. május 1. napjától a Mohács, Horváth K. u. 1/A. 4. emelet 37. szám alatti, 62 m2
alapterületű, 2,5 szobás, összkomfortos szakemberlakás bérlőjének kijelöli, egyidejűleg felkéri az
MVR Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős: Szabó Róbert osztályvezető
27. Az anyakönyvi eljárásról szóló 3/2011.(I.24.) ör. számú rendelet módosításáról szóló
előterjesztés tárgyalása (31.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PGB egyetért a rendeletmódosítással.
Dr. Kovács Mirella indokolja a rendelet-módosítást.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal megalkotja az anyakönyvi
eljárásról szóló 3/2011.(I.24.)ör. módosításáról szóló 14/2015.ör-t.
28. A városi óvodák működési, felvételi körzetének meghatározásáról, az óvodai beíratás
rendjéről, az óvodák nyári-téli szüneti és igényváltozás körüli nyitva tartásáról szóló 13/2007.
(V.29.) ör. számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalása (32.melléklet)
Bizottsági vélemények:
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A KOSB és a PGB egyetért a rendeletmódosítással.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal megalkotja a városi óvodák
működési, felvételi körzetének meghatározásáról, az óvodai beíratás rendjéről, az óvodák nyáritéli szüneti és igényváltozás körüli nyitva-tartásáról szóló 13/2007.(V.29.)ör. módosításáról szóló
15/2015.ör-t.
29. Ingatlanvásárlásról szóló előterjesztés tárgyalása (33.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PGB egyetért az ingatlanvásárlással azzal a kiegészítéssel, hogy az ingatlanokon található esetleges
felépítmények eltávolításának költsége kerüljön levonásra a vételárból.
Szekó József javasolja úgy módosítani a határozati javaslatot, hogy Mohács Város Önkormányzata
vagy a „Mohács Városfejlesztési Nonprofit Kft.”, és „ legfeljebb” 112 MFT+ÁFA áron vásárolja meg
az ingatlant. Nem ismert, hogy mennyibe kerül a felépítmények elbontása és mit tudunk érvényesíteni
az eladó felé, ezért javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy „a Képviselő-testület
kezdeményezi, hogy a vételárból kerüljön levonásra az ingatlanokon található esetleges felépítmények
eltávolításának költsége”.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
52/2015.(IV.23.)Kh. ingatlanvásárlásról
Mohács Város Képviselő-testülete
- jóváhagyja, hogy a Palazzo Vécsey Kft-től Mohács Város Önkormányzata vagy a Mohács
Városfejlesztési Nonprofit Kft. a Mohács 3741/55 ingatlant, valamint a Mohács 3741/61 és a
3741/62 hrsz-ú ingatlanok ½ - ½ tulajdoni hányadát legfeljebb 112 millió Ft+ÁFA áron
megvásárolja;
- kezdeményezi, hogy a vételárból kerüljön levonásra az ingatlanokon található esetleges
felépítmények eltávolításának költsége;
- felhatalmazza Szekó József polgármestert az adásvétel lebonyolítására.
30. A Duna-Dráva Cement Kft. ajánlatáról szóló előterjesztés tárgyalása (34.melléklet)
Bizottsági vélemény:
A PGB egyetért az előterjesztés határozati javaslatával.
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
53/2015.(IV.23.)Kh. a Duna-Dráva Cement Kft. által felajánlott ingatlanokról
Mohács Város Képviselő-testülete
1. nem fogadja el a Duna-Dráva Cement Kft. által felajánlott 808.668.235,-Ft eladási árat, az
Adásvételi Szerződés 7. pont b.) bekezdése alapján élni kíván a visszavásárlási jogával,
egyben felhatalmazza Szekó József polgármestert a szükséges intézkedések megtételére;
2. 2015. december 31-ig dönt visszavásárlási jogáról.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szekó József polgármester
31. A Gólya u. 40/B. szám alatti ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztés tárgyalása
(35.melléklet)
Bizottsági vélemény:
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A PGB egyetért a javaslattal.
Szekó József ismerteti az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület 8 egyhangú szavazattal a következő határozatot hozza:
54/2015.(IV.23.)Kh. a Gólya u. 40/B. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről
Mohács Város Képviselő-testülete
- egyetért a Mohács, belterület 579/2. hrsz. alatt nyilvántartott, Gólya u. 40/B. szám alatti,
Kalenics Mátyásné 1/1 arányban tulajdonát képező, „lakóház, udvar, gazdasági épület”
telekkönyvi megjelölésű, 1032 m2 térmértékű ingatlan tulajdonjogának az előterjesztésben
meghatározott feltételekkel történő megszerzésével;
- megbízza és meghatalmazza Szekó József polgármestert a tulajdonjog megszerzésére
