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Török Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent érdeklődőket a közmeghallgatáson. A kérdések, panaszok, vélemények 
elmondása előtt szeretne beszámolni az elmúlt két év történéseiről, eseményeiről, 
teljesítményéről. 
 
Az elmúlt időszakban több lakossági fórumon is részt vett, mindig örül, ha találkozhat a város 
polgáraival, ha beszélgethetnek az elvégzett és elvégzendő feladatokról. 2010-ben rájöttek, hogy 
nagy fába vágták a fejszéjüket, hiszen nagyon elavult rendszert kaptak meg. Olyan intézményi 
rendszer fogadta őket, ami lassú, drága és nem modern. Akkor elhatározták, hogy minden 
nehézség ellenére a választási kampányban tett ígéreteket megvalósítják. Az elmúlt két év 
feladatait 4 időszakra tudja osztani. Az első fél év a válságkezelésről, a diagnózis felállításáról 
szólt. Egy nagyon eladósodott várost örököltek elavult intézményrendszerrel. Ami a legnehezebb 
volt, hogy a gondolkodásmódot is át kellett állítani. Megvizsgálták, átnézték az egész 
önkormányzat működését, pénzügyi helyzetét. A következő félév az úgynevezett stabilitási 
időszak volt. Ekkor a látott hibák és feladatok alapján meghatározták, hogy mit és hogyan kell 
csinálni. Cselekvési tervet kellett felállítaniuk. Így érkeztek el a 2012. év első feléhez, amikor a 
feladatlista alapján az intézményrendszer átalakítását kezdték meg és véghez is vitték, már most 
látható jó eredményekkel. 2012. második fél évében az átalakított, új rendszert kellett bejáratni. 
Ha a rendszerben dolgozók elérik a „kritikus tömeget”, amikor átlátják, hogy miért és hogyan 
kell dolgozni, akkor látványos javulás érhető el. Úgy gondolja, hogy most érték el ezt a kritikus 
tömeget. 
 
Az elsődleges cél természetesen az volt, hogy a polgárok életét megkönnyítsék, javítsák az 
életminőséget. Ennek első lépése volt az ügyfélszolgálat megnyitása, ahol egy helyen tudnak 
sokféle ügyet elintézni a polgárok.  



Vagy például ide sorolhatják a kórház megmentését is, amihez óriási segítséget kaptak dr. 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől. De megígérték, hogy megmentik a kórházat, 
újranyitják a gyerekosztályt és ez meg is történt.  
A rendszer átvizsgálása során derült ki, hogy a közétkeztetés sem megfelelő. Több helyről 
érkezett a visszajelzés, hogy nagyon jól döntöttek az átalakítással. Jobb ételt kapnak a gyerekek, 
kevesebb konyhán főznek, 3000 embernek készítenek ételt.  
Két évvel ezelőtt a belvízvédelemmel is nagy problémák voltak, több éves probléma volt ez is, 
nemrég sikerült elnyerni egy nagy pályázatot, melynek következtében ezt a problémát is meg 
fogják tudni oldani.  
Sokszor kapja meg, hogy a munkahelyteremtés polgármesterének nevezi magát, és mégsem 
történt semmi. Nagyon nehéz munkahelyeket teremteni és a munkahelyeket megőrizni. A 
Startmunka programnak köszönhetően több száz embert vezettek vissza a munka világába, ezt a 
programot folytatják tovább. 
A közterületek gondozása kapcsán még sok feladat, sok lehetőség van. Ez az egyik terület, ahol 
hibáztak. Úgy gondolták, hogy megfelelő vezetőt találtak erre a feladatra. El kell ismerniük, 
hogy nem fordítottak elég figyelmet erre, de a mostani döntésük – a jelenlegi vezető és az 
intézmény kft-vé alakítása – biztosítani fogja, hogy ezen a területen is a lakosság érdekeit 
szolgálják.  
 
Egy városnak nagyon fontos, hogy sok helyen beszéljenek róla, sokan ismerjék. A 
közművelődési feladatok ellátását is át kellett alakítani, mert párhuzamosan látták el a 
feladatokat, több intézmény végezte ugyanazt a munkát. Ezt is át kellett alakítani. 
Ezeket a feladatokat úgy látták el, hogy új fejlesztéspolitikát határoztak meg. Ennek 
legfontosabb eleme az volt, hogy csökkentsék a költségeket és növeljék a bevételeket, de a 
lakosság komfortérzetét ne csökkentsék.  
Fontos alapgondolat, hogy egy város életét nem választási ciklusokra, hanem hosszútávra kell 
tervezni. Bemutatták a hosszú távú fejlesztési tervet, a Haynald-tervet, ami a város fejlődését tűzi 
ki célul. Egyik legerősebb eleme a Kalocsa Szíve Program, ami turisztikai fejlesztéseket foglal 
magába. A város rehabilitációs programot átszervezték, mert ha nem tervezték volna át, akkor 
úgy gondolja, hogy egy rossz programot valósítottak volna meg. Ide tartozik például az 56-os tér 
megújítása, a Kubikus Park teljesen más elemekkel készült el – nem rózsakert lett belőle, hanem 
közösségi tér. Utakat, hidakat újítottak fel, új kerékpárutak épültek. A Haynald-terv másik fő 
eleme a zöld távhő program. Ennek segítségével olcsóbb távhővel tudják majd fűteni az 
önkormányzati épületeket. Az épületenergetikai és közvilágítási program is ide tartozik, nem 
kifesteni kell az épületeket, hogy szépek legyenek, hanem ki kell cserélni a nyílászárókat, hogy a 
hő ne szökjön ki. A közvilágításban LED-es lámpákat fognak használni, amivel sok energiát és 
így pénzt takaríthatnak meg. Ez közel 30%-kal olcsóbb világítást tud eredményezni a városnak.  
Ezen elemeket akkor lehet megvalósítani, ha beruházásbarát környezetet alakítanak ki, így az itt 
lévő és az ide települő vállalkozások is jól érzik magukat. Nincs Kalocsán ipari park, van egy 
terület, amit annak hívnak. Nincsenek meg a megfelelő körülmények, szétdarabolt a terület. Egy 
21. századi ipari park kiszolgálja a vállalkozásokat, de ez itt nincs így. De ezen változtatni 
fognak, a rendezési tervet is ez alapján módosították. Az idetelepülő vállalkozások így majd azt 
kapják, amit elvárnak egy ipari parktól. A mai gazdasági helyzet nagyon nehéz, nagyon sok 
tárgyalás szükséges ahhoz, hogy valakit ide lehessen hozni a vállalkozásával. A régi rossz 
beidegződések miatt nem jelentik be állandóan, hogy kivel tárgyalnak, mert már sok mindent 
előre bejelentettek régen és nem lett belőle semmi. A kínai gombatermesztéssel kapcsolatban is 
sok dolog van még hátra: összefüggő 20 hektáros területre van szükség, a kínai gépeket meg kell 
feleltetni a magyar szabványoknak és egyebek, ami sok időbe telik. Szeretné megerősíteni 
mindenkiben, hogy nem nagyüzemeket, gyárakat szeretnének ide telepíteni, hanem 
kisvállalkozásokat, 10-30 főt foglalkoztató üzemeket.  
 



Mindezen feladatokat nem lehet megoldani, ha nincs biztos pénzügyi háttér. Folyamatosan 
érkeztek a rémhírek, hogy nem tudnak fizetést adni, bezárják az iskolákat, és ezek sosem váltak 
valóra. Stabilizálni kell a helyzetet, amihez nagy kormányzati segítséget is kapnak. A stabilitási 
program nagy segítség lesz a városnak, biztosan jól fog működni a város. A mai nap egyik 
örömhíre, hogy 260 millió Ft-os ÖNHIKI támogatást kaptak. A miniszterelnök-helyettes 
elmondta, hogy ez az eddig elvégzett munka miatt lett ekkora összeg, mert látják, hogy a vezetés 
gazdálkodik, nem elszórja a pénzt és ide érdemes támogatást nyújtani. 
Az előző kormányzatok vontak el sok pénzt az önkormányzatoktól, egyre több feladatot adtak. 
Az előző kormányok ekkor azt mondták, hogy az ő bankos barátjuktól lehet pénzt felvenni, majd 
ők adnak. Ilyenkor könnyen elcsábul az ember, ha nincs pénz, de ad a bank, akkor akár erőn felül 
is fejleszt. Ilyenkor nagy a felelősség a városvezetésen, hogy ne csábuljon el és ne vigyen véghez 
látványberuházásokat, hogy megpróbáljon választási győzelmet kicsikarni. Felelős vezetés nem 
tesz ilyet. Nem ciklusra, nem 4 évre, hanem hosszú távra, 15-20-25 évre kell megtervezni egy 
város jövőjét. Megérti, ha egy városvezető fejleszteni akar, de ezt nem lehet minden áron. A 
mostani vezetés úgy próbál meg majd gazdálkodni, amiből lehet fejleszteni. A nem igazán 
átgondolt fejlesztések kárát most élik, amikor a hosszú távú adósság milliárd feletti összeg. Nem 
lehet azt a szemléletet követni, hogy olyan dolgokat kell fejleszteni, amik látszanak. Szinte az 
összes út aszfaltozott, de alattuk 60 éves vízvezeték-rendszer van, és hetente háromszor törik el a 
cső az út alatt, amit felszednek és szétdarabolnak. Nem lehet azt sem megtenni, hogy 80 millió 
Ft-ért építünk liftet a gimnáziumba, amit még talán sosem használtak, de az ablakok rosszak, a 
szigetelés rossz és kifolyik a pénz az ablakon. Nem lehet épületeket kívülről lefesteni, mert az 
szép, amíg ha használnak egy számítógépet, akkor kigyulladnak a vezetékek. Tervszerűen, 
prioritásokat meghatározva kell fejleszteni. Előtérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, amik 
megtakarítást eredményeznek, vagy költséget csökkentenek.  
Többször fel szokta tenni a kérdést lakossági fórumokon, hogy mit gondolnak, Kalocsán mennyi 
adóbevétel van. Szokott segíteni azzal, hogy egy ekkor településen körülbelül 1-1,2 milliárd Ft-
nyi ez az összeg. Mindenki azt szokta mondani, hogy 8-900 millió Ft lehet ez. Szomorú, de itt ez 
600-650 millió Ft, tehát körülbelül a fele más hasonló településnek. Az iskolákhoz, a szociális 
ellátáshoz mindig hozzá kellett tenni súlyos pénzeket, ezzel majdnem el is fogyott mindig az 
adóbevétel. Tehát ezt a területet erősíteni kell, segíteni kell a kalocsai cégeket, ide kell telepíteni 
vállalkozásokat és a lakosokat is rá kell venni arra, hogy fizessék be az adót. Lehet szidni az 
önkormányzatot, de ebből a pénzből látják el a feladatokat. Ezért fontos, hogy milyen kép van az 
emberekben Kalocsáról, ezért fontos a városimázs. Az elmúlt két évben nagyon jó kép alakult ki 
a városról, ebben nagy szerepe van a Városmarketing Kft-nek. Megszervezték a nagy 
rendezvényeket, a médiában sokszor szerepel a város és pozitív hírekkel. Ez nagyon fontos a 
vállalkozóknak is.  
 
