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Török Ferenc polgármester: 

Köszönti a közmeghallgatáson megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy a testület 

határozatképes, mivel a 12 képviselőből 10 jelen van.  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tihanyi Tiborné és Marsovszky Lászlóné képviselőket javasolja. 

 

A képviselő-testület a polgármester Tihanyi Tiborné jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatát 9 

igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja. 

 

A képviselő-testület a polgármester Marsovszky Lászlóné jegyzőkönyv-hitelesítőre tett 

javaslatát 9 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadja 

 

Török Ferenc polgármester: 

A közmeghallgatást évente egyszer a Városháza Díszteremben tartanak testületi ülés 

keretében. Közmeghallgatás színtere az utca, rendezvények, különböző nyugdíjas találkozók, 

fogadóórák is, melyen soka részt vesznek. Közmeghallgatás része az életünk részévé vált 

Facebook közösségi oldal is, ahol napi 2-3 megkeresést, kérdést kap a kalocsai polgároktól, 

melyre mindig nagy örömmel válaszol. Sok emberrel találkozik az utcán, különböző 

rendezvényeken, a közösségi oldalon keresztül, és azt tapasztalja, hogy az embereket érdekli 

az a helyet, amiben jelenleg élnek. Érdekli őket a város élete, az, hogy mi fog történni a 

városban, ezért a kérdések, panaszok, vélemények elmondása előtt szeretnék bemutatni, hogy 

az elmúlt három évben mi történt Kalocsán, milyen eredményeket értek el, és a következő 

években mik az elképzelések, melyek megvalósulásával a város lakóinak életét szeretnék 

javítani, jobbá tenni.  

2011-2012. év volt az új önkormányzat életében az egyik legnehezebb időszak. Első 

feladatként át kellett világítani az egész várost. A teljes rendszert átvizsgáltatták pénzügyi, 



vagyoni, energetikai, gazdálkodási szempontból, amiből kiderült, hogy miképp állnak. 

Szerettek volna egy olyan tiszta képet kapni ahhoz, hogy megkezdhessék azt a munkát, amire 

vállalkoztak, felhatalmazást kaptak az emberektől. Tisztán látszott a felmérések, átvilágítások 

után, hogy a régi módon, a régi rendszerben, a régi alapokon nem lehet a várost egy új irányba 

mozdítani, ezért fontos volt létrehozni egy új hivatali struktúrát, egy olcsóbban működő 

várost, egy ügyfélbarát önkormányzati rendszert, amely a város polgárainak az érdekeit 

szolgálja.  

 

A munka mellett ott volt egy óriási feladat, a kórház megmentése. Volt a városnak egy 

kórháza, amelyet meg kellett menteni, hiszen több dokumentumban szerepelt, hogy a kalocsai 

kórház, mint nappali kórház meg fog szűnni.  Ezt sokan a mai napig nem érzik át. A tervek 

szerint bezárták volna a kalocsai kórházat, az ott dolgozó 450 embernek legalább a felét 

elbocsájtva, és ha valaki kórházi kezelésre szorult volna, akkor mehetett volna Bajára, 

Kiskunhalasra, Kecskemétre, vagy másik, távolabbi kórházba. Ezt a folyamatot sikerült 

megállítani, a kórházat sikerült megmenteni. Nagyra értékeli, hogy sikerült újra megnyitni a 

gyermekosztályt. Ez is azt bizonyította, hogy a kórház rossz működése miatt zárták be először 

a gyerekosztályt, de ugyan erre a sorsra jutott volna - ha a régi módon működik tovább - a 

többi osztály, és végül akár az egész kórház.  

 

Mindenki tudta, hogy a kórház évi 300 millió Ft veszteséget termelve működött, melyet 1 év 

alatt az új kórházvezetés, a komoly gazdasági megszorítás, kemény munka oda jutatta - és a 

mai napig igaz ez a kalocsai kórházra - hogy nulla közeli állapotban működik. A vezetés a 

bevételeikből működtetni képesek a kalocsai kórházat.  

 

A teljes átvilágítás eredménye láttán rájöttek arra, hogy csak úgy lehet, és kell egy várost 

építeni, vinni tovább, ha az embereknek vannak elképzelései, tervei, melyek hosszú távon 

képesek meghatározni a város fejlődési lehetőségeit, útvonalát. 

 

Meg kellett nézni, hogy miben erős a város, miben kell fejleszteni, milyen irányba lehet, kell 

vinni.  Hosszú idő után először lett egy olyan fejlesztési terve, a Haynald-fejlesztési terve a 

városnak, amely 2025-ig meghatározza a fő irányvonalakat a turizmus, az energetika, az 

infrastruktúra, az intézményfejlesztés, a gazdaságfejlesztés, a humánerőforrás fejlesztés 

tekintetében. A fejlesztések kapcsán nem csak egy-egy ciklusban gondolkoznak, hanem 

abban, hogy hogyan kell ciklusokon átívelő módon, egy nagy terv keretében, egymásra épülve 

prioritási sorrendben a feladatokat elvégezni, és ezek egymásra épülésével egy jól működő, 

élhető, értékeire büszke, fejlődő várost létrehozni. 

 

A város életének szervezése, irányítása, az önkormányzat működtetése egy napi gond, és 

nehéz feladat, de ebből a polgárok nagyon keveset érzékelnek. A lakók kíváncsiak arra, hogy 

mi történik a városban, milyen fejlesztések valósulnak meg, milyen új programok, 

lehetőségek vannak a számukra. Minden önkormányzat, városvezetés arra törekszik, hogy 

minél jobban pályázzon, minél több lehetőséggel próbáljon élni, amely a város fejlődését 

segíti elő.  

