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Simon Zoltán alpolgármester: 
Köszönti a megjelent érdeklődőket a közmeghallgatáson, és kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, 
mondják el véleményüket. 
 
Mezeiné Vörös Rózsa: 
Nyilvános mérések, adatok alapján az 51-es út zajártalom és légszennyezettség mutatóinak 
alapján már most is egészségkárosító, és még inkább elviselhetetlen lesz az állapot, ha napi 100 
kamion szállít a GlenCore-hoz.  
 
Mit tervez az önkormányzat a lakosság nyugalma érdekében, van-e valamilyen szándék, 
igényelnek-e lakossági segítséget (aláírásgyűjtés, stb.)?  
 
Ő közös képviselő is, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások után rengeteg a közös költség 
tartozás. A közös képviselőnek kötelessége mindent megtenni a tartozás érdekében. 
 
Kell-e jogi eljárást, jelzáloggal történő megterhelést kezdeményezni, mint bárki más 
ingatlantulajdonossal szemben?   
 
Van egy kis építőipari cégük, melynek keretében kisebb felújításokat végeztek iskolákon, ami 
bruttó 240 000 Ft összesen, ezzel is tartozik az önkormányzat. Tudja, hogy ez a Gondnoksághoz 
tartozik, de azt is tudja, hogy a Gondnokság vezetője gyakran jött az önkormányzathoz 
érdeklődni, hogy mikor sikerül a megfinanszírozás. 
 
Mikorra várható ennek a kifizetése? Szándékoznak-e kamatot fizetni, vagy valamilyen 
módon kompenzálni az ő hitelkamatát? 
 



Többször írt már levelet, beadványt az önkormányzatnak, melyekre nem válaszolnak. Az új 
önkormányzat hivatalba lépése óta kb, 20 levelet, beadványt írt. Ha nem fizetik ki a munkát, az 
olyan érzést kelt, hogy legközelebb csak akkor lát hozzá, ha előre kifizetik. Sokat szépített volna 
a helyzeten, ha kap egy háromsoros levelet, hogy sajnos jelenleg nem áll módjukban kifizetni, de 
folyamatban van az ügy. 
 
Nem ellentétes ez a Közigazgatási eljárási törvény rendelkezéseivel? A tartozások, hivatalos 
megkeresések figyelmen kívül hagyása miatti bizalomvesztést helyre kívánják-e állítani és 
mi módon?  
 
Az Interneten található hivatalos nyomtatványt letöltötte, ezen a nyomtatványon több közcélú 
igényt bejelentett, intézkedésnek nyoma nincsen. Kivéve, hogy a Nád utcában levette a behajtani 
tilos táblát, amit annak idején sikerült elintézniük, hogy ne száguldjanak az autók, pedig a 
beadványon épp az útburkolat rettenetes állapotát jelentette be.  
 
Számíthatnak-e a Nád utcai útburkolat rendbetételére, a behajtani tilos tábla 
visszahelyezésére?  

 
Több közérdekű beadványt is készített már, többek között a közterületi padok festéséről, a 
Széchenyi úti árkád rendbetételéről. 
 
Lehetne-e az elvégzendő feladatokkal a közmunkaprogramban részt venni?  
 
Ezzel kapcsolatban is írt a Polgármesteri Hivatalnak, aki áttette az ügyet a Bírósághoz. Úgy 
tudja, hogy van az önkormányzatnál hivatali osztály, aki ezt az eljárást lefolytatja.  
 
Ez általános eljárásforma, hogy átteszik a Bírósághoz a szabálysértést? 
 
Gyakran az a válasz mindenre, hogy nincs rá pénz, de a közterület foglalási díjakból lehetne 
bevételt szerezni. A Belvárosban nagyon kevés a parkolóhely, sokszor pedig hamuzók vannak 
kihelyezve, hogy ne álljanak oda. Ez olyan, mintha ő az 51-es útra tenne ki hamuzókat, hogy ne 
járjon arra senki. Régen annyira komolyan vették ezt, hogy mindig mindenért közterület 
foglalási díjat kellett fizetni. A parkolással kapcsolatban megjegyezné, hogy a kevés belvárosi 
parkolóhelyet is sokszor egész napra elfoglalják a hivatali dolgozók. 
 
Talán a népszerűség miatt nem foglalkoznak ezzel? Nem lehetne bevezetni a 2 óra ingyen 
parkolást és utána a fizetős parkolást? 
 
Visszatérne az 51-es úthoz, mert ott nagyon sok teherautó, kamion közlekedik. 
 
Nem lehetne módot találni arra, hogy a városnak legyen bevétele bizonyos nagyságú, súlyú 
járművek áthaladásából? 
 
Példaként hozná fel a pécsieket, akik a Honvédelmi Minisztériummal szálltak szembe sikerrel.  
 
Nem lehetne kikényszeríteni úgy a kalocsai Duna-híd megvalósítását, ha Kalocsa vagy a 
kalocsai környezetvédelmi civil szervezetek részt vennének az erőmű bővítésével 
kapcsolatos építéshatósági eljárásban? 
 
Simon Zoltán alpolgármester: 
Nagyon sok kérdést kaptak, elfogadja-e, ha írásban kap rájuk választ?  
 



Mezeiné Vörös Rózsa: 
Igen. 
 
D. Szabó István: 
Kéri a kalocsaiakat, hogy ne legyen ilyenek, tiszteljék meg egymást, gondolkozzanak el. 
Kifosztották az országot a fehérgallérosok az elmúlt 60, 80, 100 évben. Ha visszahordanák a sok 
pénzt, akkor nem lenne itt probléma. Nem kell szidni a polgármestert, az alpolgármestert, a 
jegyzőt, szükség van mindenkire, Török Gusztáv Andorra, Loibl Lászlóra is. A kommunisták 
tönkretették az országot, és ameddig nem szállnak magukba, addig itt rend nem lesz. A gazdag 
ember lelkileg szegény, a szegény ember lelkileg gazdag.  
 
Simon Zoltán alpolgármester: 
Köszöni a hozzászólást. 
 