Ehhez az kell, hogy a fiatalok is itt maradjanak, a város sportélete is fellendüljön például. Ez a 
terület is nagyon elhanyagolt volt. Felújították a sportcsarnokot, műfüves pályákat alakítottak ki, 
aminek a kihasználtsága mutatja, hogy van rá igény. Fontos, hogy az emberek jól érezzék 
magukat a városban. Azokat a fiatalokat, akik egyetemet, főiskolát végeztek, vagy épp tanulnak, 
haza kell hozni. Adottá kell tenni a körülményeket, hogy legyen itthon lehetőségük dolgozni, 
élni. A városban élők nagyon lokálpatrióták, ez nagyon jó dolog. Sokszor az élet alakítja úgy, 
hogy muszáj elmenni innen, de neki nagyon fontos, hogy lehetőséget teremtsenek a 
szakembereknek, hogy hazaköltözzenek. Ezért is fontos, hogy a még fiatalabb lakosokkal is 
tartsák a kapcsolatot. A GYIÖK-kel folyamatosan tartják a kapcsolatot, nagyon jól végzik 
egyedül a feladatot, van mellettük segítő, aki segítséget nyújt, ha kérik. A nyugdíjasokat is 
ugyanígy segítik. Lehet, hogy nem adnak 2000 Ft-ot mindenkinek egyszer egy évben, de a 
lakásfenntartási támogatási rendszer mindenkin segít, akinek szüksége van rá. Az eddigi 2000 
Ft-okat tették be ebbe a kalapba, amihez az állam hozzátesz még 90%-ot. Ezért kap most havonta 
2-3-5000 Ft-ot minden rászoruló, ami nem egyszeri 2000 Ft. Lehetőségükhöz mérten ezután is 
segítik őket. 



Összefoglalva 2010-ben 500 millió működési hiánnyal vették át a várost, milliárdos 
nagyságrendű hosszú távú hitelállománnyal. Ebből indultak, de a rendszert átalakították, ami 
most elkezdett működni. Ezen rendszer célja, hogy a lakosságot a lehető legjobban kiszolgálja. 
Minden kollégájának el szokta mondani, hogy ők vannak a város lakóiért és nem fordítva. 
Hatalmas munka elején vannak, ez a két év egy nagy munka eleje. Sok olyan munkát végeztek 
el, ami nem látványos, de biztos alapot ad arra, hogy jó irányba tereljék a várost. Ez közös 
munka, mindenki munkája, ezt ezután is közösen tudják csak folytatni. Köszöni mindenkinek a 
támogatást, a türelmet. Sosem haragszik azért, ha építő kritikát kap. De nem szereti, ha 
hőbörögnek, ha rémhíreket terjesztenek. A tervek, elképzelések alapján fiatalos, dinamikus, a 
polgári értékeket becsülő, a hagyományait tisztelő városban élhetnek majd. 
 
Átadja a szót a közmeghallgatás résztvevőinek, lehetőséget biztosítva a kérdések, problémák 
felvetésére. 
 
Balázs József: 
A polgármester azt mondta, hogy ők vannak a városért és nem a lakosság a polgármesteri 
hivatalért. Amikor bejött, akkor miért kellett regisztrálni? Ez a város háza. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Nagyon fontos, hogy a hivatalnak legyen beléptető rendszere. Lehet, hogy szokatlan, de fontos, 
hogy rend legyen. A Járási Hivatal, a tankerület is itt lesz, sokféle hivatal, hatóság található az 
épületben. Szeretnék elkerülni azt, ami már megtörtént – hogy loptak, helyiségeket rondítottak 
össze. Fontos, hogy tudják, hogy ki, mikor és hol jár. Ő is, mint polgármester ezt használja, 
elnézést kér, ha ez fennakadást okozott. Most már elvileg zárva vannak, nincs itt senki, bárki 
bejöhetne és végigjárhatná az épületet.  
 
Balázs József: 
Köszöni a választ, de nem győzte meg. 
 
Ruppáner János: 
Benne felmerül annyi aggály, hogy ez egy magáncég, ezért nincs joga igazolványt kérni. De nem 
ezért kért szót, négy témát szeretne felvetni. Először is mende-mondák terjednek a városban, 
hogy egy 50-150 fő közötti népcsoportot kívánnak betelepíteni a városba. Van-e ennek alapja.  
 
Második kérdése az iskolákhoz kapcsolódik. Márciusban volt egy megbeszélés az iskolák 
dolgozóival, amin ő is részt vett. Ekkor történt egy kijelentés, hogy az egyébként is rossz 
helyzetben lévő iskoláknál 10% költségcsökkentést kell végrehajtani. Ekkor iskolabezárásokkal 
fenyegetőzve fogadtatták el. Az hogy Kalocsán az iskolák még működnek, ez annak köszönhető, 
hogy a tanárok döntő többsége hivatásszeretetből végzi a munkáját, a szülők és a gyerekek 
együttműködőek, valamint a jóisten kegyelme, hogy nagyobb baj eddig nem történt. Az iskolák 
ellátottsága gyakorlatilag nulla, egy villanykörtét nem lehet kicserélni, mert nincs pénz rá. Az 
iskolák közüzemi számlái nincsenek rendezve nagyon régóta. A tanárok nem kapják meg a 
járandóságaikat – a helyettesítésekre gondol. Csak az Eperföldi iskolában mintegy 100.000 Ft-
nyi ez az összeg, amit nem kaptak meg. Ez méltánytalanság, főleg azért, mert a választási 
ígéretekben az szerepelt, hogy magas szintű iskoláztatás lesz. Hasonló témát hozna fel, miszerint 
egy tanulmányi verseny kapcsán levelet írt Turi Tibor képviselőnek, bizottsági elnöknek, hogy a 
verseny döntőjében való részvételhez szükséges utazási költségekhez kért 20.000 Ft-ot. Csak 
szóban kapott választ, hogy ilyeneket ne is írjon, mert erre nincs pénz. Pedig ezek a versenyek 
továbbfejlődés legalapvetőbb elemei. Tavaly például az Eperföldi iskola csapata első lett a 
Kárpát-medencei történelmi versenyen 150 csapatból. A polgármester elmondta, hogy rossz 
struktúrát örököltek, ezzel egyetért. Az előző önkormányzat az iskola-összevonásokkal egy 
működésképtelen rendszert hozott létre, de ezzel a mostani vezetés sem tett semmit. Még 



kevesebb pénzt biztosítottak az oktatásra. Mondja ezt a saját nevében, de tagja a Közalkalmazotti 
Tanácsnak és a gimnázium szülői munkaközösségének is. És persze jobbító szándékkal. 
Januártól új struktúra kezdődik az oktatásban. A bérjellegű kifizetéseket az állam állja, a 
rezsiköltségeket az önkormányzat fizeti. Nem csak ilyen költségek vannak, van irodaszerköltség, 
rendezvények költsége és hasonlók. Ennek a tisztázása is jó lenne, ha megtörténne. Egyéb 
anomáliák is vannak. Az iskolák vezetése nem mindig tiszta. A gimnáziumban új igazgató-
helyettest neveztek ki, biztosan talál munkát, de a 350 diákra 3 fős vezetés van. Az általános 
iskoláknak egy igazgatója van. Nagy a kockázata annak, hogy a vezetés bizonytalansága súlyos 
gondokhoz vezethet. Ez azért nem történt meg, mert a kollégáival vállalnak plusz munkát. Jó 
lenne, ha erről majd később tovább beszélhetnének.  
 
Harmadik témája részben ide tartozik. A támogatások között csomó anomáliát vélt felfedezni. 
Van több nyári tábor, amit az önkormányzat minden évben támogat – nagyon helyesen -, 
azonban nem szerepel a honlapon a támogatások között. Ugyanakkor nem érti, hogy hogyan 
szerepelhet itt B. Mária jubileumi jutalma. Ez az egyetlen juttatása maradt meg egyedül a 
közszolgáknak. Ez a jutalom nem támogatás, hanem járandóság. Ha ez jubileumi jutalom, akkor 
szeretné tudni, hogy ki hibázott és hol. Nincs pénz az iskolákra, de pedagógusnapra van 400.000 
Ft. Köszönik szépen, ezt nem kérik. A Katolikus Iskola 180.000 Ft-ot kapott úszásoktatásra, 
amivel nincs gond, mert ott is kalocsai gyerekek tanulnak. De amikor ők a 20.000 Ft-ot sem 
kapják meg, akkor ezt egy kicsit aggályosnak tartja, hogy más fenntartónak az iskoláját így 
támogatják. A polgármester azt mondta, hogy a Menza Kft. nagyon jól működik. Ehhez biztosan 
hozzájárul az a 95 millió támogatás is, amit az önkormányzat adott. Ez egyszeri támogatás vagy 
rendszeres lesz? Felmerülhet a gyanú, hogy azért működik még jól, mert még van a 95 millióból. 
A legtöbb dolog támogatható, ő csak 1-2 anomáliára akarta felhívni a figyelmet.  
 