 

Lehet úgy is pályázni, hogy megvárják azt, hogy milyen pályázat jelenik meg, melyre rögtön 

„rácsapnak”, gyorsan megcsinálják, aminek az lesz a következménye, hogy 3 éve üresen áll a 

Szőlők közében egy sportcentrum, amit nem használ senki, de legalább pályáztak rá. A 

jelenlegi elképzelések szerint úgy szervezik meg a pályázatokat, hogy azok két fő 

szempontnak feleljenek meg. Az egyik ilyen, hogy az valamilyen módon megtakarításokat 

eredményezzen, ez főleg az energetikai pályázatoknál nagyon jól látható cél és megvalósulás. 

A másik, hogy olyan pályázatokon induljanak, amely valamilyen módon pénzt hoz a 

városnak. Az elmúlt év pályázati sikerei, a beadott és elnyert pályázatok sokasága hallatán azt 



kell mondani, hogy 2013. év egy abszolút sikeres éve volt a városnak. Elég, ha a legnagyobb, 

a Kalocsa Szíve Program kapcsán elnyert 2 milliárd forintos tendert említi, de ezen kívül 

nagyon sok volt még.  

 

Nagyon fontos volt a város életében az önkormányzati konszolidáció, amivel a Fidesz-

kormány az önkormányzatokat kisegítette. Először az 5000 főnél alacsonyabb lélekszámú 

településeket, majd az ettől nagyobb városokat, így Kalocsát is, egy 70%-os konszolidációban 

részesítették. Már azt is hallhatta mindenki, hogy jön a következő konszolidáció, aminek 

köszönhetően a városok adósságát ismét átvállalja a kormány, megpróbálva ezzel a régi 

kormány adósságát rendezni. Az előző kormányok feladatokat osztottak ki, de finanszírozást 

nem adtak hozzá, így az önkormányzatoknak meg kellett próbálni a saját pénzükből 

működtetni a városukat, ami sok esetben nem volt lehetséges, ezért a bankoktól kölcsönöket 

kértek. Sokszor a működésre, befektetésekre, fejlesztésekre is hitelt vettek fel az 

önkormányzatok, és így nagyon sok város eladósodott, és ebből a spirálból nem tudott kitörni. 

Ez az állapotot most a konszolidációval, valamint az önkormányzatok feszes gazdálkodásával 

sikerül megszüntetni.  

 

A 2014. évi költségvetés előkészítését elkezdték, és tisztán látszik, hogy Kalocsa a következő 

évben egy nagyon feszes, jó költségvetéssel el tudja érni azt, hogy 2014. évben egy nullás 

költségvetést tudjon csinálni, és ezt a mostani számítások alapján tudja is tartani. Jól látszik, 

hogy 2013-ban a költségvetésből a kiadás oldalon - ami pontosan tervezhető, látható, hogy 

mire, mennyit költene - 98-99%-ban teljesültek hónapról-hónapra a tervadatok. A bevételek 

oldalnak ezeket a kiadásokat fedezni kellene, amiben sokkal nehezebb az önkormányzat 

helyzete, hiszen számítanak „x” adóbevételre, különböző forrásokra, ezek vagy 

megvalósulnak, vagy nem, de most úgy látszik, hogy 2014-ben a város el tudja érni a 

költségvetésében a nulla állapotot. 3-4 év alatt a mínusz 700 millió Ft-ról eljutni a 0-ra - még 

ha ehhez komoly állami segítségre is szükség volt - nagyon nagy munka volt, és ebben 

köszöni az összes résztvevő hivatali dolgozó munkáját, akik ezt lehetővé tették. 

 

 Mindenki számára nagyon fontos, hogy milyen befejezett, illetve új fejlesztések vannak a 

városban, hiszen a polgárok közül legtöbben ezt értékelik, mivel ezek a mindennapi életben 

láthatóak. Sok embernek az a véleménye, hogy kellene még legalább 2 Kubikus Park a 

városba, mivel az látványos, hasznos mindenki számára. A park létrehozásával az volt a 

céljuk, hogy a város központjában létrejöjjön egy olyan közösségi tér, amit a legkisebb 

gyerektől a nyugdíjasig mindenki tud használni.  

 

Várják azokat az infrastrukturális, turizmus befektetéseket, amelyek munkahelyeket 

teremthetnek a városban. Nem adták fel egyetlen percre sem a munkahelyteremtést. Gyakran 

vádolják, hogy ezzel csak kampányolt. Továbbra is azon dolgozik, hogy a munkahelyeket 

megőrizzék, valamint a fejlesztések után egy olyan város képét mutathassák a beruházóknak, 

ahova érdemes jönni, egy nem megfelelően előkészített helyre kevésbé jönnek a beruházok. 

Minden településen van gáz, villany, út, amitől még nem lesz Kalocsa vonzó egy befektető 

számára, ezért ettől sokkal több mindent kell még elérniük.  

 

Nagyon jó, és előre mutató tárgyalások folynak, de nem szeretne az elődei hibájába esni, akik 

szalmaerőművet, Tata gyárat, és mindenféle üzemet vizionáltak ide, amiből nem lett semmi. 

Maga is beleesett ebbe a hibába, amikor a kínai befektetők elképzeléseit bejelentette, akik 

azóta újra megerősítették szándékukat, miszerint itt szeretnének egy gombafarmot létrehozni.  

 

Akkor szeretné nyilvánosságra hozni az új beruházásokat, amikor a szerződések már olyan 

stádiumban lesznek, hogy azt már elmondhatja. Több ilyen is van, és reméli, hogy 2014-ben 

régóta várt munkahelyteremtő beruházásokat is be tud jelenteni. Nézzék meg együtt azt, ami 



az új önkormányzat idején valósultak meg beruházások, melyek azok, amik 2014-ben már 

láthatóvá válnak. Felkéri Marton Balázst, a Kalocsai Városfejlesztési Kft ügyvezetőjét, hogy 

tájékoztassa a beruházásokról a jelenlévőket.  