Szántó Éva: 
Kerékpárral közlekedik a városban, és szinte mindenhol azt látja, hogy rengeteg a szemét. Nem 
lehetne ez ellen tenni valamit? Nincs valamilyen szankció? A tavaszi és őszi lomtalanítás 
kapcsán észlelte, hogy napokig ott vannak a zsákok, amik kiszakadnak, a szemét egy része pedig 
ott marad a földön. Nem mindenki rakja rendbe a saját házát, mindenki várja, hogy majd a 
Kommunális Intézmény eltakarítja. Sokan vesznek meg házakat, majd utána elhanyagolják, 
olyan, mintha nem lenne tulajdonosa. Például a Hunyadi u. 84. szám alatti ház előtt, vagy az 
Eperföldi ABC mögötti terület. A játszótereken is nagyon sok a szemét, a rendezvények és a 
piacok után végig kellene mennie a testületnek a Vajas-parton, mert végig szemetes. A Csajda-
kert mindig kimarad minden programból, jó lenne, ha olyan lenne, mint régen. Az eredeti állapot 
helyreállítása jó lenne, nem lehet leülni, nincs szemetes. Javasolja, hogy őrizzék ezeket a 
testületeket, minden parkot együtt kellene kezelni. Valamikor ott volt sorompó is, jó lenne 
visszatenni, mert így nagy a forgalom. Észrevette, hogy a borostyán sok helyen felfut a fákra és 
megfojtja őket, ezekre is figyelni kellene. Személyesen járt itt a Műszaki Osztályon a 
közmunkásokkal foglalkozó ügyintézőknél. Akkor megjegyezte, hogy sokan arra használják a 
fákat, hogy hirdetéseket helyeznek el. Akkor azt mondták, hogy ők lefényképezték, de ez nem 
elég. Tenni kellene ez ellen is. A 48-asok terén a szökőkút szélét letörték, egy lámpa is szét van 
törve. Szólt, hogy javítsák meg, nem lehetne ezt megtenni? A Tomori utcában is sokat jár, 
némelyik autós azt hiszi, hogy az sztráda, felfröcskölik a sarat a házakra, régebben rendőrök 
álltak ott, de most már nem. Szép gesztus, hogy sokan fogadnak örökbe kutyát, de oda kellene 
figyelni arra, hogy amit odapiszkítanak, azt el kell takarítani. Szankciókat kellene bevezetni 
azokra, akik nem tudják, hogy hogyan kell kutyát tartani. A virágdíszítéssel kapcsolatban a 
Tompa Mihály és a Kossuth Lajos utcánál, ahogy lefordulnak a buszok, ott van egy 3-4 m-es 
tuja, körülötte régen virágok voltak, most gaz van és ott van leszúrva a Népművészeti Ház 
táblája. Ezzel is kellene valamit tenni. A Sétálóutcában hiányolták többen is, hogy eltűntek a 
virágok, pedig jól nézett ki nagyon.  
 
Török Ferenc polgármester: 
Olyan kérdéseket, észrevételeket tett, melyekkel találkoznak és dolgoznak rajta. Kettős 
érzésekkel hallgatta ezeket, mert logikus, hogy azt mondják, hogy szedjenek parkolási díjat – 
lehet, hogy ez az előző hozzászólásban hangzott el - és büntessenek, azonban a következő ilyen 
fórumon olyan hozzászólások lennének, hogy soha nem volt parkolási díj, miért büntetnek 
rögtön? Pontosan jól látják, hogy a parkolás kaotikus, erre rövid időn belül megoldást kell 
találni, lehet, hogy a parkolási díj lesz a megoldás. A szemetelőkkel kapcsolatban igen, lehetne 
büntetni, a lehetőség megvan rá. Ez a legjobb példa arra, hogy hová jutott a társadalom. A 
generációk közötti elszakadás, a neveltetés, az erkölcs, az etika hiánya sajnos ide juttatta a 
társadalmat. Nem az a cél, hogy ezt az állapotot konzerválják. Mindenki szeretne szép, tiszta 
városban élni, erre is tettek már lépéseket. Például a Kommunális Intézmény most vizsgálja, 



hogy hány embernek nincs szemétgyűjtője. Megvizsgálták és kiderült, hogy kb. 1 000 lakásnak 
nincs kukája. Vagy bizonyos üzletek elé kikerül a szemét éjszaka, majd a Kommunális 
Intézmény elviszi és még a tulajdonosok vannak felháborodva azon, hogy miért várják el tőlük a 
nagyobb kuka használatát. A közterület foglalási díjakkal kapcsolatban is történt változás, épp 
azon dolgoznak, hogy milyen módon lehet ezen változtatni, akár rendeletmódosítással, egyéb 
szabályozással. A közös felelősség abban van, hogy rá kell szólni egymásra, hogy ne szemeteljen 
senki sem az utcán. Ezt meg kell tenni, szólni kell. Tessék szólni ezekre az emberekre, és tessék 
rászólni azokra is, akik nem takarítják el maguk után a kutyák ürülékét. A játszóterekkel is ez a 
helyzet. Az új Startmunka program pályázatában szerepel egy olyan elem, melyben az illegális 
szemétlerakók felszámolását célozzák meg. Emellett olyan betonüzemet szeretnének létrehozni, 
melyben 50-en fognak dolgozni, virágvályúkat, szemeteseket, padokat fognak készíteni. A 
Vajas-parttal kapcsolatban ismerik a problémát, látják, de nem győzik. Ezért jó, hogy civil 
szervezetek is bekapcsolódtak a takarításba. Attól, hogy valaki előtt közterület van, attól még 
nem kell azt várni, hogy mindent a Kommunális Intézmény csinál meg. Ha valahol idős ember 
lakik, akkor jelezni kell és kimennek, segítenek tisztán tartani az utcát. Ezért is szükségesek az 
átalakítások, mert látják, hogy ebben a formában nem jól működik a Kommunális Intézmény. 
Akik itt dolgoznak, vagy más intézménynél dolgoznak, azoknak az a feladatuk, hogy 
dolgozzanak. Mindenkit az elvégzett munka alapján ítélnek meg, nem a lakosság van a 
hivatalért, hanem az itt dolgozók vannak a lakosságért. Rendnek kell lenni, mindenkinek az a 
szándéka, hogy ez így legyen, működjön a város. A Csajda- kertben van az uszoda, ami több 
mint 50 millió Ft veszteséget termel minden évben. A fejlesztési tervben szerepel az uszoda 
modernizálása, szükséges külső medence, a kert rehabilitációja és egyebek. Elfogadja a választ? 
 
Szántó Éva: 
Igen. 
 