Végül olyan problémát vetne fel, amiből látszik, hogy ő konstruktív közreműködő akar lenni, de 
nem érti. Nem érti, hogy hogyan lehet az, hogy Kalocsa egyik legnagyobb kincsét senki sem 
karolja fel. Arról beszél, ami világszerte ismertté és elismerté tette Kalocsát, nevesen a 
csillagvizsgálóról. Balesetveszély miatt nem lehet bemenni, ma le van zárva. Volt olyan időszak, 
amikor a világban azt sem tudták, hogy hol van Budapest, de azt igen, hogy Kalocsán van 
csillagvizsgáló. Ez nagy bevételi lehetőség lenne a városnak. Érdemes lenne fejleszteni.  
 
Egyik kollégája kérte meg, hogy említse meg a Margit-malmot is és annak sorsáról érdeklődjön.  
 
Török Ferenc polgármester: 
Köszöni a hozzászólásokat, két kérdésre válaszolna ő, a másik kettőre pedig alpolgármester úr. 
Először is azt szeretné kérdezni, hogy milyen népcsoportra gondol, akik érkeznének Kalocsára. 
 
Ruppáner János: 
Cigányok. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Érti. Megpróbál válaszolni a komolytalan kérdésekre, aztán rátérnek a komolyakra. Erről a 
jereváni rádió jut eszébe, hogy nem Moszkvában, hanem Leningrádban és nem osztogatják, 
hanem fosztogatják a Zsigulikat. Ez körülbelül ez a szint, kéri, hogy ezt itt is kezeljék. Újabb 
rémhír ez, tudja mindenki, hogy ezeket kik terjesztik és miért. Ez ugyanaz a kategória, hogy be 
fogják zárni az iskolákat, csődbe megy az önkormányzat. Ilyen rémhírek két éve vannak, ezek 
közül egyik sem következett be. A holnapi világvége valószínűbb. Ő már hallott 8.000 és 12.000 
főt is. Szépen kér mindenkit, hogy legyen józan. Ezt végig gondolva jót lehet nevetni ezen, de 
komolyan nem lehet venni. Új népvándorlás lesz Magyarországon? Elhiszi, hogy vannak 
olyanok, akiknek fáj, hogy a város sikeres. De ezt nem lehet komolyan venni.  
 



A csillagvizsgáló neki is komoly fájdalom, hogy ilyen állapotban van. Várják a pályázatot, 
amivel fel tudják újítani. Ha valamit 20-30 éven keresztül nem gondoznak, nem ápolnak, akkor 
odáig jutnak, mint ahol most tartanak. Amint lehetőség lesz rá, akkor megszerzik rá a pénzt és 
felújítják. 350 millió Ft-ot nyertek a gimnázium fejlesztésére, amivel a fizika-kémia labor fog 
megújulni. Ezzel emelhetik a tanulás és az iskola színvonalát. A csillagvizsgáló pedig egy másik 
ilyen lesz majd.  
 
A Menza Kft-vel kapcsolatban annyit mondana, hogy amíg nem volt a kft, addig volt 4 konyha. 
Ott is abból főztek, amit az önkormányzat adott. Most összevonták ezeket, odaadnak nekik 
kevesebb pénzt és jobb eredményt érnek el. A kft nagyon jól működik, évről-évre egyre 
kevesebb pénzt kell majd biztosítani nekik.  
 
Simon Zoltán alpolgármester:  
A kolléga úrral a párbeszéd már nem az első, több értekezleten vitatták már meg a dolgokat. A 
kezdetektől nagy figyelmet fordítottak az oktatásra. Ő kapta feladatul az iskolákkal való 
kapcsolattartást, részt vett a tantestületi értekezleteken. Azért is, hogy lehetőség legyen a 
párbeszédre. Az örökölt gazdasági helyzet függvénye volt egy takarékos gazdálkodás. Az új 
tanévtől tudtak csak új dolgokat bevezetni. Senkire sem kényszerítettek költségelvonást. 
Egyenként beszéltek a vezetőkkel, a szakszervezeti vezetőkkel, kollégákkal, érzékeltették velük 
a helyzetet: a nincsből nem lehet többet adni. Ésszerű gazdálkodásra kellett átállni. Nem lehet 
csak az önkormányzattól várni a pénzt, elkezdtek pályázni az iskolák. Ebben az évben több 
százmilliós pályázatot nyertek az intézmények, amit az oktatásra, tehetséggondozásra lehet 
fordítani. Ezért is csodálkozik ezeken a felvetéseken. Az iskolák önkéntesen mondtak le 
összegekről, önként adták be a költségcsökkentési terveiket. Nem végleg mondtak le ezekről az 
összegekről, csak átmeneti időre. Minden évben több értekezletet tartottak, ahol meg tudtak 
beszélni mindent. Nem utasításokat osztogattak, hanem együttműködtek. A kollégák a legutolsó 
ilyen értekezleten megköszönték, hogy odafigyelnek rájuk, hogy beszélgetnek, kommunikálnak. 
Ez eddig nem így volt, ezt az igazgatók kihangsúlyozták. A struktúraváltozás erőltetett volt, ez 
volt rákényszerítve a városra. Ő sem érett ezzel egyet, de ezt örökölték, ezt tovább kellett vinni. 
Szabályok vannak arra, hogy mikor lehet átszervezni az intézményt, rengeteg engedélyeztetés 
szükséges. Nem is volt erre lehetőség, mert 2011. decemberében a parlament megszavazta az új 
köznevelési törvényt, ami előrevetítette az új struktúrát. Azért nem nyúltak ebbe bele, mert 
tudták, hogy változás lesz. 2013. január 1-től két új fogalom lesz egy iskola működésében: a 
fenntartás és a működtetés. A tankerület vezetője Korsós Lajosné, akivel folyamatosan 
konzultálnak. Minden oktatással kapcsolatos kiadás a tankerületé, illetve az intézményfenntartó 
központé, tehát állami költségvetésből fedezik. Kalocsa önkormányzata természetesen vállalja a 
működtetést, ez tartalmazza a rezsiköltségeket, a portást, a takarítást és egyebeket. Amit a 
kolléga felvetett – fénymásolópapír és hasonlók -, az az intézményfenntartóhoz tartozik.  
Az igazgatóhelyettesek témájával kapcsolatban elmondja, hogy már a köznevelési törvény 
kihirdetésekor azt szerették volna elérni, hogy minél jobb állapotban, minél felkészültebben 
adják át az iskolákat. A plusz egy igazgatóhelyettes létszámfüggő, a gimnáziumban és a 
zeneiskolában van erre lehetőség. Reméli, hogy a kolléga nem azt gondolja, hogy ezek az 
igazgatóhelyettesek nem találnak megfelelő szakmai feladatot. Az általános iskoláknál éppen 
azért lehetőséges a második igazgatóhelyettesi státusz bevezetése, mert a vidéki kisiskolák is ide 
tartoznak, a létszám összeadva megvan, de az intézmények számával elosztva már nincs meg a 
szükséges létszám. 
A pedagógusnappal kapcsolatban megint nem érti, hogy mi a probléma. Ennyi tiszteletet 
mindenképpen ki kell nyilvánítani a tanítók felé.  
Az úszásoktatással kapcsolatban hozzáteszi, hogy a Kalocsavíz Kft. bizonyos számú ingyenes 
belépőt már régóta biztosít a gyerekeknek, és ezt megteszik az egyházi iskolával is – amit 
természetesen miért ne tennének. Oda is ugyanolyan kalocsai gyerekek járnak, mint például a 



Belvárosi vagy az Eperföldi iskolába. A céljuk az, hogy egyébként is minél jobban bekapcsolják 
a katolikus iskolát is a város vérkeringésébe, erre partner az iskola vezetése is. 
A Margit-malommal kapcsolatban elmondja, hogy a testvérvárosi kapcsolatokkal többnyire ő 
foglalkozik, a szerbiai testvérvárossal mindenképpen. Létrehoztak egy szerbiai-magyar 
gazdasági találkozót, akkor merült fel a szerb partnerekben a malom hasznosítása. Akkor ezt 
meg is tekintették, körüljárták a témát, de sajnos nem sok jót tud mondani. A géppark teljesen 
amortizálódott, szinte semmit sem lehet használni. Ennek ellenére egy nagyon komoly cég 
érdeklődik, csak ez egy több százmilliós tétel. A mai gazdasági helyzetben ezt nagyon 
meggondolja mindenki, a tárgyalások és a megbeszélések folynak hónapok óta. Garancia nincs a 
hasznosításra, de megpróbálnak mindent elkövetni. 
 
Ruppáner János: 
Nem becsüli alul a gimnázium munkáját, a katolikus iskolával kapcsolatban is pontosan 
fogalmazott. Ha arról van szó, hogy az önkormányzati iskolák diákjai ingyen úszhattak és ezt 
kellett kiegészíteni ezzel az összeggel, akkor rendben van, kapott választ. Érthetetlenül áll 
azonban az előtt, hogy több száz milliós pályázati pénzek vannak. Ezzel ő nincs tisztában, erre 
kér választ. Az általános iskolákról beszél, a gimnáziumot érti mindenki, erről beszéljenek.  
Ha már a pályázatokról beszélnek, akkor elmondana valamit, pedig nem akarta. Sikertörténetnek 
tekinthető az erdélyi pályázat, amit ő szorgalmazott, a szakmai anyagot jó részt ő írta, az 
utógondozást ő végezte. Ezért Kalocsa Város Önkormányzata tavaly 2.300.000 Ft-ot kapott. Az 
idén ugyanezt a pályázatot igazítva megírták mások, gondolja, hogy most is megkapják ezt a 
pénzt. Hosszú napok, éjszakák munkája volt, ezért nem kapott pénzt, ez kicsit méltánytalan, de 
üsse kavics. Hogy nem köszönte meg senki a város részéről, az modortalanság. Azonban hogy 
egy fillér nem jutott az iskolákhoz, a gyerekekhez, az… Nem mond jelzőt. 
 