 

Marton Balázs ügyvezető:  

Szeretné összefoglalni 2010. október óta a mai napig, 2013. december 16-ig, hogy a 

fejlesztéspolitika terén mi az, amit tervezetek, és mi az, amit elértek már. 2011. évben a 

Haynald Városfejlesztési Tervet megalkotásával új alapokra helyezte az önkormányzat a 

városfejlesztési politikáját, aminek a legfontosabb alapkövei a költségmegtakarítást, és 

bevétel növekedést eredményező projektek, illetve a stratégiai tervezés volt. Ne a kiírandó 

pályázatok határozzák meg azt, hogy mi fejődik városunkban, hanem a mi stratégiánk a város 

jövőképe határozza meg azt, hogy mire pályázunk. A Haynald Városfejlesztési Tervet 2025. 

évig szólóan, hosszútávon kijelölte azokat a célkitűzéseket és főbb irányokat, amelyek mentén 

a város fejlesztését elképzelte az új önkormányzat, ehhez már 2011-ben elkészült a stratégia, 

az akkor benyújtott pályázatok is már ehhez a tervezési folyamathoz igazodtak. 2012-ben 

elfogadta a Haynald-tervet a képviselő-testület, és azóta minden benyújtott pályázat azt a 

képet tükrözi. Fejlesztéspolitika szempontjából egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkezett az 

ország, mivel a 2007-től 2013-ig tartó Uniós fejlesztési költségvetés utolsó évének végén 

járnak.  A 2013. évig elnyerhető források már kiosztásra kerülnek, vagy legkésőbb december 

31-ig kiosztásra kell, hogy kerüljenek. Ebből a fejlesztési kosárból több pénzt jövő évtől már 

nem tud Magyarország lehívni. Azon kell dolgozni a következő 2 évben, hogy a 2013. 

december 31-ig elnyert projekteket megvalósítsák, amire 2015. december 31-ig van 

lehetőségük. A projektek bizonyos része már lezárult, melyeket a kalocsaiak már láthatnak a 

várost járva, egy része a következő 2 évben fog megvalósulni. Látványterv formájában meg 

tudja mutatni azokat az elemeket, amelyekre elnyert pályázatokkal rendelkeznek. Szerencsére 

nagyon hosszú ez a lista, ezért nem fog mindent részletesen bemutatni, de kitér minden fontos 

témakörre.  

 

Varga Nelli megérkezik az ülésterembe, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

 

A 2013. év közepétől, év végével intenzívvé vált a 2014-2020. év között tartó következő 

Uniós fejlesztési időszak tervezési feladatainak végrehajtása. Nagyon jó hírként Nyáron 

hallani lehetett a jó hírt az országos híradásokban, hogy a Magyar Kormány sikeresen tárgyalt 

a referencia keretekről, és az Unió összes tagállama közül az egyik legjobb pozícióban maradt 

az uniós strukturális és kohéziós alapok tekintetében, ez 7-8000 milliárd Ft közötti összeget 

jelent az országnak 2014-2020-ig, vagyis a következő 7 évben. Ennek a pénznek az 

elköltésének a megtervezése zajlik most. Várhatóan 2014. januárjában nyújtja be az ország 

Brüsszelben a következő fejlesztési tervét, Új Széchenyi Terv 2. címmel. Annak az 

elfogadását követően indulnak meg az új pályázatok. Ebben is jó alap volt Kalocsa város 

számára, hogy még 2012-ben elfogadta a 2025-ig tartó fejlesztési stratégiát. Azokhoz a 

városokhoz képest, akik most kezdtek el kapkodni, hogy a különböző Kormányhivatalok, 

Megyei Hivatalok, Tervező Hivatalok küldözgetik a felkéréseket, leveleket minden 

önkormányzatnak, hogy azok mutassák be, hogy mit szeretnének a következő 7 évben majd 

tervezni, fejleszteni, Kalocsának már kész fejlesztési terve van. Bízik abban, hogy ez abból is 

meg fog látszódni, ha majd a Kormány javaslata alapján ez a fejlesztési terv Brüsszelben 

elfogadásra kerül, akkor minél több olyan hosszútávú fejlesztési elképzelés, amit a Haynald 

Városfejlesztési Terv kijelölt, és ami eddig még nem került megvalósításra 2015. december 

31-ig, azok már nevesítve bent lesznek az Unió által jóváhagyott fejlesztési tervben, ami egy 

komoly előnyt fog jelenteni a jövő évtől induló új pályázati rendszerben. Szeretné bemutatni a 

mai napig megvalósított, illetve megnyert, és megvalósítás alatt lévő pályázatokat. A 

Haynald-terv tematikája szerint csoportosították ezeket a fejlesztéseket, amelyek közül az első 

a zöldgazdaság-fejlesztés volt.  



 

A Haynald-terv egyik kitörési pontjaként határozta meg az önkormányzat, hogy „zöld várost” 

hoz létre 15 éven belül Kalocsából. Ennek első lépései, pályázatai 2011-ben megtörténtek, 

beadásra kerültek. 2013. év volt a siker éve, Kalocsa az energetikai KEOP pályázatok 

tekintetében gyakorlatilag majdnem minden területen nyert pályázati forrást. Az első ilyen a 

Zöld Távhő szolgáltatás kialakítására benyújtott pályázat, amely egy biomassza fűtőmű 

létrehozását tartalmazza a Szent Kereszt Kórház területén, illetve onnan kiindulva egy új 

távhő vezeték rendszer kiépítését, amelyre önkormányzati, közületi, intézményi rákötéssel a 

biomassza tüzelésű fűtőmű hővel fogja ellátni a város legnagyobb intézményi és közületi 

fogyasztóit. A projekt megvalósítása folyamatban van, ami 2015. december 31-ig biztosan 

meg fog valósulni.  