Sütő Lajos: 
Örömmel hallotta, hogy a Kálvária felújításra kerül, azonban ma a temetőben a betonozott utak 
állapota kritikus. Javasolja, hogy amint lehet, ezt a város tegye rendbe. Másik téma a Schöffer-
torony. Ez is többször szóba került, az építmény jövőre lesz 30 éves. Elektronikai problémák is 
vannak, de statikai-állékonysági felülvizsgálat is szükséges. A szerkezet szénacélból készült, 
nem rozsdamentes acélból. Vannak módszerek – röntgenezés, ultrahang -, melyekkel ez 
feltérképezhető. Minél hamarabb utána kell járni, mert állékonysági problémák lehetnek. 
 
Török Ferenc polgármester: 
A Kálvária szerepel a programban, új, önálló kapuval megnyitva, a zarándokút része lenne. 
Látják, hogy nincs rendben, és ismét visszatér ahhoz, hogy ez is Kommunális Intézmény 
kezelésében van, de nem jól működik. A Schöffer-toronnyal kapcsolatban már történtek előzetes 
vizsgálatok. Kb. 10 millió Ft-ba fog kerülni a felújítás, gyűjtik az anyagot az eredeti állapot 
visszaállításához. Méltatlanul van ebben az állapotban a torony, erre büszkének kell lenni. A 
statikai vizsgálatról már beszéltek a kollégákkal, ezt a magas, nagy súlyú szerkezetet át kell 
vizsgálni, nehogy balesetveszélyes legyen. Elfogadja a választ? 
 
Sütő Lajos: 
Igen.  
 
Romsics Imre, Kalocsai Városvédő Egyesület: 
Azzal szerette volna kezdeni, hogy a beadott javaslataikkal kapcsolatban eddig nem kaptak 
visszacsatolást, de az elhangzott Haynald-tervben ezek közül sokat viszontlátott. De éppen azok 
a javaslataik, melyek a műemlékvédelemmel kapcsolatosak, azok hiányoznak. Az egyesület 
éveken keresztül küzdött a kóbor kutyákkal és galambokkal, átadtak egy állattartási 
rendelettervezetet az alpolgármesternek, kéri, hogy ez kerüljön be a testület elé. Ez megfelel a 



törvényeknek, egyeztettek minden szervezettel, akik legfőképpen kutyatartással foglalkoznak. A 
bizottsági ülésen vitatkoztak is a fő utca fáival kapcsolatban. Az egyesület nem ért egyet a fák 
kivágásával, tettek is javaslatot arra, hogy kidolgoznak egy koncepciót ezzel kapcsolatban, 
melyről majd tárgyalhatnak később. Ez a fasor a budapesti Andrássy út tervei alapján készült, 
tehát meg kellene őrizni. Kéri, hogy a fakivágásokkal kapcsolatban legyen rendszer, ne legyenek 
kiváltságosok. A Népművészeti Ház Magyarország legelrontottabb tájháza. Lehet, hogy viszi 
Kalocsa hírét, de erre megoldás kell, közel 20 éve készen van az erre vonatkozó koncepció. Több 
lakótelepi lakos kérte, hogy a közmeghallgatáson mondják el, hogy sokan önerejükből szedték 
össze a leveleket, bezsákolták, majd az több hétig ott állt. Egyesek ezt még szét is szedték, de 
amikor a Kommunális Intézmény ezt elszállította, akkor a szétszakadt zsákokat otthagyták. 
Múzeumigazgatóként is szeretne megjegyzést tenni. A Haynald-tervben zászlóshajókról 
beszéltek, de ezek között egy kis sziget elveszett. A Viski Károly Múzeum őrzi a város 
népművészeti kincseit, értékét. Nagy kincs, sok város örülhetne, ha ilyen kincse lenne, mint 
Kalocsának. Másik dolog, ami megoldásra vár az információs táblák nem megfelelőek, kérdése, 
melyek nem megfelelőek, nem jó helyen és nem jó névvel mutatják az épületeket. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Szeretnék őket bevonni a munkába, sok esetben azonos platformon állnak, szeretne továbbra is 
együtt dolgozni velük. Folyamatosan kiderül, hogy a rendeletek – így az állattartással 
kapcsolatos rendelet is - nem megfelelőek, módosításra, átdolgozásra várnak. Ezen folyamatosan 
dolgoznak. A Sétálóutca fáival kapcsolatban annyit mondana, hogy a szíve szakadt meg, amikor 
az Andrássy út platánfáit kivágták. Akkor is mindenki mindenkinek a „vérét” akarta ezért, aztán 
a szakemberek megállapították, hogy milyen fák ültetése megfelelő ott és ma ismét a város 
legszebb fasora található ott. Nem ész nélkül esnek ennek neki, vizsgálatot kérnek. Kalocsához 
hozzánőtt a berkenyefa, akár jelkép is lehet. Azonban az új fák néhány év alatt szépen 
megnőnek, azt is mondták a kertészek, hogy túl sűrűn ültették a fákat. Semmiképp nem teszik 
azt, hogy egyszerre kivágnak mindent és kopasz lesz a fő utca. Azonban néhány fa nagyon rossz 
állapotban van, elkorhadtak, alig tartja már őket valami. A Népművészeti Házat az 
önkormányzat hosszú távon bérbe adta egy turizmussal foglalkozó szakembernek azzal a 
kikötéssel, hogy rendben tartja. Nem biztos, hogy kellő figyelemmel ellenőrizték ezt. Jelenleg 
kidolgozás alatt áll az új szerződés, melyben pontosan kifejtik, hogy mit várnak el azért, hogy 
nem kell bérleti díjat fizetni. Meg kell oldani a felújítást, ebben biztosan a Viski Károly 
Múzeumra fognak támaszkodni és őket fogják segítségül hívni. Az igazgató tudja, hogy ő 
mellette áll mindenben, a bővítésben, reméli, hogy sikerülni fog. A város összes tábláját 
felmérték, egy teljesen új rendszert fognak kialakítani. Egységes információs táblarendszert 
fognak kialakítani, azonban a feladatokat mindig rangsorolni kell, sajnos nem tudnak 1-2 év alatt 
mindent megoldani.  
 
Marton Balázs ügyvezető: 
Az információs táblákkal kapcsolatban kidolgozás alatt van egy pályázat, melyet a TDM 
szervezet készít. Egységes táblarendszert alakítanak majd ki Hajóssal és Dunapatajjal együtt. 
 