Turi Tibor képviselő: 
Ő emlékszik ezekre a dolgokra, mert közösen csinálták. Ez az összeg teljes egészében a 
gyerekek költségeire ment rá. Úgy gondolja, hogy méltatlan ez a dolog. Azt a pályázatot, amit 
egyszer megírtak, nem fognak még egyszer megírni, csak frissítik. Együtt csinálták végig ezt. Ő 
megköszönte annak idején a munkát azoknak, akik ebben részt vettek. Nem olyan sok az az 
összeg, a kirándulás összköltsége körülbelül 8 millió Ft. Ez segítség az önkormányzatnak, erre a 
pályázatra a továbbiakban is számítani fognak. Szeretne másik dolgot is mondani. A tanórán 
kívüli foglalkozásokat köszöni, gratulál az eredményekhez. Viszont szeretné jelezni, hogy a 
költségvetési tárgyalásokon jelezték, hogy a Humánerőforrás Bizottság erre irányuló kerete 
megszűnt, ezeket be kellett építeni a költségvetésbe. Hiába érkezik be hozzájuk a kérés, ezzel 
már nem tudnak mit tenni, a költségvetésbe kell ezeket betervezni. Felvetődött a jubileumi 
kifizetés. Ez az önkormányzat 2010. októberétől állt fel. Amikor tervezték a 2010-es 
költségvetést, valószínűleg akkor követték el a hibát, a jubileumi jutalmat be kellett volna 
tervezni az iskola költségvetésébe. Miután hibáztak, biztosan kerestek egy olyan rovatot, amiből 
ki tudták fizetni ezt. Ennek az önkormányzatnak nincs semmi köze ehhez. 
 
Simon Zoltán alpolgármester:  
Szeretne reagálni a jubileumi jutalommal kapcsolatban. Az iskola elfelejtette betervezni a pénzt, 
ők a költségvetésen kívül odaadták nekik ezt a pénzt. Az iskola nem jelezte, hogy van kolléga, 
aki jogosult lesz a jubileumi jutalomra. Az önkormányzat inkább gesztust gyakorolt, mert év 
közben már nehéz ezeket kifizetni. 
A pályázatokkal kapcsolatban elmondaná, hogy középiskolák több mint 100 millió Ft-ot nyertek. 
 
Ruppáner János: 
Általános iskolákról beszél. 
 
 



Simon Zoltán alpolgármester:  
Erről inkább az igazgatót kellene megkérdezni, hogy mire pályáztak és mit nyertek. Nem az 
önkormányzat pályázott, hanem az intézmények. Ott volt a lehetőség. Ha a könyvtár tudott 
nyerni 14 milliót, ha a Schöffer Múzeum tudott nyerni 16 milliót, ha a középiskolák tudtak 
nyerni több száz milliót, ha a Nebuló Iskola tudott nyerni kétszer több 10 milliót, akkor az 
általános iskolák miért nem pályáztak? Ezt nem tőlük kell megkérdezni, hanem az intézmény 
vezetőjétől. 
 
Simon László – Kalocsai Városvédő Egyesület: 
Köszöni a megjelent képviselőknek, hogy megtisztelték őket és kíváncsiak a véleményükre. 
Nehezményezi, hogy az úgynevezett ellenzéki képviselők nem kíváncsiak a megjelentek 
véleményére. Az önkormányzati állattartási rendelettel kapcsolatban lennének felvetéseik. A 
tavalyi év folyamán sokszor megkeresték őket a város lakói a kóbor és szabadon engedett kutyák 
miatt, akik veszélyt, baleseteket okoztak. Ezért kívánták úgy megalkotni az állattartásról szóló 
rendelet-tervezetüket, hogy megoldják ezeket a problémákat. Elkészült ez 3-4 hónappal ezelőtt, 
ezt át is nyújtotta a város részére. Az új rendelet dicséretes abból a szempontból, hogy a testület 
nem kíván beavatkozni a magánemberek állattartási szokásaiba, ha a felsőbb szabályoknak 
megfelelnek és a szomszédokat nem zavarja. De ezt a problémát nem orvosolja. Nem orvosolja a 
kutyamenhely problémáját sem. Meggyőződésük, hogy szankcionálni kell, hogy meglegyen a 
felelős állattartás. A beadott tervezetből semmi sem jelent meg a rendeletben, ennek kívánt 
hangot adni. 
A másik dolog a fűtőművel kapcsolatos. Továbbra sem támogatják a fűtőmű helyét. Viszont 
szeretné felhívni a figyelmet az úgynevezett smaragdfa nevű növényre. Ez a fa a leírások szerint 
8 év alatt tarvágási állapotba kerülhet, azaz 60-70 cm átmérőjű. Ezt az erőművet hosszú távon 
nem lehet üzemeltetni a környék fáiból, ezért javasolják, hogy vizsgálja meg a testület, hogy 
ezekből lehetne ültetni – akár kísérleti jelleggel. 
 
Simon Zoltán alpolgármester:  
A kutyamenhellyel kapcsolatban szeretne válaszolni, hiszen ez neki szívügye. Ez minden 
kalocsai polgárt érint. Az önkormányzat és az Összefogás az Állatokért Alapítvány közötti 
együttműködés példaértékű. Néhány éve még falkában jártak a kóbor kutyák, ők ma humánus 
körülmények között vannak az állatmenhelyen. A nyáron megalkotta az országgyűlés az 
állatvédelmi törvényt, ami jelentősen szigorodott. A megalkotott törvény megfelel a 21. 
századnak. De a szemléletváltozás a legfontosabb, a fejekben kell változtatni. Folyamatosan 
próbálnak segíteni az állatokon, mindenki jobban áll a kiszolgáltatott állatokhoz. Ez hosszú 
távon célra fog vezetni.  
 
Török Ferenc polgármester: 
Köszöni az egyesületnek, hogy ők mindig veszik a fáradságot és közreműködnek a város 
dolgaiban. Tudja, hogy a fűtőművet nem támogatják, ez is a rémhírterjesztések miatt van, amikor 
azt kezdték terjeszteni, hogy naponta 3000 kamion fogja szállítani a fűtőműbe az aprítékot. Ezért 
szervezték a miskolci tanulmányutat. Naponta 1-2 kamionnyi szállítmány érkezik oda, nincs füst, 
minden a legjobb biztonsági és szűrőberendezéseken fut keresztül. Természetesen nem csak 
kitalálták, hogy legyen, hanem pontosan meg is tervezték a fűtőmű ellátottságát. Ez néhány 
évtizedig biztosított a környékről. A smaragdfával kapcsolatban annyit mondana, hogy mindig 
voltak csodanövények, csodaállatok. Amikor betelepítették a busát, az amurt és az angolnát, 
utána óriási pénz volt kiirtani, mert teljesen megváltoztatták a környezetet, a természetes 
élővilágot, őshonos fajokat pusztítottak ki. Szakképzett energetikussal rendelkeznek, aki ennek is 
pontosan utána járt, hogy hol vannak olyan, rossz minőségű területek, ahová ilyen 
„energianövényeket” lehet majd ültetni. Ez a közmunkaprogramnak is szintén része. Mindent 
megvizsgálnak, köszönik a felvetést.  
 



Hozzászóló – Kalocsai Városvédő Egyesület: 
Volt egy lakossági fórum, Turi képviselő rendezte, a Fő utcai fák ügyében. Ezzel kapcsolatban 
tartják a véleményüket, hogy készüljön el egy terv, egy pénzügyi terv, ültessenek fákat és utána 
vágjanak ki. Ebben az évben ennek majdnem teljesen az ellenkezője történt. A másik dolog 
inkább országos. Decemberben kicsit felgyorsultak a dolgok a Parlamentben a diákok, orvosok 
ügyében. Elsősorban a Parlamenttel kapcsolatban mondaná, hogy a városi hírekben erről nem 
igazán volt szó. Mélységesen elítéli, ami a Parlamentben történt – a listázás, a zsidózás, a 
cigányozás, a szegregáció -, nem méltó ez a magyar néphez. A diákokkal kapcsolatban annyit, 
hogy mozgolódnak. Nagyon komoly munka megfelelő diplomát szerezni, támogassák ezt 
minden formában. Ne korlátozzák, hogy bejuthassanak az egyetemekre. Nevetséges, ami 
országos szinten történik. A pedagógusokkal kapcsolatban is problémákat érez. Nem ért egyet 
ezzel, vigyék előrébb ezt a dolgot, a pedagógusok életpályamodelljét ne húzzák évekig. Sok 
sport- és kulturális rendezvény van a városban, amivel egyetért, ő is részt szokott ezen venni. De 
sokszor nem lehet tudni, hogy mikor mi van, ezért javasolja, hogy legyen egy komplex újság 
vagy képújság, amiben ezt meg lehet találni. Múlt héten itt volt Farka Bertalan, sokan azt sem 
tudják, hogy itt volt. Nem tudnak róla, mert nagyon rossz a tájékoztatás. Szeretné kérni a 
testületet, hogy tartsanak foglalkoztatáspolitikai fórumot. Mindenről beszélnek, de első sorban 
munkát kellene adni az embereknek. Sok ötlet, javaslat kerülne elő. Ő a Kalocsai Néplapban írt 
is egy cikket, hogy hogyan lehetne munkahelyet teremteni. Senki sem reagált rá. A Pártok 
Székháza előtt a Fő utcán hever egy pad két kő tartóoszlopa. Körülbelül egy éve bejelentették, 
hány évet kell még várni, hogy az elkerüljön? 
 