 

Szintén a Szent Kereszt Kórház területén valósult meg, a kórház teljes fűtéskorszerűsítése, 

ami 2013. év tavaszán le is zárult. Ennek köszönhetően egy új energiatakarékos fűtési 

rendszer, és egy napkollektoros használati meleg víz termelő rendszer lépett működésbe a 

kórházban, ami már jelentős költségmegtakarítást eredményez.  

 

A korszerű energiatakarékos közvilágítási rendszerre benyújtott pályázat, aminek néhány 

héttel ezelőtt jelentett be polgármester úr az elnyerését. A megvalósítás szempontjából nagyon 

előre haladott állapotban lévő pályázat. Kalocsa város teljes közvilágításának a LED-es 

korszerűsítése meg fog történni a jövő évben. Ebből az önkormányzat érezni fogja, hogy 30-

40%-kal kevesebbet kell majd fizetni a közvilágításért, a lakosság pedig azt tapasztalja majd a 

városban, hogy egy sokkal kellemesebb, biztonságosabb, jobb megvilágítást biztosító 

közvilágítás lesz Kalocsán. A hagyományos nátriumos lámpák sárga fénye helyett meleg, 

fehér, természetes fényű LED-es világítás lesz. Remélhetőleg a közbiztonságban, a 

közlekedés biztonságában javulásában pozitív változás lesz tapasztalható. Azon túl, hogy 

mennyi költséget takarít meg az önkormányzat ez egy fontos lakossági fejlesztési igény is.  

 

Napelemes rendszerek kiépítése az önkormányzati és más intézmények területén  

 

A napelemes rendszerekkel villamos energiát fog előállítani az önkormányzat saját 

felhasználásra, ami az adott intézmény energiafogyasztását fogja részben fedezni. A 

Sportcsarnokra, a Városi Sporttelep területére, az Uszoda területére, a Kertvárosi, és Eperföldi 

tagiskola épületeire, a Zöldfa utcai óvoda épületére kerül napelem. Az Érseki Hivatal is 

sikeresen pályázaton ezen a pályázaton, így az Érsekségnek is lesz napelemes energiatermelő 

berendezése. Épülettől függően 50-60% villamosenergia-költségcsökkenést tud eredményezni 

a napelemek működése.  

 

ÖKO Pont  

ÖKO Pont létrehozására is pályázott az önkormányzat. Ez a pályázat 2014. évben fog 

megvalósulni, ami egy Zöld Információs Központ kialakítását eredményezi a Kossuth Lajos 

utca és a Széchenyi út sarkán található régi NEBULO épületében. Itt egy olyan információs 

központ kerül kialakításra, ami kifejezetten a lakosságnak fog szolgáltatásokat nyújtani 

elsősorban arról, hogy hogyan tudja az ember a saját energiafogyasztását csökkenteni, a 

környezettudatosságát javítani, a hulladék újrahasznosítási technológiákat ismerteti meg 

velük, valamint a különböző megújuló energiákat lehet itt megtekinteni. Szakképzett 

szakemberek, mérnökök fognak egyéni, személyre szabott tanácsadást nyújtani az 

igénybevevő lakosok, érdeklődök számára arról, hogy a saját energiafogyasztását hogyan 

tudja csökkenteni. Nagyon sok az intézmények fogyasztása, de a háztartásoké a legnagyobb. 

Ezzel párhuzamosan környezettudatos szemléletformáló kampány fog zajlani, különböző 

rendezvényeken, honlapon. Ami ebbe a kategóriába tartozik, az mind a környezettudatosságot 

hivatott javítani.  



Van egy épületenergetikai fejlesztési csomagunk is, ami még bírálat alatt van, és az 

eredménye hamarosan megérkezik. Ez a Szent István Gimnázium, Csokonai utcai, és a Zöldfa 

utcai óvoda teljes épületének energetikai fejlesztését, korszerűsítését foglalja magába.  

 

Turizmusfejlesztés: 

 

Kalocsa Szíve Program  

 

A Kalocsa Szíve Program egy komplex, 2 milliárd Ft összköltségű program. Bizonyos 

költségek még nincsenek benne, ugyanis a Kalocsa Szíve Programot az önkormányzat az 

Érsekséggel közösen nyújtotta be.  

 

Szintén ebben a pályázati körben az Érsekség még további forrásokat nyert a Főszékesegyház 

felújítására is, így a Kalocsa Szíve Program lassan már 3 milliárd Ft-nál tart elnyert támogatás 

tekintetében, és ehhez még nem számolták hozzá az önerőket. 2015. év végéig meg fog 

valósulni a Kalocsa Szíve Program, aláírt támogatási szerződések vannak. Egy komplex 

turisztikai vonzerő fejlesztés valósul meg Kalocsa belvárosában. A Foktői út, Csillás parki új 

turisztikai buszparkoló, a Foktői úti híd felújítása, szélesítése a gyalogos és kerékpáros sávval, 

az innen kezdődő felvezető zóna kiépítése a Szentháromság térre, Sörház közben új 

személygépkocsi parkolók létrehozását tartalmazza a program. A felvezető zóna folytatódik a 