Simon Zoltán alpolgármester: 
Az állattartás és az állatvédelem rendkívül fontos kérdés. Fontos a tudatosság és a praktikum. Az 
a feladat, hogy ne legyenek kóbor kutyák a városban. Köszöni a rendelettervezetet, amit 
eljuttattak hozzá, de azért nem került még a testület elé, mert rengeteg kérdés merült fel. Több 
szervezettel és magánemberekkel is konzultáltak. Sok új törvény, rendelet érinti ezt, ezért amikor 
átfogóan sikerül koncepciót kialakítani, akkor egy egységes, új önkormányzati rendeletet 
alkotnak majd. Jó folyamat indult el, ezen az úton szeretnének továbbhaladni. 
 
 
 



Káldiné Hédai Éva: 
Ő nem panaszkodni szeretne, hanem dicsérni. Folyamatosan figyeli a történéseket, és 
legfontosabb számára, hogy megmentették a kalocsai kórházat. Emellett fontos, hogy az utakon a 
bukkanók ki lettek igazítva, hogy a Vajas-parton minden rendezett és szépül. Sajnálja, hogy a 
műjégpálya nem valósul meg, de majd lesz jövőre. A gyengén látók nevében köszöni, hogy a 
kereszteződésben a lámpáknál hangjelzés segíti az átkelést. Épül, szépül a város, türelmesen 
végigveszik a dolgokat. Sok a program a gyermekeknek, a felnőtteknek, sok a probléma, de 
minden egyre szebb. Vannak problémák, de minden egyre szebb. A Sportcsarnok újranyitását is 
köszöni, az ünnepségek is nagyon szépek. Családias légkörben zajlanak a programok. Csodálja 
Varga Nelli képviselő türelmét és diplomáciai készségét, le a kalappal mindenki előtt, mert a köz 
érdekeit tartják szem előtt. A hivatalban is gyökeres a változás, megértik a problémákat, 
próbálnak segíteni. A hulladékot – ő úgy látja – jobban elviszik, a közmunkások is jobban végzik 
a munkájukat. A könyvtárral nagyon elégedett, rengeteg lehetőség van, programokkal készülnek 
nekik, ez nagyon jó. Minden egyre szebb, fejlődik a város.  
 
Török Ferenc polgármester: 
Nagyon köszöni, tényleg szeretnék, ha mindenki megfelelően elvégezné a feladatát és mindenki 
elégedett lenne. 
 
Szabóki László Kalocsai Városvédő Egyesület: 
Az előadáshoz azt tenné hozzá, hogy valahogy nem illett ide, ezt jó lenne még egyszer 
megtárgyalni, mert a városvédők által beadott dolgok nem szerepeltek mindenhol, vagy másképp 
szerepeltek. Szóba került, hogy nem lesz műkorcsolya-pálya, de azért a hagyományosat meg 
lehetne csinálni. Szükséges lenne egy foglalkoztatás politikai fórumot tartani, ahol elmondhatnák 
a javaslatokat, a megvalósításban is részt tudnának venni. A közmunkaprogrammal kapcsolatban 
tudja, hogy nehéz a feladat, de ha termelőüzemet is akarnak működtetni, akkor nagyon oda kell 
figyelni, hogy jól menjen, nehogy kidobják a gyereket a fürdővízzel együtt. Kéri az 
önkormányzatot, hogy a saját értékeire vigyázzanak. A város zászlótartójánál a kis kockaköveket 
ki kell javítani, mert balesetveszélyes. Az energetikai fejlesztésnél vigyázzanak, egységben kell 
vizsgálni, hogy mindenkinek jó legyen. Az egyesület már kidolgozott egy olyan rendeletet, mely 
a dohányzást korlátozná, más városokban már bevált. Személyes észrevétele, hogy irritálja, ha a 
TV-ben olyan hirdetést olvas, hogy tegnapelőtt volt egy meccs és hirdetik, hogy lesz holnap. 
Ezeket tüntessék el, mert irritálják az embert. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Nem volt ugyan itt a Haynal-terv bemutatásakor, de úgy tudja, hogy elhangzott, hogy vitára 
bocsátják az anyagot, át lehet nézni, észrevételeket lehet tenni. Próbálták a civil szervezetekkel 
folytatott konzultációkon hallott ötleteket és észrevételeket beépíteni, biztosan lesz olyan 
javaslat, ami most ebbe nem fér bele, de egyéb pályázatok keretében esetleg megoldhatók. A 
Startmunka programmal kapcsolatban egyszer már megdicsérte a kollégáit, de megteszi még 
egyszer, mert a megyében az egyik legjobb programot Kalocsa nyújtotta be. Azt is lemondta és 
el is fogja mondani még többször, hogy dolgozni is kell. Egy évre, napi 8 órában foglalkoztatják 
majd az embereket, de elvárják, hogy ezért tegyenek is, becsüljék meg a munkát. Ez egy komoly 
program, nem öntik ki a gyereket a fürdővízzel. Az üzem, ha jól működik, lehet, hogy továbbra 
is megmaradhat. Ez a kormány és az önkormányzat célja is, hogy a közmunkaprogramból olyan 
munkahelyek jöjjenek létre, melyek akkor is megmaradnak, ha a program véget ér. Sajnos az 
egész főtérre ráférne egy alapos renoválás. A Főszékesegyház felújítása kapcsán szükséges lesz 
javítgatás, a teljes felújításra akkor kerülhet sor, ha a templom felújítása befejeződik. Reméli, 
hogy lesz lehetőség ezzel kapcsolatban pályázat benyújtására. A dohányzással kapcsolatban 
ismét visszatérne oda, hogy legalább annyian tapsolnak, mint ahányan ellenzik. Véleménye 
szerint arra halad a világ, hogy ez megszűnjön. A televízió munkatársainak átadja az észrevételt. 
 