vonatkozó megállapodás megkötésével, valamint az 1.200.000 Ft, azaz Egymilliókettőszázezer forint vételárnak az eladó részére történő megfizetésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Szekó József polgármester
32. A megyei kitüntető díjakra vonatkozó javaslatról szóló előterjesztés tárgyalása
(36.melléklet)
Szekó József ismerteti, hogy mivel május 31-ig lehet javaslatot tenni, ezért kéri Cserdi Áron
alpolgármester urat, hogy gondoskodjon arról, hogy a különböző médiafelületeken hozzuk
nyilvánosságra, készüljön egy ismertetés, felhívás arra vonatkozóan, hogy önkormányzatunk május
31-ig javaslatot kíván tenni a megyei kitüntető díjakra és várjuk a javaslatokat. Ismerteti a díjakat.
Nem javasol szavazást, amennyiben bárkinek javaslata van, akkor azt május 31-ig a Képviselő-testület
megtárgyalja, és amennyiben egyetért a javaslattal, akkor mögé állunk a javaslatnak..
33. Az önkormányzati elismerések adományozására érkezett javaslatokról szóló tájékoztató
tárgyalása (37.melléklet)
Szekó József ismerteti az előterjesztést, majd elmondja, hogy a következő ülésen tárgyalja meg és dönt
a javaslatokról a Képviselő-testület.
34. Interpellációk
Szekó József megkérdezi, hogy van-e olyan képviselő, aki az előző ülésen, üléseken elhangzott, illetve
írásban benyújtott interpellációjára adott választ nem fogadja el?
Kovács László elmondja, hogy a Hársfa utcai garázssor építéssel kapcsolatban még nem kapott
választ.
Jaksics György új interpellációként felveti, hogy az MTE-nél van egy sportoló, aki súlyemeléssel
foglalkozik. Arra kérték a lakók, hogy tegye szóvá azt, hogy nagyon zajos, ahogy a nagy súlyokat
ledobja, rezegnek az ablakok és nagyon komoly hangzavart idéz.
A Gólya utca nagyon régen lett felújítva, elavult, nincs alapja, az egyik lakó házánál minden évben
repedések történnek.
A Vörösmarty utcai közben hat lakó lakik – járda sincs, esőzéskor nehéz be- és kimenni.
Szekó József felvetésre elmondja, hogy a Gólya utca említett szakaszának felújítása szerepel az
útfelújítási programunkban – képviselő úr ezt már jelezte korábban. Az MTE ügyvezetője felé
jelezzük és kérjük, hogy próbáljanak megoldást találni arra, hogy a Kórház úti pályánál a sportoló ne
zavarja a lakókat.
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Kovács László megköszöni az Orgona utcai járdával kapcsolatos gyors intézkedés foganatosítását.
További interpellációit írásban nyújtja be, melyből kiemeli, hogy a Park utcánál az épületek között a
járdák megrongálódtak, felújításuk szükséges. Többnyire nyugdíjasok élnek.
Földváriné Wiszt Zsuzsanna elmondja, hogy útjavítási problémákkal fordultak hozzá: a Hayer szurdok
javítását, zúzott kővel felszórását kérik – a városfejlesztési osztálynak átadja a helyszínrajzot. A Bükös
szurdok folytatásának az útja is javításra szorul, zúzalékkal való felszórást kérnek.
Közvilágítási problémák: az 56-os út és a régi vízmű kereszteződésében lévő szakasznál nincs
megvilágítása a buszmegállónak és a postaládáknak. Lámpatestek vannak, de nincs rajta égő lámpa.
A Csele-patak u. 11.számú ház előtt lámpatestet kérnek az oszlopra.
Kovács László képviselőhöz nyugdíjasok fordultak azzal, hogy a Bükös szurdok közelében lévő helyi
járatú buszmegállónál (az 56-os úton a körforgalom felöl közeledő busz azon az oldalon áll meg) az
időseknek át kell kelni a veszélyes útszakaszon. A rendezvénytér közelében szeretnének leszállni.
Szekó József tiszteletre méltónak tartja, ahogyan a képviselők a lakossági megkereséseket
interpelláció formájában továbbítják, de ez nem azt jelenti, hogy az elhangzott kérések azonnal
teljesülni is fognak. Ennek lehetőségét meg kell vizsgálni egyrészt az anyagi, másrészt az egyéb,
jogszabályi feltételeit. Hangzanak el olyan kérések is, amelyek nem az önkormányzat kompetenciája.
Jogszabály írja elő, hogy milyen megvilágítási szinteket kell biztosítani a város területén – ezeket
biztosítjuk. A kért lámpatestek kihelyezésének elég komoly vonzatai vannak, lennének. Természetesen
mindegyik kérést megvizsgáljuk.
Több interpelláció nincs.
Szekó József több napirend nem lévén megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.

K. m. f.

Szekó József
polgármester

Dr. Kovács Mirella
jegyző

A jegyzőkönyv hiteles:

Földváriné Wiszt Zsuzsanna
képviselő

Szurcsikné Fábián Gyöngyi
képviselő
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