Török Ferenc polgármester: 
Többször elmondták már, de elmondja még egyszer. A kalocsai több mint 100 éves ostorfa-sort 
megvizsgáltatták, kaptak róla egy tanulmányt. E tanulmány szerint a fák döntő többsége 
veszélyes és ki kell cserélni. Erre a Kommunális Intézmény készített egy tervet. A fák cseréjét el 
kell kezdeni. Megint évtizedekig nem mert senki sem hozzányúlni, mert félt attól, hogy 
átharapják a torkát, mert kivágott egy fát. Ezek elöregedtek, ki kell őket cserélni, hogy a fasor 
megmaradjon. A lehető legvastagabb előnevelt fát ültették a kivágottak helyére, kicsit 
messzebbre ültették őket egymástól, hogy elférjenek egymás mellett. A fák kicserélése 
folyamatosan fog zajlani, más fejlesztésekkel együtt, párhuzamosan.  
A Parlamentről annyit, hogy amennyi hír megjelenik a helyi médiában, az elegendő. A mai 
híráradatban nem lehet azt mondani, hogy nem kapnak híreket. A kalocsai média is helyén 
kezelte ezeket. Meg kell védenie a helyi médiát, mert nagyon jó munkát végeznek. Ha nem 
kapnak információt arról, hogy Farkas Bertalan a városban jár, akkor azt nem tudják 
megjelentetni. Úgy hallotta, hogy a Katolikus Iskola hívta meg, ezek szerint nem mondták, ő is 
most hallotta. Mindenkinek saját joga, hogy meghívjon valakit, és ha úgy gondolja, akkor ezt 
nem teszi közzé. Ha pedig elmennek a helyi médiához, akkor ők biztosan szívesen fogadják a 
lehetőséget és szívesen készítenének riportot. A helyi programokkal kapcsolatban valóban össze 
kellene hangolni mindent. A Városmarketing Kft és a közművelődési intézmények megpróbálják 
összeszedni ezeket a rendezvényeket és éves kiadványt készíteni. De a Kalocsai Néplap, a 
Kalocsai Hírlap, a KaloHírek, a Korona Rádió, a KalocsaTV minden eseményről folyamatosan 
tájékoztat, akit érdekel a dolog, az megtalálja. De megnézik, hogy ezen hogyan lehet változtatni. 
Nagyon jó ezt hallani, de amikor kevesen vannak egy rendezvényen, akkor nagyon 
elszomorodik. Csinálnak rendezvényt, ki is plakátolják és elvárnak mindenkit ezekre. 
Bérletesként jár a színházba, és kevés embert lát a sorok között, idén pedig művészbérlet is van 
az értelmiségieknek. De ennek megfelelően kellene élni, ez hozzátartozik a polgári élethez. A 
paddal kapcsolatban annyit, hogy észrevették, el fogják szállítani. Már gondolkodnak azon, hogy 
a betonüzemmel megcsináltatják ezeket újra, erről majd lehet még beszélni. Minden ötletnek 
örülnek, a foglalkoztatással kapcsolatban is. Örülne, ha megkaphatná az újságban megjelent 
írást, reagálna rá szívesen.  
 



Simon Zoltán alpolgármester: 
A kulturális programokkal kapcsolatosan elmondaná, hogy az igazgatói értekezleteken a 
közművelődés szereplői is megjelentek általában. Körülbelül 1 éve hívták életre a Kalocsa Város 
Kulturális Programja c. plakátot, amit meg lehet találni az üzletekben, köztereken, 
intézményekben. Havonta jelenik meg egységesen, amin megjelennek a programok. Vannak 
tehát erre törekvések, igyekeznek, hogy minél jobb legyen a tájékoztatás. Az életpályamodellel 
kapcsolatban annyit fűzne hozzá, hogy teljesen egyetért ezzel, erre szükség van. A köznevelési 
törvény életbelépésével ez biztosított, hiszen mindenféle gazdasági nehézség ellenére a kormány 
kinyilvánította, hogy vállalja ennek pénzügyi hátterét. A pedagógusok új bérezési szisztéma 
szerint fogják kapni a fizetést, ennek fontos eleme lesz a végzettség, a vizsgákon való részvétel, 
a szakfelügyelők véleménye. Akik el akarnak érni valamit, azoknak lehetőség lesz a 
továbblépésre.  
 
Varajti László – nyugdíjas köztisztviselő: 
40 évet töltött a közigazgatásban, ezért talán kicsit jobban ismeri az önkormányzatiságot. A 
polgármester expozéját meghallgatva úgy érzi, hogy az elmúlt 20 év rossz volt, tele volt hibával, 
viszont amit ők csinálnak most, az a jó, az előrevivő. Városlakóként perszer egyetért mindennel, 
ami elhangzott, hogy a város élhetőbb legyen. Ha ilyen célok vannak, azt a városlakók zöme 
támogatja. Viszont azzal nem értenek egyet, hogy az elmúlt 20 évre kritikusan, csak negatívan 
tud nyilatkozni. Ez a város az elmúlt 20 évben behozta a lemaradást, a megyében utolsóként 
indult. Itt nem volt gáz, nem voltak közművek kiépítve, a lakóutcák zöme földes út volt. Az 
előző önkormányzat 15 milliárdot fordított fejlesztésre. Hol van ilyen színház? Az autóbusz 
pályaudvar is gyönyörű, meg kell nézni az utcákat, a Kertvárosi Iskolát, a nagyszemináriumot. A 
kórházzal kapcsolatban a megyei főigazgató nyilatkozta, hogy bűn lenne bezárni. 4 épület 21. 
századi színvonalon van, a humánerőforrás más kérdés, azt nem minősíti. A gyermekosztályt 
meg kell nyitni – ezt mondta Svébis úr. Ezt örökölték a mostaniak, őket azzal bízták meg, hogy 
ezt az örökséget őrizzék meg, fejlesszék tovább. A múltat persze kell kritikával illetni, a hibákat 
ki kell javítani. Az értékeléseket mindig azzal a visszatérő dologgal kezdi, hogy milyen nehéz 
örökséget kaptak. 1 milliárd forint tartozása van a városnak, amit fejlesztésre fordítottak – ő úgy 
tudja, hogy ez 700 millió és 300 millió pedig hitelkeret, de legyen összeadva 1 milliárd. 
Kecskemétnek 22 milliárd, Bajának 9, Hódmezővásárhelynek 27 milliárd hitele van. Kecskemét 
6-szor akkora, mint Kalocsa, az adóssága pedig 22-szer akkora. Hol van ez a város eladósítva? 
Lehet, hogy most jobb lenne, ha 10 milliárd adósság lenne, az állam a 70%-át úgyis átveszi. A 
megvalósított fejlesztéseket már most nem kell megcsinálni. Erre lehet építeni, továbbfejleszteni. 
Az intézmények zöme rossz hőtechnikai adottságú. Volt rá pályázat? Csak 40-50%-os 
támogatottságú, amit nem lehetett vállalni. Most lehet, hogy lesz 80-90%-os, rajta, meg kell 
csinálni. Azzal egyetért, hogy a városnak mindig nehéz volt a működése, nehezen birkózott meg 
ezzel. A 18.000 emberre jutott egy 70.000 embert ellátó kórház. A gazdasági potenciál romlott 
az elmúlt években, ezért előjöttek pénzügyi problémák. Az előttük lévő 19 évben működési 
hiány nélkül zárt az önkormányzat, az utolsó évben – amikor a mostani vezetés már itt volt -, 
valószínűleg mínuszos volt. Most más struktúrát építenek, lehet, hogy célszerű is. Ennek reméli, 
hogy már vannak látható jelei, drukkol, hogy jobb legyen minden. Szeretne arról beszélni, hogy 
a polgármester a munkahelyteremtés polgármester kíván lenni, ezzel nyerte meg a választásokat. 
Ez teljes mértékben támogatható, mert itt a legnagyobb gond a munkanélküliség. A 
munkanélküliek száma nem csökkent, ezen a téren változtatások kellenek. Az elmúlt két évben 
elhiszi, hogy számtalan tárgyalás folyt, keresték a megoldást, de munkahelyek szűntek meg: a 
szálloda, az Opel szalon, a Karamell, a mosoda, egy bank bezárt. Tehát neki sem sikerült 
megakadályozni, hogy süllyedjen a város gazdasági ereje. Ezt abból lehet majd érezni, hogy 
hogyan alakul az iparűzési adóbevétel. A meglévő ipari üzemekről sincs hír. Mi van a helyi 
vállalkozókkal? Nincs róla információ. Nem olyan egyszerű feladat tehát ez, évtizedes munka. 
De törekedni kell, ezt vállalták, ezért bíztatja, hogy ezt csinálja tovább. Ez a város elért egy 
színvonalat, ezt kell fejleszteni. A városnak minimum 70 hektárnyi területe van, ahová lehetne 



vállalkozókat hívni. Ezek ott hevernek 10 éve. Az elmúlt 20 évben a repülőtéren tulajdonos 
önkormányzatok politikai nézetkülönbségek miatt. De most egy a zászló, meg lehetne egyezni. 
Hány ipari telephelyet sikerült eladni az elmúlt két évben? Ő még egyről sem hallott. Nem 
mondja, hogy ez a polgármester hibája, nehéz a helyzet. Ezt majd az utókor fogja megállapítani. 
Sikereket kíván, mint városlakó, de kicsit több őszinteséget kér. A túlpolitizált légkört ez a 
kisváros nem viseli el. Mondják el, hogy mi a valós probléma, mondják el, hogy hol tartanak, 
hova igyekeznek.  
 