Spuler György: 
Örül, hogy ennyire dinamikusan és szakszerűen próbálják vezetni a várost. Ugyanakkor szeretné 
megköszönni az előző polgármester 20 éves munkáját, mert az is meglátszik a városon. 
Figyelmesen végighallgatta a programot, örömmel konstatálta, hogy az ő hozzászólásához 
kapcsolódik. A zöldvízió elég messzire tekint, ehhez szeretne majd csatlakozni. De fontosabbnak 
tartja a Jancsika-kertet. Ma ott buszpályaudvar és kocsma van. Miután a vasútállomást 
megszüntették, ez az első hely, ahol a turisták találkoznak a várossal. A fákat kivágták, az újak 
árnyéka kicsi. Azt hinné az ember, hogy a Műszaki Osztály talán készített valami előtanulmányt, 
amit megvitatott a nyilvánosság előtt. Amikor érdeklődött, akkor találtak egy színes képet, de 
csak az épület látszott rajta, a környezetről nem volt semmi. Ezek után irtották ki a fákat, 
bokrokat a Jancsika-kertben. Letaroltak mindent, a százéves fákhoz igazodni kellett volna. Baján 
most épült fel, de mielőtt az épületet felhúzták, már elhelyezték a fákat. Javaslata, hogy 
telepítsék vissza a fákat. A fáknak nem az ágait metszik meg, hanem a fákat megcsonkítják. 
Nézzenek utána, hogyan kellene csinálni, a kalocsai kertészmérnökök nem érti, hogy miért 
mondják, hogy a berkenyéket nem metszeni, hanem csonkítani kell. Először lecsonkítják, majd a 
fa maga akar terpeszkedni. Javasolja, hogy vizsgálják át a DÉMÁSZ-szerződéseket, hogy a 
kábelek a föld alá kerüljenek és javasolják, hogy ez valósuljon meg. Az évek folyamán mindig 
visszatérő facsonkítások nem utalnak arra, hogy bárki is tárgyalt volna a DÉMÁSZ-szal a 
facsonkításokról. A nyilvános illemhelyről szólna. Nem gondolja, hogy a Városházát kellene 
erre a célra használniuk a polgároknak. Javasolja, hogy személyzettel védett és karbantartott 
WC-t állítsanak fel a város központjába. A Szentháromság térrel kapcsolatban védelmet kell 
nyújtani a szobroknak, nem szabad engedni a parkolást ott. A zászlótartót többször megrongálták 
már, vissza kell tenni a beton virágládákat a szobor elé, hogy megakadályozzák a behajtást. A 
Szentháromság szobor az egyik legértékesebb barokk alkotás a városban. Korábban kerítés vette 
körül, ami az 1960-as években tűnt el. A kórház melletti kis parkban vissza kellene állítani a 
padot, a rendet. A Mócsy utcánál voltak betonoszlopok is, melyek megakadályozták a behajtást, 
de ezt az egyik telektulajdonos önhatalmúlag eltüntette. Javasolja, hogy tegyék rendbe ezt a 
parkot is. A Szent Imre szobrot is vissza kellene állítani az eredeti helyére, mert ez is a város 
büszkesége. Javasolja, hogy a szobrot helyezzék vissza a Kossuth Lajos utcába. Szeretné 
kifejezni a köszönetét, hogy a kórház visszakapta a régi nevét. Reméli, hogy folytatják, és bátrak 
lesznek. 
 
Török Ferenc polgármester: 
A buszpályaudvarral kapcsolatban annyit tudnak tenni, hogy átvizsgálják a lehetőségeket a 
parkosításra. Valóban minden város szeretné, ha a kábelek nem csúfítanák el a várost. Ezen 
gondolkodni kell, napirenden kell tartani, de rengeteg pénzbe kerül. Az összes közműcsatornát át 
kell vizsgálni, mert több helyen törnek el a csövek. A Kalocsavíz Kft. vezetőjével, Szigeti 
Attilával többször tárgyaltak arról, hogy egy egységes tervet kell készíteni arra, hogy milyen 
módon tudnak olyan közműalagutakat létrehozni, melyekben minden elhelyezhető. Erre pályázni 
kell majd, tárgyalnak róla, de ez hosszabb időt fog igénybe venni. A DÉMÁSZ nem a 
Kommunális Intézményt bízza meg a fák metszésével, ezen is vitáznak. Jó lenne, ha kalocsai 
kft., jelen esetben a Kommunális Intézményt bíznák meg ezzel. Valószínűleg ők még inkább 
odafigyelnének erre. A városban a berkenyefák túl magasra lettek engedve, a korábbi 
kertészeknek nem biztos, hogy engedni kellett volna ezt. Szakemberekre kell bízni, hogy milyen 
módon engedik a fákat nőni, milyen fajta fákat ültetnek, hogy ez ne okozzon gondot. A 
nyilvános WC-ről is már többször beszéltek, a helyét keresik jelenleg. Meg kell találni azt a 
helyet, ami mindenkinek megfelel. Vannak nyilvános illemhelyek – pl. a piactéren és a 
Szentháromság téren -, de természetesen szükség van a belvárosban is erre. A Szentháromság 
szobrot 40 millió Ft-ért faragnák újra. Érsek atyával már többször beszéltek erről. Sajnos rossz 
minőségű homokkőből készült, ami nem tartós. Egy új technikával műanyag kaucsukkal le lehet 
venni a mintát, és új, jó minőségű és természetesnek tűnő műkőből öntik ki a szobrokat. Ez kb. 
10 millió Ft lenne. Gyorsan megoldást kell találni, hogy legalább a mintát levegyék, mert félő, 



hogy hamarosan nagyobb károk keletkeznek. A forgalmi renddel kapcsolatban ismét 
visszatérnek az elejére: amikor a társadalom nem viselkedik megfelelően, akkor nehéz mit tenni. 
Nem lehet mindenhol mindig rendőr, lehet, hogy kamerarendszert kell kialakítani. A végső 
megoldás mindenképp az kellene, hogy legyen, hogy a térről kitiltják teljesen a forgalmat, mert 
ez is hozzájárulhatott a Főszékesegyház rossz állapotához. A kis parkkal kapcsolatos észrevételt 
köszöni, meg fogják nézni, hogy mit lehet tenni. Elfogadja a választ? 
 
Spuler György: 
Igen. 
 