Szentháromság térről az Érsekkert irányába, az Asztrik téren keresztül. Gyalogos sétány, 

illetve egy közterület rendezési, parkosítási része is van a programnak. Az Érsekkert utca 

szintén rendezésre kerül, és itt fog megérkezni a sétány az Érsekkertbe. Az Érsekkertnél új 

fogadóépület kerül kialakításra, ami a park beléptetési, és összes szociális funkcióját el tudja 

látni. Az Érsekkert teljes korszerűsítéséből fontos kiemelni a Platán Kulturális 

Rendezvényközpont létrehozását, a szökőkút teljes felújítását. Kisebb rendezvények tartására 

alkalmas pavilon építése történik a gesztenyefasor végén, és új szabadtéri színpad lesz 

kialakítva Az Érsekkert teljes közműrendszere, közvilágítása, járdái, útjai, kerítése megújul, 

illetve térfigyelő kamerarendszer, wifi rendszer kerül kialakításra. Padok, szemetesek 

kerülnek kihelyezésre, és minden olyan, ami egy közfunkciójú parkban elengedhetetlen. A 

Kalocsa Szíve Programba tarozik még, de erről méltatlanul legkevesebb szó esik, és erről 

kérdeznek az emberek a legkevesebbet, pedig ez a program lényege, hogy 4 nagyon modern, 

látogató barát múzeum kerül kialakításra Kalocsán.  

 

Kalocsai Látogatóközpont és bortárlat, mely a főiskola épületének sarkán található földszinti 

helységben, és a pincében kerül kialakításra. Az Érseki Látogatóközpont és az 

Egyházművészeti Gyűjtemény, amely az Érsekség beruházásának keretében, szintén a 

konzorciumi projekt részeként, egy teljesen megújuló, új helyre költöző gyűjtemény, és egy 

látogatóbarát múzeum jön létre. A jelenlegi Schöffer Gyűjtemény Schöffer Múzeummá 

történő fejlesztése, és a jelenlegi földszintes helyén egy kétszintes, új múzeumi épületté 

történő átalakítása, és a Tájház fejlesztése valósul meg. A Kálvária, és a Schöffer torony teljes 

körű rehabilitációja is megtörténik. A Schöffer toronynál egy módosítás lesz, melyről már 

lehetett hallani, miszerint az 51-es út rekonstrukció keretében a Miskei út és az 51-es út 

kereszteződésében egy körforgalom épül majd, aminek a közepébe lesz elhelyezve a felújított 

Schöffer torony.  Az út tervezőivel való egyeztetés során ez a konszenzusos megoldás alakult 

ki.  

 

Meszesi Duna parton tavaly került átadásra egy aktív turisztikai fejlesztés. Új sportolási célú 

kishajó kikötő került kialakításra, az önkormányzati üdülő teljes felújítása és 

akadálymentesítése is megvalósult. Tavasztól őszig használják a játszóteret és a kaja-, és 

biciklikölcsönzőt, az üdülő szolgáltatásait azok a kalocsaiak, akik kilátogatnak a Meszesi 

Duna partra.  



 

A közmunkaprogram részeként egy Vízimadár Parkot hoztak létre Kisfoktőn az egykori 

tangazdaság területén. Állatkerti engedéllyel rendelkező, nagyon komoly turisztikai 

látványosság alakult ki azon a 10 hektáros területen. A hozzá kapcsolódó szolgáltatások, 

szálláshelyek felújítása és fejlesztése is részben megtörtént, illetve folyamatban van.  

 

TDM Szervezet, amelyet Kalocsa, Hajós és Dunapataj 2011-ben hoztak létre. A Turisztikai 

Desztináció Menedzsment, egy szakmai szervezet, aminek az a feladata, hogy az ide érkező 

turistákat jobban kiszolgálja, információkkal lássa el, a térség turisztikai, marketing feladatait 

ellássa, és a benne résztvevő szolgáltatóknak a szakmai érdekképviseletét biztosítsa. Egy 

modern, korszerű turisztikai szervezet jött létre Kalocsán, ami azóta is jól működik, és a nagy, 

turisztikailag fontos rendezvényekben egyre inkább részt vesz. 

 

Az önkormányzat nem tudott szálláshely-fejlesztésekre pályázni ebben az időszakban, de az 

önkormányzati tulajdonú szálláshelyek nagy része jelentős minőségi fejlesztésen esett át, 

főleg saját erőből, közmunkából és egyéb forrásokból. Ezek a meszesi, és a szelidi üdülők, a 

kisfoktői Vízimadár Park, a Hunyadi Kollégium, ahol főleg minőségi fejlesztéseket láthatunk. 

A magánszektor is a várossal együtt dolgozik, sok új magánszálláshely nyílt Kalocsán az 

elmúlt évben. 1-2 héttel ezelőtti hír, hogy a Hotel Kalocsa újranyitása is a küszöbön áll. A 

szálláshely területén is sikerül a lehetőségekhez képest előrelépni.  

 

Infrastruktúra fejlesztés 

 

51-es főút rekonstrukciója, amely a dolgok mostani állása szerint 2014. tavaszán kezdődhet el, 

és 2015. nyarára fejeződhet be. Ehhez kapcsolódik a Miskei úti körforgalom a Schöffer 

toronnyal. Az I. ütemben az Ipari út északi bekötésétől a dusnoki körforgalomig egész biztos 

el fog készülni az 51-es főút rekonstrukciója, párhuzamos kerékpárúttal, ami szintén 

turisztikailag is fontos.  

 

Kubikus Park 

 

Hatalmas munka volt ennek a területnek a rendezése. Egy nagyon népszerű, a lakosság által 

kedvelt szabadidőpark jött létre a Kubikus Parkban, amiben egy kiszolgáló épület is épült, ami 

tavasztól már használható lesz. Ez a park az egyik legnépszerűbb fejlesztési helyszínnek 

mondható.  

 

Az 56-os emlékpark is ennek a projektnek a részeként újult meg, a volt Zsinagóga épületével 

együtt, ami pár hete került átadásra. Teljes külső homlokzati, és belső felújításon esett át az 

épület, ami kulturális közösségi térként fog működni.  