Török Ferenc polgármester: 
Régóta szeretnék azt a bélyeget rásütni, hogy az elmúlt 20 év eredményeit annulálni szeretné. 
Vannak olyan dolgok, amik az elmúlt 20 évben a városvezetés miatt, és a városvezetésen kívüli 
okok miatt romlott – ezt mindig hangsúlyozza. A jelenlegi ellenzék akarja mindig azt elhitetni, 
hogy ők most nem csinálnak semmit. Elmondta bevezetőjében, hogy két olyan területet 
alakítottak ki, ahová lehet telepíteni vállalkozásokat. Visszakérdezne, hogy hány olyan területet 
vettek meg az elmúlt 20 évben az ipari parkból, ahol nem történt azóta sem semmi. Csak ha 5 
hektáros területet akarnak megvenni, akkor van egy 2 és egy 3 hektáros terület, csak közte van 
valakinek egy párszáz négyzetméteres területe, amin semmit sem csinált, de jól gondolkodott, 
mert valószínűleg hatalmas pénzért lehet azt majd eladni. Így nem érdemes eladni területet, hogy 
abból valaki hasznot húzzon. Varajti úr felsorolt néhány dolgot, ami az elmúlt években megújult. 
Megújult a nagyszeminárium, ez nagyon jó, volt rá pénz. Utána odaadták valakinek és az 
önkormányzat fizette a működést. Amit megépítenek, azt fenn is kell tartani, arra pénz kell. 
Ezeket is figyelni kell. Nagyon előre jutottak a rendszerváltozás óta, minden városban bevezették 
a gázt, a telefont, érdemnek felállítani, amit az egész országban megcsináltak… Ez 
alapszolgáltatás, ennek meg kell lenni. Azt nem lehetett nem megcsinálni. Meg kellett csinálni az 
utakat, nagyon jó, hogy megcsinálták, köszöni szépen. Csak az utak alatt ki kell cserélni a 60 
éves vízvezetéket, és folyamatosan fel kell vágni az utakat. Úgy hallotta, hogy ezt jelezték az 
akkori polgármesternek a műszaki emberek, csak az volt rá a válasz, hogy ami nem látszik, azt 
nem csinálják. Ezek látványos dolgok, de mögötte minden régi. Biztos, hogy ez jó a városnak? 
Varajti úr mondta ki, hogy az elmúlt 20 évben csökkent a város potenciálja. Ha valaki felelős 
vezető és ezt látja, akkor nem kell lépéseket tenni? Nem kellett volna terveket készíteni, amikor a 
polgármester pártja volt hatalmon és mindent megkaphattak volna? Van egy gyönyörű kórház, 
amit majdnem bezártak, mert semmi másra nem figyeltek, csak arra, hogy felújítsák. Persze egy 
nagyon szép ingatlan együttes készült, amit – ha bezár a kórház – el lehetett volna adni 
valakinek. Az ő felelőssége az volt, hogy ez a kórház megmaradjon. Az előző vezetés kivette az 
SZMSZ-ből a gyermekosztályt, pedig ráköltöttek rengeteg pénzt. Ők visszahozták a 
gyerekosztályt, hoztak sebészeket, baleseti sebészetet hoztak létre. Ezek nem a város hosszú távú 
érdekeit képviselő beruházások. Imád színházba járni, de ez Varajti úr szerint jó színház? Ezt 
nem lehet rendesen üzemeltetni, kevés a nézőszám, nem lehet programot idehozni úgy, hogy ne 
veszteséggel működjön. Tehát az önkormányzat minden évben a zsebébe nyúl és sok pénzt tesz 
oda azért, hogy legyen színház. Legalább tegyenek érte, vegyenek bérletet. Felújították a 
nagyszemináriumot, aztán odaadták egy magánfőiskolának és még kifizették a fűtést, a villanyt, 
a személyzetet. Nagyon jó, csak évente több mint 50 millióba került. A város sokáig működött, 
nem volt hiánya. Ezt is elmondta az elején, hogy az előző kormányok folyamatosan adták a 
feladatokat, de pénzt nem. De ez pont a 2009-es, 2010-es évekre nőtte ki magát, 2009-ben már 
az előző vezetésnek sem volt pénze, csak kopogtattak az államnál és ő kifizette. Abból kell 
gazdálkodni, ami van. Próbálják megteremteni az alapot, amin el lehet indulni. Ugye azt nem 
fogják rá, hogy a gazdasági világválságot is ő okozza. Ilyen helyzet még sosem volt, most ezt 
nekik kell megoldani. Reméli, hogy 15-20 év múlva nem csak arról fognak tudni beszélni, hogy 
hány épületet újítottak fel. Egy vállalkozást idehozni lehet, hogy csak 100 tárgyalás után lehet, 
de megpróbálja. A Mercedesnél Kalocsáig húzták meg a határt – Kiskőrös helyett -, ahonnan 
lehet menni dolgozni. A Glencorehoz kalocsaiakat vesznek fel. Majdnem minden vállalkozóval 
tárgyalt, tarja velük a kapcsolatot. Ede egy cég adatait, gondjait, bevételeit nem írják meg az 



újságban, ez nem az ő dolga. Majd a cégvezető eldönti.  A kalocsai minták felvirágzása miatt 
sokan varrnak megint otthon. Persze ez a feketegazdaságot erősíti, de legalább van mit csinálni. 
Ő megpróbált tárgyalni arról, hogy hogyan lehetne a háziipart feléleszteni, és mindenki azt 
mondta neki, hogy ez lehetetlen addig, amíg a cégek feketén dolgoztatnak. Ha tisztességesen 
foglalkoztatnák ezeket az embereket, akkor olyan árak jönnének ki, amik nem versenyképesek. 
Nem fogja feladni, folyamatosan tárgyalni fog. A reptérrel 20 év alatt nem tudtak mit kezdeni, 
akkor nem illik a másik fejéhez vágni, hogy két év alatt nem mentek semmire. Nagyon reméli, 
hogy a következő 2 évben majd el tudja mondani, hogy mennyi vállalkozás jött Kalocsára. Kéri, 
hogy tárgyilagosak legyenek, ők sem politizálnak túl. Mindenki elmondhatja a véleményét, 
amióta ők vezetik a várost és senkit sem ér retorzió. Nem szeretné, ha mindig azt kapná, hogy 
visszafelé mutogat és semmi sem történt az elmúlt 20 évben. Sok minden történt, de rossz 
alapokon vették át a várost, ezen kell változtatni. 
 
Dr. Réfy Miklós – Szent Kereszt Kórház orvosigazgató: 
A kórház 1996-ig kifejezetten pozitív szaldóval működött. Minden novemberben jutalmakat 
osztottak a megtakarításból a dolgozóknak. 1996-ban az akkori vezetőváltások miatt el kellett 
mennie sokaknak. Fél évig 6 igazgató vezette a kórházat, több mint az előtte lévő 30 évben. 
Aztán szerencsére megérkezett Rácz Jenő, akik végigvitte ezt a beruházást, de nem szólhatott 
bele. Akkor felajánlották, hogy orvosi és műszaki bizottságuk javaslatokat tenne az átalakításra, 
de ezt megtiltották. Ennek a következménye lett, hogy nagyon szép kórházuk van, csak üres. A 
műszerparkra 620 milliót terveztek és 320 millióért tettek be gépeket. Régi műszereket helyeztek 
be az új műszerparkba. Nem hiszi, hogy a 21. században fémcsőben vezetik a vizet. Már a 
lakásokban is cső a csőben rendszer van, hogy lehessen cserélni, ha baj van. Most ki kell cserélni 
az egész rendszert. Kórházba a legjobb minőségű csaptelepeket kell tenni, a könyökkel nyitható 
csapok a használatba adás után nem sokkal leestek. A gyönyörű rézzsanérokkal felszerelt ajtók 
két hónap után elkezdtek súrolódni. Kiderült, hogy nem 2, hanem 3 zsanérnak kellene lenni. 
Ezek drága zsanérok voltak, nem tudja, hogy miért kettőt tettek fel a három helyett. Betervezték, 
hogy a mélyföldszintnél kiásott árok burkolva lesz, ez sem történt meg. Elöl, ami látszik, azt 
leburkolták, hátul nem. A mélyföldszint egyharmada elmaradt a fejlesztésben. A régi SZTK 
épület akadálymentessé lett téve, liftet építettek be, holott semmi szükség nincs az épületre, 
hiszen a járóbeteg rendeléseket a mélyföldszinten el tudják látni, van hely. Nem tudja, hogy 
mennyi pénzt pumpált bele a kórházba az előző vezetés, de úgy vették át, hogy 650 millió Ft 
kifizetetlen számlájuk és 200 millió adósságuk volt az önkormányzat felé. 850 millió adóssága 
volt a kórháznak, ez az elmúlt két év alatt csökkent. Műszerbeszerzéseket végeznek, 20 milliós 
ultrahang-berendezést vásároltak és nem növelték az adósságot. A D épületnél építettek egy 
teraszt a tüdőbetegek napozására. Nem fordítottak rá gondot, majd amikor már használhatatlan 
volt, akkor befedték a tetejét. Az összkomfortos orvosi lakásokról nem beszél, mert hatalmas 
összeg lenne felújítani őket, de gyönyörű tetőt építettek rá. A gyerekosztály 3 éve nem működik, 
mert nem tudták összeszedni az elvett teljesítményadatokat. Azért, hogy visszaszerezzék, egész 
kálváriát jártak. Az elmúlt két év alatt hoztak 3 olyan traumatológust, akik a legkomplikáltabb 
dolgokat is megoldják. Lehet a kórházzal dicsekedni, mert szép kórház, de a hibákat meg lehetett 
volna előzni. Reméli, hogy az elkövetkező években nem lesz ilyen probléma, mert már vigyáz rá 
a város.  
 