Szabó Imréné: 
4-5 éve a temető útjainak rendbetételéért harcol, szeretné megkérdezni, hogy lesz-e ebből 
valami? Mindig mindenki megígérte, de sosem lett belőle semmi. Sokszor hallja azt, hogy nincs 
pénz, de akkor javasolja, hogy gyűjtsenek pénzt, mindenki járuljon hozzá, akinek van ott 
családtagja eltemetve. Köszöni, hogy a gazdátlan sírok rendbe lettek hozva. Viszont az utak 
rendbetételét kéri, ő is beszélhetne a fákról, mert az őseinek a sírját egy nagy tölgyfa tönkretette. 
Lehet, hogy a fa áldás, de néha átok is. Nagyon meg kell gondolni az ültetéseket, régen is 
nyakra-főre ültették a fákat, nem szakszerűen, az oszlopokat megdöntik és hasonlók. A sírok 
nem olcsóak, olyan fákat kell ültetni, aminek nem 3-4 méter hosszú a gyökere. Emellett szeretne 
beszélni egy orvosról, dr. Villányi Imréről van szó. Nagy áldozatok árán a Gödrökben élő romák 
orvosa volt. Olyan helyeken dolgozott, ahol nem volt áram, víz. Ilyen hősies dolgot nem sok 
orvos tesz, és Kalocsa nem becsüli meg eléggé. Nagyon jó orvos volt, Kalocsán ilyen hősies 
orvosról nem tud. Embertelen nehéz munkája volt, kéri, hogy a város ismerje el őt. A családja is 
nagyon szerény, ők nem indultak meg ezért. Ha turistalátványosságot szeretnének, akkor 
Kalocsán is kellenének minél több helyre virágok, muskátlik az oszlopokra. Emellett szükség 
lenne arra, hogy ha valakinek van egy jó ötlete, akkor azt ossza meg, kiállítást is lehetne 
szervezni azzal a címmel, hogy Szeretem Kalocsát. A fiatalok nagyon rosszul viselkednek, 
dobálják a szemetet, rongálnak. Úgy érzi, hogy a lakótelep el van hanyagolva, több rendőr 
kellene. A lakótelepen úgy érzi, hogy egyedül dolgozik azon, hogy rendben tartsa az utcát, és 
még köszönömöt sem kap a szomszédoktól, senkitől. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Észrevették már, hogy Kalocsa megbecsülésre méltó személyeit nem mindenki kezeli 
megfelelően. Amikor arról beszélt, hogy a rendeleteket felül kell vizsgálni, akkor a 
kitüntetésekről szóló rendeletre is gondolt. Pontosan meg kell határozni, hogy melyik díj kinek 
adható, mit kell érte tenni. Neki Fleisch doktor jutott eszébe, ő is sok kalocsainak segített. 
Ezeknek az embereknek meg kell adniuk a tiszteletet, nevezzenek el tereket, utcákat. Meg kell 
beszélni, át kell nézni a lehetőségeket. A közbiztonsággal kapcsolatban el kell gondolkodni azon, 
hogy olyan programokat kellene a fiataloknak kitalálni, amivel elfoglalják magukat. A 
gördeszkásokkal kapcsolatban annyit mondana, hogy amikor a Kubikus park rendben lesz, akkor 
lehetőséget kell nekik adni arra, hogy ott egy kis részen sportolhassanak, néhány kelléket is 
adhatnának nekik, amit a fiataloknak kellene rendben tartani. Úgy érzi, hogy ezek a gyerekek 
nem találják a helyüket, azért nem viselkednek megfelelően. Amint lenne egy olyan területük, 
amiért ők felelnek, talán másként lenne. Emellett amint lesz lehetőség pályázni, egy 
kamerarendszert kellene kialakítani. Nagy visszatartó ereje lenne, mert felismerhetővé, 
megkereshetővé válnak. A temetőről annyit tud mondani, mint az előbb. Valóban rossz 
állapotban van, fel kell mérni. És ismét a jó gazdához tér vissza, mert ha szolgáltatnak, akkor 
annak az is része, hogy rendes úton lehessen megközelíteni. Ő szíve szerint még tenne fákat, 
mert mennyivel jobb lenne nyáron is kiülni egy fa alá a padra. Biztosan meg lehet találni azt a 
fajta fát, ami nem akkora gyökérzettel rendelkezik, hogy megrongálja a sírokat. 
 
 



Loibl László Kalocsa Tóth Mike u. 10/E szám alatti lakos: 
Elsősorban a város lakóihoz szeretne fordulni közérdekű információkkal. 
 
„Kalocsa Városa a fizetésképtelenség, a csőd közelében tántorog! Annak ellenére, hogy 2010 
októberében közel egyensúlyi helyzetben vették át a város költségvetését. Hegyekben állnak a 
kifizetetlen számlák a városházán és a gondnokságon. Az intézményeket folyamatosan a 
közműszolgáltatások, a gáz és a villany kikapcsolásának réme fenyegeti. Van, ahol a kikötés 
napján utalnak gyorsan egy kisebb összeget, hogy haladékhoz juthassanak, van ahol az 
igazgatónak személyesen kell megakadályoznia a kikötést. A tartozások a közműszolgáltatók 
felé is egyre csak halmozódnak. Nem véletlenül beszélik a városban, hogy január hónapban nem 
működteti az önkormányzat az oktatási intézményeket, mert az így megspórolt elektromos és 
gázenergia díjából remélik az egyensúly helyreállását. Valószínű, hogy előbb-utóbb a 
közvilágítási szolgáltatás is megszűnik, hiszen tudomásom szerint ebben az évben még nem 
fizettünk ezért a szolgáltatásért. Ha a közvilágítást kikapcsolják, akkor a közlekedési és 
közbiztonság soha nem látott szintre süllyed!  
 
Ebbe a helyzetbe a jelenlegi városvezetés és a kabinet hibás döntései, mérhetetlen fedezetnélküli 
pénzköltése sodorta a várost. A felelősség vállalása helyett most bűnbakokat keresnek, akikre át 
lehet hárítani a felelősséget. Így került sor a két héttel ezelőtti testületi ülésen arra a határozatra, 
amely szerint az önkormányzat feljelentést tett „jelentős anyagi hátrányt okozó” szerződés 
miatt, ismeretlen tettes ellen. Természetesen, hogy az ismeretlen tettesek ne maradhassanak 
azok, az összes médiában megnevezték az előző városvezetést, sőt sajtótájékoztatókon még a 
vélt károkozás összege is elhangzott. Továbbmenve minden kalocsai postaládába bedobott 
szórólapnak a címlapján fényképet is közöltek, nehogy valakinek is kétsége legyen, kikről is van 
szó.  
 
A feljelentést tárgyát - a jelentős anyagi hátrány okozását – a DÉMÁSZ Rt.-vel 2002-ben 
megkötött és azóta többször módosított, a város közvilágítási rekonstrukcióját megvalósító 
szerződés képezte. Ez egy 14 évre szóló szolgáltatási szerződés, amely a város közvilágításának 
megújulását és a szolgáltatás színvonalának emelését szolgálta. Egy ilyen, hosszabb távú 
szerződés megkötéséhez két jelentős elem megléte szükséges. Ezek alapján lehet eldönteni, hogy 
érdemes-e belemennie a városnak. 
 