 

Nyáron befejeződött a Piactér korszerűsítése, ahol a tetőszerkezet, a kerítés építése, a 

nyilvános WC fejlesztése valósult meg. 2013-ban kiépítésre került egy komplex városi 

térfigyelő rendszer, kb. 17 kamera telepítésével, ami a közlekedés, és közbiztonság 

javulásában lesz majd segítségre.  

 

2010-2013. év között jó néhány út, kerékpárút, parkoló és járda fejlesztése történt a városban. 

A Mátyás király utcai híd szélesítése megtörtént, ami a kerékpáros és gyalogos közlekedés 

biztonsága érdekében történt. A Szent István király úton több parkoló építése valósult meg.  

 

Vizes projektek  

 



A vízvédelmi rendszerek fejlesztése történik, ami a csapadékvíz elvezetését teszi lehetővé 

azokon a városrészekben, ahol ez nem megoldott, illetve a belvíz csapadékos időszakban nagy 

problémát okozott. Ezt a program több település közösen beadott pályázatából valósulhat 

meg, amelynek a kivitelezése 2014-ben kezdődik.  

 

Szennyvízcsatorna hálózat bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, amelyet 

szintén több településsel közösen valósít meg az önkormányzat. Ez egy kevésbé látványos 

beruházás. A tisztítótelepre kevesen járnak, de az is egy komoly környezetvédelmi, és 

szolgáltatás színvonalbeli fejlesztés lesz.  

 

Az ivóvízminőség javító program, amit egy több településes társulással közösen valósítanak 

meg, 2015. év végéig meg fog valósulni.  

 

Intézmények fejlesztése 

 

Szent Kereszt Kórházban azon kívül, hogy meg kellett menteni a bezárástól, nagyon komoly 

fejlesztések történtek, és történnek folyamatosan. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése, 

ami már befejeződött a kórházban. Egy modern pszichiátriai gondozó nappali kórházrészleg 

jön létre. A kórház struktúraváltó pályázata több mint 1 milliárd Ft-ból egy nagyon korszerű 

új sürgősségi fogadót, új főbejáratot, és egy rendkívül korszerű diagnosztikai műszerpark 

fejlesztést eredményezett. A kórház fűtéskorszerűsítése is megtörtént. Van egy Kistérségi 

Egészségfejlesztési Iroda projektje a kórháznak, amit szintén az önkormányzattal közösen 

nyújtott be, és valósít meg. Itt a teljes Járás területén, háziorvosokkal együttműködve nagyon 

komoly szűrőprogram, a kórház központjában egy egészségfejlesztési, tanácsadói iroda jön 

létre. A lakosság egészségi állapotát javíthatja ez fejlesztés.  

 

Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása közel 1 milliárd Ft-os program, ami a jelenlegi 

bentlakásos intézmény több telephelyre történő kitagolását teszi lehetővé. A lehető 

legmodernebb Európai Uniós előírásoknak megfelelő ellátási forma, ami Kalocsán - az 

országban elsők között - lesz biztosított. 6 ilyen pályázat nyert az országban, köztük Kalocsa 

is.  

A mentőállomás is meg fog újulni az Országos Mentőszolgálat Országos Programjának 

keretében, de szintén fontos egészségügyi fejlesztés városunknak.  

 

A Városi Sportcsarnok teljes körű felújítása az elmúlt hetekben fejeződött be. Komoly 

hiányosságokat pótoltak ezzel a projekttel, hiszen a város egyetlen nagy befogadóképességű 

fedett rendezvénytere, hatósági, és egyéb okokból évek óta nem volt úgy használható, 

ahogyan azt a lakosság szerette volna. Mostantól nem csak sportrendezvényekre, hanem 

bármilyen más kulturális rendezvényre is használható az épület. Teljes tető, lelátó felújítása, 

menekülő útvonalak kialakítása, sportfelület cseréje, öltözők felújítása történt meg. Korszerű, 

XXI. századi létesítményben sportolhatnak a kalocsaiak.  

 

Városi Sporttelepen több ütemben zajlanak a fejlesztések, aminek egy része már elkészült. Új 

mobil lelátók, műfüves pályák épültek. A fejlesztések jövő évben is folytatódni fognak az 

öltözőépületek teljes korszerűsítésével.  

 

A Hunyadi utcai Közösségi Ház felújítása is az elmúlt 3 évben történt meg. Ami, azóta 

nagyon népszerű a civil szervezetek és az ifjúság körében.  

 

A Polgármesteri Hivatal komoly szervezeti korszerűsítésen ment keresztül, aminek most 

kezdődik a folytatása, amire egy ÁROP pályázatot nyert el az önkormányzat. A 

szervezetfejlesztés tovább folytatódik. Ami a lakosságot érintő újítás, az a Lakossági 



Ügyfélszolgálati Iroda, illetve a Járási Hivatal kialakítása, ami 2013. január 1-jén nyitott meg, 

2014. évben a megyében először Kalocsán jön létre Kormányablak. A Városháza 

rekonstrukciója lesz a 2014-es év feladata. Teljes körű homlokzati és tetőfelújítás, fűtési, 

elektromos rendszer korszerűsítése fog megtörténni.  

 

Gazdaságfejlesztés és innováció  

 

Start munkaprogram és a Közmunkaprogram elmúlt 3, és a következő 1 év állami támogatás 

nagyságrendjét nézik, akkor szintén milliárdos nagyságrendű az az összeg, amire az 

önkormányzat sikeresen pályázott. Miniszteri elismeréssel, kitüntetéssel illetették a kalocsai 

Közmunkaprogramot. A Sportcsarnok felújítása során sok munkát közmunkások végeztek el. 