Aris Sándorné: 
Egy Pataji úti társasház lakója. Az 51-es út mellett laknak, hatalmas a zaj, nyáron nem lehet 
ablakot nyitni. Lehet-e ezen valamit változtatni? A társasházaknál kötelező a kémények 
fenntartása. Kéményseprési díjat fizetnek, azon kívül 4 évenként van műszaki felülvizsgálati díj. 
Ezt nem tartja helyesnek, mert ezeket a kéményeket 17-20 éve nem használják. Mindenhol utcai 
szellőző konvektorok vannak, nem érti, hogy miért kell ezt fizetni 4 évente.  
 
 



Török Ferenc polgármester: 
Az 51-es utat sajnos nem lehet áttenni sehova, ezt régen egyszerűbb lett volna megoldani, hogy 
teljes körgyűrű legyen a város körül. A fejlesztésekre lehet pályázni a lakosoknak is, meg kell 
próbálni hő- és hangszigetelést csinálni. Akár lehet, hogy a távhőrendszerbe ezt az épületet be 
lehet majd kapcsolni, egységes fűtést csinálni és akkor a kéményekre nincs szükség. Jegyző 
asszony azt mondta, hogy törvény írja elő ezeket a felülvizsgálatokat, de megkéri a 
Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetőjét, hogy nézzen utána a lehetőségeknek.  
 
Hozzászóló: 
Neki is volt kéményes problémája, 100.000 Ft-ba került a felújítás. De született egy törvény, 
hogy 4 évente a polgármester lesz köteles kérni a felülvizsgálatot, és a díjat is ki kell majd 
fizetnie. Annak idején két különböző szinten lehetett rákötni a kéményre a kályhákat, most már 
ilyen nincs. A katasztrófavédelem foglalkozik ezzel elég komolyan, tehát nem lehet vele 
sumákolni. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Nem is a sumákolás volt a célja. 
 
Hozzászóló: 
Érti, de nem lehet kikerülni őket. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Meg fogják kérdezni, hogy ha például egyetlen lakó van, aki más fűtésrendszert akar használni, 
akkor milyen megoldással lehet megszüntetni a kéményt. A törvényeket sajnos nem tudják 
felülírni. 
 
Hozzászóló: 
A polgármester és a képviselők elnyerték a város bizalmát, látja a tenni akarást. Várni kell, 
lehetőséget kell adni az új vezetésnek. Ne legyen sárdobálás, ne legyen kivonulás. Arra kér 
minden képviselőt, hogy fogjanak össze és a város érdekében dolgozzanak. A felvetése a 
romákkal kapcsolatos. Kalocsa városa fél tőlük, van itt épp elég. Szeretné felhozni a Vigadó sor 
problémáját. Régen sátorokban éltek, őt a kommunizmus alatt kötelezték – mint kőművest -, 
hogy építsenek nekik barakkokat. Nem tudnak integrálódni. Arra kéri a vezetést, hogy formálják 
őket, tartsák tisztán a területet. Kábelt égetnek, füst van mindig. Ezt meg kell szüntetni. A 
Vásártér és a Malomszög utca környékén nem lehet ablakot nyitni az állandó füsttől. Létre kell 
hozni olyan szervezetet, akik körbejárnak, odafigyelnek. Rumi képviselő is tudja ezt, már 
többször beszéltek erről. Az állattartással kapcsolatban annyit mond, hogy az előző vezetés 
mindent elkövetett az állattartás ellen. Megszűnt a vásár, pedig ez forgalmat jelentett a városnak. 
Nem lehetett állatot tartani, de Török Gusztáv Andor édesapja 25 tehénnel költözött be a 
városba. A vásárt vissza kell állítani, mert ez már régóta nincs a városban, messzire kell menni, 
hogy lehessen állatot venni. Az a hús, amit az emberek tartanak, nevelnek jobb, mint amit a 
boltban lehet kapni. A lánya Kecskeméten tanul és úgy jött haza, hogy ott azt beszélik, hogy 300 
cigány családot telepítenek be Kalocsára. A munkaprogramra térne még vissza, valaki dolgozik 
benne, valaki nem. A felesége is dolgozott ebben, a Bem utcai otthonban és a sebészeten le 
kellett dolgozni az órákat, 35.000 Ft-ért. Nevetségesnek tartja, ebből nem lehet megélni. Akik a 
csatornatisztításban részt vesznek, azok horgászbottal járnak dolgozni.  Valami ellenőrzés 
kellene, mert ez így nem jó, ez nevetséges. Felügyelni kell őket, hogy mérjék a munkájukat. 
További jó munkát kíván, és nagyobb sikereket. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Az Internet világában nagyon sok mindent lehet olvasni. Olvassák a KaloHírek vagy a rádió 
honlapját, ott hiteles híreket találhatnak. Nem olyan világban élünk, amikor embereket lehet 



vásárolni. Nagyon kér minden józan gondolkodású embert, hogy ne üljön fel ezeknek a 
rémhíreknek. Ezzel nem is szabad foglalkozni, nem kell pocsékolni az energiát. A horgászbottal 
kapcsolatban annyit mondana, hogy a vízügynek is vannak közmunkásai, akikkel kapcsolatban 
már érkezett panasz. Kiderült, hogy nem az önkormányzat, hanem a vízügy közmunkásai nem 
dolgoztak. A mostani programba betervezték, hogy felismerhető legyen, hogy ki dolgozik az 
önkormányzatnál. Nagyon fontos, hogy felügyeljék a munkájukat, ez így van és így is lesz. A 
vásár is olyan dolog, mint a csillagvizsgáló. 2011 elején beszélt Pintér Ferenccel, kérdezte tőle, 
hogy miért nincs vásár. Pintér úr erre azt válaszolta, hogy mert neki azt mondták, hogy nem 
lehet. Ő is nagyon szeretné, ha lenne, jó emlékei vannak erről. A vásár maga nem éri meg, 
állatvásárral együtt kell tartani. Tervek már készültek erre – a szigorú szabályok miatt nagyon 
lassú -, 2013-ban már lesz vásár. A bíztató szavakat köszöni, ő mindig mindenkit meghallgat, 
akik a városért akarnak dolgozni.  
 
Rumi László képviselő: 
Nagyon sok problémája van a környékkel neki is. Sokféle módon kezdeményezte, hogy ezt 
megoldják, sokszor a tűzoltók is kint voltak. Volt olyan, hogy ő be is ment a családhoz, akik ezt 
konkrétan csinálták. De óriási problémába ütköznek, mert az elkövetők mindig 14 év alatti 
gyerekek. Ezzel nem tudnak mit kezdeni. Nem vihetik el a rezet, a rendőrség sem tud többet 
tenni. Volt példa arra, hogy elvitték a szemetet, ez a város adófizetőinek 1 millió Ft-jába került. 
Néhány hónap múlva megint rengeteg szemét volt ott. Sajnos sokan odaadják a műszaki 
eszközöket nekik, és nem törődik azzal, hogy ezekkel mi lesz. Pedig ezeket díjmentesen 
átveszik. Ennek a következménye, hogy a csatornaparton landolnak ezek az eszközök, a 
csatornába folyik az összes veszélyes hulladék, majd utána ezt gyújtják meg. Gyakorlatilag 
tehetetlenek ezzel. Egyszer felajánlotta, hogy megteszi a feljelentést, ekkor egyetlen tanúra lett 
volna szükség, de senki sem vállalta a körülötte lévő 30 emberből. Mindenki mondja, hogy 
oldják meg a problémát, de nem állt senki sem mellé. Örülne, ha a lakók összefognának és együtt 
tennének valamit. A szemetet persze el fogják vinni, ismét sok pénzért.  
 
Turi Tibor képviselő: 
Voltak a Vigadó sor 2-ben, az épületet ki kell üríteni. Az ottani lakhatási körülmények nem 
felelnek meg az uniós állattartási körülményeknek sem. Bármennyire próbálják javítani az épület 
állagát, az másnapra eltűnik. A fizetési morállal is baj van, hivatkoznak a megélhetési 
problémákra. De nem hiszi el, hogy 3.000 Ft-ot kellene fizetnie valakinek és már 800.000 Ft-tal 
tartozik. Ez óriási probléma. Papírforma szerint van bevétele az önkormányzatnak. De ez csak 
virtuális, mert nem jelenik meg. Jogi útra fogják terelni ezt, aki nem fizet, azt kilakoltatják, az 
épületet felújítják és olyan emberek fognak ott lakni, akik méltóképpen, normális körülmények 
között lakhatnak majd. 
 
Dr. Filvig Géza képviselő:   
A Vigadó sor 2-vel kapcsolatban annyit mondana, hogy azzal a társasházzal az is probléma, 
hogy baleset- és életveszélyes. A szabálytalan áramvételezés, a fával fűtés – kémény nélküli 
kályhában -, a fertőzésveszély, a tisztálkodás nem léte miatt is kénytelenek ezt megszüntetni. 
Hosszú idő után ezzel most foglalkozik valaki. 
 