Az első elem a tartalom. Kalocsa Városában a rekonstrukció előtt 2281 lámpatest biztosította a 
közvilágítást. Ezeknek csak körülbelül egy tized része volt korszerű. A többi régi típusú, nem 
megfelelő megvilágítást adó, nagy karbantartási igényű, „energiafaló” lámpatest volt. A 
rekonstrukció után, a lakossági igényeket és a bővüléseket is figyelembe véve 2992 korszerű 
lámpatest biztosította a közvilágítást. A szolgáltatás színvonala és mennyisége jelentősen nőtt. A 
második elem a gazdasági – pénzügyi előnyök – hátrányok összevetése. Ki kell számolni, hogy 
ha a régi rendszer marad – a szolgáltatás színvonalától függetlenül – az mibe kerül a városnak, és 
ha megvalósítja a rekonstrukciót a szolgáltatóval, az mennyibe kerül. A rekonstrukció előtt a 
közvilágítás 367,5 kW teljesítményt képviselt. A rekonstrukció után ez a szám – annak ellenére, 
hogy több mint 700 db-al nőtt a lámpatestek száma – 224,8 kW-ra csökkent. Jelentősen csökkent 
továbbá az előzőekben is fizetett üzemeltetési díj is. A számítások és a szolgáltatás 
színvonalának növekedése okán Kalocsa Város Önkormányzata 2002-ben, egyhangúlag a 
szerződés megkötésére szavazott! 
 
A lámpatestek száma a lakossági és városi igényeknek megfelelően folyamatosan nőtt és 
tudomásom szerint ma már a 3100 darabot is meghaladják a közvilágítást biztosító lámpatestek. 
 
2010. január 1-jére vonatkozóan végeztettünk egy szakértői számítást arra vonatkozóan, hogy 
mennyibe került volna, ha a régi rendszer marad és így a rekonstrukcióval mennyit fizetett ki az 



önkormányzat. A számítások egyértelműen megmutatták, hogy az önkormányzat 2010. január 1-
ig bruttó –és fontos, hogy bruttó, mert az önkormányzat végfelhasználóként nem jogosult az áfa 
visszaigénylésére - 17,5 millió Ft-tal fizetett kevesebbet, mintha a régi rendszer maradt volna 
meg. Ez a szám a következő években még növekedhet és növekedni is fog. Ráadásul a 
lámpatestek élettartama jóval nagyobb, mint a 14 éves futamidő. Alapvetően pénzügyi 
szempontból 16,7 évre taksálják a szakemberek, műszaki amortizáció szempontjából 20-22 évre. 
Tehát amikor a szerződés futamideje lejár, az elkövetkezendő években az energiahatékonysági 
díj a városnál marad, és ez évente több 10 millió Ft-os megtakarításhoz vezet. Nem látjuk még 
pontosan, hogy mennyi a vége, de kalkulálható volt, hogy igen is a város számára ez a fejlesztés 
megéri, jó döntés. Nem véletlenül volt, hogy a képviselő-testület egyértelműen és egyhangúlag a 
szerződés megkötése mellett döntött. 
 
Elgondolkodtató, hogy 12 napig az önkormányzati vezetés, annak ellenére, hogy képviselők 
vagyunk Török Gusztáv Andorral, nem engedett számunkra betekintést ezekbe a számokba. 
Természetesen azért megtaláltuk a módját, hogy a szükséges adatokhoz és információkhoz 
hozzájuthassunk. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a jelenlegi vezetés és a kabinet a 
valós helyzet elkendőzésére, bűnbakként kíván minket a város elé állítani! 
 
Tisztelt Kalocsaiak! Török Gusztáv Andor és jómagam tiszta lelkiismerettel, becsülettel és nyílt 
tekintettel állunk Önök elé! Visszautasítjuk a vádakat és a hazug rágalmakat! 20 éven át 
tisztességgel és becsülettel tettük a dolgunkat a városunk érdekében! Minden erőnkkel azon 
leszünk, hogy az igazunkat bebizonyítsuk, hogy a hazug rágalmakat elhárítsuk! 
 
Nem hagyjuk, hogy belénk gázoljanak és meghurcoljanak minket! 
 
Én remélem, hogy a jelenlegi önkormányzati vezetés, a kabinet néhány év múlva - hozzánk 
hasonlóan - tiszta lelkiismerettel, becsülettel állhatnak majd a város lakossága elé!” 
 
Török Ferenc polgármester: 
Képviselő úr szeretné, ha válaszolna? 
 
Loibl László: 
Nem. 
 
Vén Sándor irányító technikus – DÉMÁSZ Zrt.: 
Szeretne egy közleményt tenni a lakosság felé. Az elmúlt napokban több helyen lehetett hallani, 
hogy problémák vannak a közvilágítással. Kicsit összeesküvés-elmélet szerű dolgokat hallanak a 
hibabejelentésekkor. Tájékoztatja a lakosságot, hogy az önkormányzata nem szerelteti le a 
lámpákat. Sajnos Kalocsa területén 5 lámpát loptak el, a környéken is elkezdődtek a 
lámpalopások. Sok helyről hallja, hogy a lámpák leszerelésével akar spórolni az önkormányzat. 
Szó sincs ilyenről, más eszközökkel spórolnak majd. A DÉMÁSZ szakemberei a helyszínen 
szerelik a lámpákat, nem szerelik le. Ha véletlen anyaghiány miatt nem tudják megszerelni, 
akkor sötéten hagyják, de nem fogják leszerelni. Bármilyen probléma esetén a közvilágítás 
hibabejelentésnél lehet észrevételt tenni és kijavítják, megoldják a problémát. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Nappal felmásznak, leszerelik a lámpatestet. Ezért kéri, hogy amikor látnak valakit, aki ilyet 
tesz, tessék jelenteni azonnal az önkormányzatnak, a DÉMÁSZ-nak, a rendőrségnek, mert akkor 
éppen lopást látnak. A képviselő úrnak pedig csak két mondatot szeretne mondani. Reméli, hogy 
nem csalta meg az emlékezete, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést az önkormányzat. Nem az 
van az újságban, hogy a régi városvezetés ellen tett feljelentést az önkormányzat. Amikor a 
vizsgálat befejeződik, akkor bizton állíthatják majd, hogy az erre szakosodott szakemberek 



megállapításai alapján vagy az lesz, hogy nem történt ilyen, vagy az, hogy történt. Az elején 
elhangzott rémhírterjesztéssel nem foglalkozik. Sok ilyen rémhír terjengett már, és mindig 
kiderült, hogy nem igaz. Nem tud róla – már pedig kellene tudnia róla -, hogy elmarad a tanítás. 
Szénszünet a szocializmusban volt, nem most. Viszont kéri, hogy majd január végén, ha nem 
lesz gázszünet és nem zárják be az iskolákat, akkor ugyanúgy álljon ki a mikrofon elé és kérjen 
elnézést Kalocsa város lakosaitól. 
 