A kültéri beton térkövek legyártásával, elhelyezésével, jelentősen hozzájárultak a felújítási 

munkákhoz, rengeteg pénzt spórolva így a beruházónak, aki az épület más részeinek 

korszerűsítésére tudta költeni azt.  

 

KalocsaKOM Kft. technológiafejlesztését az előfizetők a szolgáltatás színvonalában fogják 

látni. 

 

Humánerőforrás fejlesztés 

 

Szent István Gimnázium természettudományos laborja, ami a legnagyobb humánerőforrás-

fejlesztési körbe tartozó projektje az önkormányzatnak. Országos Öveges Program részeként, 

az országban elsők között Kalocsán valósult meg a természettudományos oktatás korszerű, 

modern infrastrukturális hátterének kialakítása. A Kalocsai Tankerület legtöbb közép- és 

általános iskola tanulójának tarthatnak itt emelt szintű természettudományos, kísérleti órákat. 

Nem csak a Gimnáziumot érinti a fejlesztés, hanem a teljes városi oktatási rendszert, és még a 

járás nagy részét is.  

 

Sok helyen látható, hogy az óvodák játszóudvarai megújultak. A fejlesztések 2013 nyarán 

történtek, az uniós szabványoknak megfelelően. Az óvodapedagógusok továbbképzésen, és 

referencia intézményi szerepre való felkészítésen vettek részt. Az óvodai nevelés 

színvonalában mérhető fejlesztéseket lehet látni.    

 

Több kalocsai intézmény pályázott különböző tanórán kívüli programok szervezésére, 

melyeket az iskolák együttműködésben, a tanulók nevelése érdekében végeznek. A Viski 

Károly Múzeum, a Schöffer Gyűjtemény, és a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár is valósított 

meg ilyen programokat az elmúlt 1-2 évben.  

 

Az egészségre nevelő programokban a Szent Kereszt Kórház Egészségfejlesztési Irodájának 

nagy szerepe van, de a kórházi dolgozók egészségfejlesztési programja is zajlik, amelyhez a 

Kalocsai Úszó Egyesület is csatlakozott.  

 

Könyvtári szolgáltatások fejlesztése történt, és történik folyamatosan a Tomori Pál Városi és 

Főiskolai Könyvtárban, és a kalocsai középiskolákban.  

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja terén a NEBULÓ EGYMI komoly forrásokra 

pályázott sikeresen, hogy a speciális nevelési igényű gyerekek életét könnyebbé tudják tenni. 

Tehetséggondozás terén humánerőforrás programok valósultak meg a Logukisakk Kulturális 

és Közhasznú Egyesület által. 

 

A legfrissebb fejlesztési támogatás odaítélési statisztikák alapján jó hír, hogy Kalocsa 2013. 

december 16-ig az országban az egy főre jutó megítélt uniós támogatások tekintetében az első 



10 város között található. Ez is azt mutatja, hogy az a munka, amit elkezdtek, a koncepciózus 

stratégiai tervezésen alapuló pályázás, az eredményes, kitartó lobbi munka, és az ehhez 

kapcsolódó professzionális szervezeti háttér megteremtése kifizetődő, az Állam, és az Európai 

Unió által is elismert.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Köszöni szépen Marton Balázs beszámolóját. Nagyszerű eredmény, hogy Magyarország 10 

városában benne van Kalocsa az 1 főre jutó megítélt támogatások tekintetében. Örömmel 

hallgatták, hogy a város fejlődik, szépül, és rengeteg új beruházás indul hamarosan.  

Átadja a szót a közmeghallgatás résztvevőinek, lehetőséget biztosítva a kérdések, problémák 

felvetésére. 

 

Mészáros Ferenc:  

Az önkormányzatnak van valami elképzelésre arról, hogy a hűtőszekrény, és a különböző 

eszközök égetését mi módon lehetne megakadályozni? Milyen elképzeléseik vannak? Ő úgy 

volt nevelve, azt tanulta, hogy ha valaki valamit mond, vagy felajánl, ötletet ad, akkor az 

vezesse végig. Több éve már figyelemmel kíséri a városban történő szemetelést, rézégetést. A 

rádió is többször foglalkozott ezzel a témával, de nem történik semmi. Az ország egyes 

helyein, és külföldön is ez úgy történik, hogy az önkormányzat bármilyen kicsi, szegény, de 

bizonyos szolgáltatásokkal ellátja az ott élőket. Kalocsa és környéken meghirdetik a 

lomtalanítást, de az emberek nem csak ebben az időben rakják ki a hulladékot. Sokan, amikor 

van rá idejük, eszükbe jut, akkor teszi ki, vagy valahol fogják, és leszórja úgy, ahogy van.  

Julis néni, Jóska bácsi nem fogja a rossz, feleslegessé vált hűtőt, mosógépet a vállára venni, és 

elcipelni, hanem a legkönnyebb megoldást választva valahova lerakatja, ledobja. Az 

önkormányzatnak ki kellene adnia egy szórólapot, vagy meghirdetnie azt, hogy senki ne 

dobjon ki semmit. Betelefonálna a ember, hogy neki lenne egy fölösleges hűtőszekrénye, az 

önkormányzat emberei felveszik ezt a „megrendelést”, és amikor összejön egy kisebb 

furgonra való hulladék, akkor egy megbeszélt időpontban elhoznák a bejelentőtől a kidobásra 

szánt elektromos hulladékot ingyen és bérmentve.  Az európai törvények szerint az üzletnek 

kötelessége lenne átvenni a használtat műszaki eszközöket minden egyéb szolgáltatás nélkül. 