Szántó Éva: 
Tavaly is felvetődött néhány problémája, ezek részben megoldódtak, részben nem. A Széchenyi 
lakótelepen lakik, Juhász Gábor képviselőt sokszor ostromolja a problémákkal. A lakótelepen a 
szeméttartó edényeket nem ürítik ki, rendetlen a környezet. A leveleket nem kotorták össze, ahol 
ők megcsinálták, onnan senki sem vitte el. Ez közterület. Valakik a saját szemetüket viszik ki a 
közterületi kukákba, az az utcai szemetek gyűjtésére van. Meg kellene vizsgálni, hogy ki nem 
fizet szemétdíjat Kalocsán, mert szerinte sokan vannak. A lakótelepen a füvön parkolnak, pedig 
van rendelet erről, hogy nem lehet. Tavaly kérte, hogy a Csajda-kertnél tegyék vissza a behajtani 



tilos táblát. Nem tudja, hogy nyáron kinek az engedélyezésével volt rendezvény, amin kvadokkal 
vettek részt. Ezt nem lehet engedni. Nagyon tetszik neki a Kubikus Park, így kellene kezelni a 
többi parkot is, nem csak a fákat kivágni, újakat ültetni helyettük. Az épületük mögé kétszer is 
öntöttek ki szemetet, találtak benne levelet, ami alapján beazonosítható volt. Ilyenkor nem lehet 
eljárni? Szólt a Polgármesteri Hivatalba, a Műszaki Osztályon beszélt egy Tóth Tibor nevű 
modortalan dolgozóval. Meg sem hallgatta őt, lecsapta a telefont. Augusztusban kapott levelet a 
Műszaki Osztálytól a Kócsag utcával kapcsolatban. Megígérték, hogy ősszel meglesz az utca 
javítása. Egy hét múlva felhívta egy Juhász Sándor nevű úr, hogy sajnos mégsem tudják 
megjavítani az utca hibáit, mert elfogyott a pénz. Akkor miért írták előtte, hogy megcsinálják? 
Tavaly jelezte a Vajas partot is, tegnap látta, hogy nincs már annyi szemét, de a piacosok 
rengeteg szemetet dobnak oda. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Örül annak, amikor beszélnek, mert mindig olyan problémák vetődnek fel, amik őt is zavarják. 
De mindig azt javasolja, hogy büntessenek meg mindenkit. Az önkormányzat nem rendőrség. A 
fejekben kell rendet rakni, normális emberként kellene viselkedni. Hatni kell a környezetünkben 
élőkre. A Startmunka program egyik eleme az illegális szemétlerakók megszüntetése, ezért 
látszik, hogy kevesebb a szemét. Ahogy Rumi képviselő is elmondta, elviszik a szemetet, majd 
egy hónap múlva ott is lesz. Megpróbálja az önkormányzat, de nem lehet mindent megoldani. 
Nagyon jó ötlet, amikor például örökbe fogadnak egy területet és azt gondozzák. A modortalan 
magatartásért elnézést kér, megbeszéli a kollégával. Nagyon jól jártak el a kollégák, amikor írtak 
levelet, hogy megcsinálják, majd szóltak, hogy mégsem. 
 
Juhász Gábor képviselő: 
Köszöni a segítséget, hogy mindig összeírja a környék problémáit 3-4 A4-es oldalon. Kéri, hogy 
a jövőben is maradjon meg ez, ő a képességeinek és lehetőségeinek megfelelően próbál mindent 
elkövetni, hogy a problémák megoldódjanak. A Kommunális Intézmény új vezetőjével már 
beszélt erről, próbálják majd minél hamarabb rendbe hozni a dolgokat. 
 
Török Ferenc polgármester: 
A képviselővel nagyon sokat beszélnek erről, többször voltak már kint abban a körzetben 
körülnézni. Juhász Gábor képviseli az ott élők érdekeit, kicsit lassabban haladnak, mint 
szeretnének.  
 
Jéri Bálint: 
1998-ban az országos birtokvédelmi rendelet megszüntették, az önkormányzatokra bízták, hogy 
megalkotnak-e újat vagy nem. Az önkormányzat ad ki állásfoglalást, az nem azonos a 
rendelettel. Már az is sokat jelentene, ha az állásfoglalásokat rendeletbe tennék. Kéri, hogy 
alkossák ezt meg.  
 
Dr. Bedics Andrea jegyző: 
A birtokvédelmi eljárásokat – ami a jegyző hatáskörében van – törvény szabályozza. Ebben nem 
alkothat rendeletet a helyi képviselő-testület. Ez hatósági jellegű eljárás. Nem tudja, hogy az 
állásfoglalás miről szól. 
 
Jéri Bálint: 
Az állásfoglalás, amit kiadnak, ami tartalmazza a birtokháborítást, azt önkormányzati 
rendeletben kellene szabályozni. 
 
Dr. Bedics Andrea jegyző: 
Egyedi esetekben járnak el, határozatot hoznak az adott esetről, miután megvizsgálták. Ez nem 
állásfoglalás, ez határozat, rendeletet erről nem alkothat a testület. 



Török Ferenc polgármester: 
Ha jól érti, akkor minden esetet be kell jelenteni, a jegyző eljár, egyenként hoznak rá határozatot, 
mert erről nem lehet rendelet alkotni. 
 
Romsics Imre – Kalocsai Városvédő Egyesület: 
A vár nem elegendő, hogy valamit városnak hívjanak, ahhoz szükségesek a vásárok. Kalocsának 
kettő országos vására van, amit a királyadományozott és lesz is vásár, mert nincs király, aki 
visszavonná ezt. A Kalocsai Városvédő Egyesület két tagja már elmondta az őket foglalkoztató 
problémákat, de szeretné kihasználni a nyilvánosságot, hogy még egy problémáról beszéljen. 
Régi szívügyük a város építészeti öröksége. Eddig talán sikertelenül – nem mer 20 évet mondani, 
mert akkor kikap. Kiüresedett az örökségvédelmi törvény, legnagyobb felelőssége a helyi 
polgároknak van az ügyben, hogy meg tudják ezt védeni. Szeretnének összeállítani egy 
tervezetet, hogy mi lenne a feladata az önkormányzatnak és a lakosoknak. A gondolatokat kell 
kicsit rendezni. Kéri a polgárokat, hogy érezzék a felelősséget a felépített örökségért. Hiába 
szokványos a városkép, ami mellett minden nap eljárnak, de meg kell becsülni a város értékes 
épületeit. Büszkén mutathatják ezeket az épületeket, ez közös feladata az önkormányzatnak és a 
polgároknak, ebben kéri az egyesület a segítséget. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Egy építész barátja látogatta meg nemrég, aki a városban sétálva mondta, hogy hatalmas 
építészeti kincsek között élnek itt. Erre vigyázni kell, közösen kell megóvni.  
 
Somorai László: 
Egy évvel ezelőtt is kért szót 3 témában, abból egy megoldódott – a harangjátékból hiányzó egy 
hangot pótolták. De a Sörös Imre utca vízelvezetése továbbra is kérdés, mikor lesz legalább 
ígéret, hogy az ingatlanok védelmében megoldják a problémát. A mási kérdése pedig a börtön 
szennyvízelvezetése. Továbbra is gőzölög a csatorna, érdekli, hogy a börtön hová engedi a 
szennyvizet, sikerült-e egy év alatt ezt megoldani. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Örül, hogy legalább egy probléma megoldódott. A rendezési tervben szerepel a terület rendezése, 
az ügyészség ott szeretné megépíteni az új ügyészséget. Leghamarabb ahhoz a területhez 2013-
ban nyúlnak hozzá. Akkor azt az értesítést kapja a Kalocsavíz Kft-től, hogy nincs ilyen, a börtön 
nem engedheti bele a szennyvizet a csatornába, rendes zárt rendszer van kiépítve, fizetnek érte, 
be vannak kötve. Sokkal inkább csinálják a polgárok, hogy beemelik a szennyvizet a csatornába. 
Ez sajnos így van, még egyszer rákérdez, de nem tudja, hogy kap-e új információt. 
 
Boromisza Viktor irodavezető: 
A Sörös Imre utcával kapcsolatban annyit tud mondani, hogy a településrendezési terv 
módosítása folyamatban van. Terveik szerint a településrendezési terv jóváhagyása után – ami 
várhatóan 2013 tavasza – lesz lehetőség az ügyészségi épület terveinek engedélyezésére. Ez 
várhatóan szerencsés esetben 2013 őszén várható. Az év végén kezdődhet meg az épület építése. 
Vizsgálják a lehetőséget a kollégákkal egy nyertes pályázat átcsoportosításáról, amivel a Sörös 
Imre utca problémája megoldható lehet. Ez jó esetben a 2013-as év második felére ütemezhető, 
legrosszabb esetben a 2014-es évre. Megvizsgálják a lehetőséget, és ha a közreműködő szervezet 
is beleegyezik, akkor az említett módon megoldható a csapadékvíz elvezetése.  
 
Somorai László: 
Tudja, hogy pénzügyi és műszaki problémák miatt nem tudott eddig ezzel foglalkozni a város. 
Az 1996-os útépítés óta nincs ez megoldva és az ott élők ingatlanjait teszi tönkre a víz. Amikor 
mosolyokat lát az arcokon, akkor megint ingerültté válik. Jó, hogy talán jövőre lesz rá pénz. 
1996 óta magyarázza ezt, nem azt akarja mondani, hogy ez a vezetés nem tesz meg mindent 



azért, hogy ez helyre jöjjön. De ’96 óta nem jön ki senki, hogy megnézze, hogy rongálódnak az 
épületek. A mosolyokat tessék befagyasztani. Amikor zajlott a harc a várossal, hogy megoldják a 
csatornázást, akkor voltak olyan csövek a földben, amik nem voltak rajta a közműtérképen. 
Azért szajkózza ezt azóta is, mert ebbe vezeti be valaki a forró vizet, ott nem lakik 
magánszemély, ott intézmények vannak. Erre azt mondja a város, hogy nincs tudomásuk róla. 
Miért nincs? Találkozott a börtön volt parancsnokával, aki szintén elmondta, hogy nem tudja, 
hogy hol folyik ki a szennyvíz. Kérdezzék meg őt. Mivel nem volt nagy a probléma, abba maradt 
a keresés. 
 
Török Ferenc polgármester: 
Meg fogják nézni. Egyébként ő sem tudja, hogy innen hova folyik ki a szennyvíz. Meg fogják 
kérdezni még egyszer a Kalocsavíz Kft-t. 
 
Szeretné kihasználni az alkalmat és megköszöni dr. Bedics Andrea munkáját, aki a Járási Hivatal 
vezetője lesz. Reméli, hogy a jó munkakapcsolat és a barátság megmarad a továbbiakban is. 
Emellett kellemes ünnepeket kíván mindenkinek. 
 
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. 
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