Loibl László képviselő: 
És ha lesz, akkor a polgármester kér elnézést? 
 
Török Ferenc polgármester: 
Természetesen, akkor ő kér elnézést.  
 
Somorai László Sörös Imre utcai lakos: 
Régóta, 1995 óta bajlódnak a Sörös Imre utca a könyvtár utcája és az Ady Endre utca közötti 
szakaszával. Megépült egy betonút, azonban a felszíni vízelvezető árok miatt problémák vannak. 
Az utca lejt két oldalra, a házak folyamatosan kapják a vizet, valószínűleg nem volt elég ügyes, 
hogy bebizonyítsa szakértőkkel, hogy ez rontja a háza állapotát. Kéri az új vezetést, hogy a 
Műszaki Osztállyal nézzék meg, olvassák át a per anyagát. Az utcában a betonlapok állapota 
nagyon rossz, az utca egy része kapott aszfaltréteget és kiépítettek egy vízelvezetést szolgáló 
„folyókát”. Az utca legmagasabb pontján, ahonnan folyik feléjük a víz. Amikor megkérdezték, 
hogy miért nem építik ezt tovább, akkor azt a választ kapta, hogy per alatt van, addig nem 
foglalkoznak vele. A pernek egy éve vége van, és még mindig áll a víz az utcában. Szeretné, ha a 
Műszaki Osztályról kijönnének és megnéznék. Kéri, hogy a testület egyszer jöjjön ki esőben, eső 
után, nézzék meg, hogy a lefolyók magasabban vannak, mint a vízszint. Másik dolog, hogy 
véleménye szerint a börtön szennyvize az esővízcsatornába folyik. Szakértők megállapították, 
hogy ez nem így van. Többször felhívta a figyelmet arra, hogy a börtön környéki rácsos lefolyók 
gőzölögnek. Választ szeretne kapni arra, hogy miért gőzölög egy esővízcsatorna. Harmadik 
dolog, hogy a mozi bejáratánál van egy nagyon szép óra és zenélő harangok, de egy hang 
hiányzik. Sok arra a turista, nem kellene azt az egy harangot megjavítani? Lehet, hogy a 
Schöffer-toronyra nincs pénz, de ezt nem lehetne megjavítani? 
 
Török Ferenc polgármester: 
Ha jól érti, akkor ez 17 éves probléma? 
 
Somorai László: 
Igen. 
 
Boromisza Viktor irodavezető: 
Részben ismeri az ügyet, néhány hónapja kapta meg a teljes anyagot. Jogerős bírósági határozat 
született, részletesen nem tanulmányozta, ugyanis ez lezárásra került.  
 
Somorai László: 
Nem csak Boromisza úr nem tanulmányozta, hanem senki sem, a beadványokat, leveleket sem. 
Olyan válaszokat kapott, hogy nincs tudomásuk róla, nem szeretné, ha megint ez lenne. 
 
Szabó Imréné: 
Szabálytalanul vették el ott a járdát, régen ott földút volt. Össze-vissza repedt a háza, egész 
életében vesztes az önkormányzat miatt. A posta mögötti parkoló helyén az ő családjának volt 
háza, arról volt szó, hogy majd rendezik az ügyet. Ő semmit nem kapott, neki mindenkiből és 
mindenből elege van.  
 



Dr. Filvig Géza képviselő: 
Somorai úr felvetésére annyit szeretne mondani, hogy tudomása szerint a perben ő volt az egyik 
fél, az önkormányzat a másik. Ilyen értelemben az ő beadványit ilyenkor már nem az 
önkormányzat vizsgálja, hanem a bíróság mérlegeli. Feltételezi, hogy született egy jogerős ítélet, 
így semmilyen mulasztás nem történt az irodavezető részéről, hogy egy lezárt ügyet nem 
tanulmányozott. A bíróság sokszor nem tud igazságot tenni, kéri, hogy újra adja elő ezt a 
problémát, nézzék meg, hogy mit tudnak tenni, mert sokszor nem a bírósági út lehet a megfelelő. 
 
Somorai László: 
Nem szeretné ha félreértenék, nem azért jött, hogy azt mondja, hogy a bíróság ítélete rossz. Azért 
jött, mert azóta sem történt semmi, nem olvasták el a beadványait, átadták az ügyvédnek és kész. 
Olyan válaszok jöttek, hogy nincs róla tudomásuk. Kéri, hogy olvassák el és csak mondjanak 
véleményt. Tudja, hogy hol van, nem a bíróságon. Kéri, hogy jöjjenek el az utcába, gázoljanak 
térdig a vízben és mondják meg, hogy mit tudnak tenni. A város nem csinálta meg, ami a 
feladata. Az előző vezetés nem csinálta meg, mert azt mondta, hogy per alatt van. Most kéri az új 
vezetést, hogy tegyenek valamit. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Kéri a Városüzemeltetési és Fejlesztési Irodát, hogy nézzék meg, vizsgálják meg az ügyet. Ha 
van olyan elmaradt vállalás, amivel a lakók problémáit meg tudják oldani, akkor vizsgálják meg. 
 
Káldiné Hédai Éva: 
Az Eperföldi templomnál lévő lámpa víz alatt van, amikor a gyalogátkeléshez jeleznének, akkor 
nem tudnak, mert minden csupa víz. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Meg fogják nézni. 
 
D. Szabó István: 
A Kossuth utcánál nagyon kevés az idő a gyalogátkeléshez, nagyon balesetveszélyes. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Ezt is meg fogják nézni, de valószínűleg jogszabály van arra, hogy mennyi ideig kell zöldnek 
lennie a lámpának. 
 
Több kérdés, felvetés nem lévén megköszöni, hogy ilyen sokan itt voltak a közmeghallgatáson. 
Köszöni, hogy elmondták észrevételeiket, kérdéseiket, felvetéseiket, igyekeznek mindent minél 
hamarabb megoldani, majd a közmeghallgatást bezárja. 
 
 
 

Kmft. 
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