Ember, és szállítóeszköz lenne rá, esetleg lenne még egy olyan ember erre a feladatra, aki 

szakszerűen elvégezné a bontást. Olyan anyagok vannak ezekben a gépekben, aminek az 

elégetésekkor olyan káros gázok szabadulnak fel, amit az I. világháborúban harci gázként 

használtak. Ameddig magánkézben lesznek a méhtelepek, nem lesz semmi változás, ezt is 

államosítani kellene. A napokban volt a kalocsai méhtelepen, szemtanúja volt annak, hogy 

reklámszatyorban vitték leadni a leégetett rézdrótot. Nem szabad átvenni, de mégis átveszik 

azt. Az ilyen kis apró-cseprő dolgokat ki kellene valahogy szorítani, maradandó változásra 

lenne szükség ezzel kapcsolatban. A Meszesi úton van egy elég nagy telke. A környező házak 

azt gondolják, hogy az ott senkié. Talált már a telkén régi centrifugát, döglött kismacskákat 

egy zsákban. A zöldhulladékot az ő telke elé dobálják le, sokszor egész kupac van. Kétszer 

saját költségén elvitette az oda hordott hulladékot, de nem hajlandó másnak a szemetét 

elszállítani. Biztos van törvény, vagy határozat arra, hogy ezeket az embereket, ha nem is 

egyből megbüntetni, de legalább felszólítani arra, hogy a szomszéd területére ne rakja ki a 

hulladékot. Csak a szemközti, és az oldalsó szomszédoktól származik a szemét, de ő nem 

kopogtathat be minden házhoz, hogy az övé-e a szemét, a levágott fű, a bezsákolt levelek. 

Erre szeretne pozitív megoldást kapni. Megfigyelni őket, utána járni a dolognak. Ha újra talál 

szemetet a telkén, szólni fog, és mindenki meggyőződhet arról, hogy mi folyik ott.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Első mondat, amit felírt magának, amit a hozzászóló is jól lát, benne van a mondanivalójában 

a „környezettudatos ember”, akinek figyelnie kellene a saját környezetére. Amennyiben 

valaki betelefonál a Parkgondozó Kft-hez, akkor ők elszállítják a feleslegessé vált 



hűtőszekrényeket, elektromos hulladékokat. Lehet, hogy kevesen tudják, de van ilyen 

szolgáltatása a kft-nek, olvasható a Kisokosban is. Csodálkozik azon, hogy miért nem veszik 

igénybe ezt a szolgáltatást az emberek. Így kívánja az önkormányzat megakadályozni azt, 

hogy az utcára kerüljenek lomtalanításkor ezek az eszközök, berendezések, amiknek az lesz a 

sorsa, amit a hozzászóló is mondott, és amivel küzdenek a Szőlők közében. Szétszedik, amit 

nem lehet eladni, azt bedobják a csatornába, szeméthegy alakul ki, amit évente háromszor 

eltakarít az önkormányzat. Évente körülbelül egy komoly játszótér költségét fordítják arra, 

hogy illegális hulladéklerakókat szüntetnek meg. A törvény is észrevette ezt a problémát, 

ezért 2014. januártól nem lehet átvenni a méhtelepeken semmilyen leégetett kábelt. Remélik, 

hogy ettől az intézkedéstől ez a tevékenység visszaszorul. Közmunkaprogram kapcsán 

gondolkodtak, beszéltek arról, hogy az összeszedett, beszállított hűtőszekrényeket 

közmunkásokkal szét lehetne szedetni fémre, kábelre. A kábelt nem leégetve, hanem a 

műanyagot lehúzva róla újra felhasználni, a műanyagokat típusokként gyűjteni, amihez 

komoly telep, infrastruktúra kellene. A veszélyes anyagokra vonatkozóan rengeteg törvényi 

előírást kell betartani, ami más városok esetében is problémát jelent. Kéri a lakosságot, hogy 

jelentse a Parkgondozó Kft-nek, ha ilyen hulladéka van, ők elszállítják, ne az utcára tegyék ki. 

Törvény előírja, hogy a forgalmazóknak vissza kell vennie ezeket az eszközöket, és a 

szabályszerű megsemmisítésükről gondoskodnia kell. Nyugat-európában ez egy jól működő 

rendszer. Soha nem értette meg azt, aki egy utánfutóra felpakolja a szemetét, és a helyett, 

hogy kivinné a hulladéktelepre – mert kiviheti, évente 750 kg-ig ingyen leteheti - akkor miért 

rakja le valakinek a telkére. Ez megint az a fajta rossz gondolkodás beidegződése, hogy 

„kidobom oda”, „elviszem oda”, vigye ki a szeméttelepre, vagy gyűjtse otthon és szabályosan 

tegye ki, amikor lomtalanítás van. A 17 kamera segítségével rajta lehet kapni azokat, akik 

utánfutóról, kocsiból a közterületre lepakolják a szemetet. Az önkormányzat sem a büntetés 

híve, de úgy tűnik az embereket nehéz tudatosan rávenni arra, hogy ne szemeteljenek, mások 

telkére ne hordják oda a hulladékot. Ennek meg vannak a különböző büntetési tételei, ha nem 

megy másképp, akkor ezt is alkalmazni kell. A Start munkaprogram keretében a 

közmunkások egy külön brigádja idén is illegális szemétlerakó helyeket szüntettek meg 

folyamatosan. Amennyiben bejelenti az önkormányzatnál a Meszesi úti telkére illegálisan 

kihelyezett szemetet, akkor a közmunkások elszállítják azt.  

 

Szántó Éva:  

Az emberek a hirdetéseiket kifüggesztik a fákra, felszögelik, rajzszögezik azokat. Nem igaz, 

hogy ezt nem lehet ingyenes újságba, vagy olyan helyekre tenni, ahol nem zavarja az 

embereket, a fákról nem is beszélve. A Széchenyi úton a Népművészeti Ház jelzőtáblája - 

tavaly, tavalyelőtt jelezte már – régóta kint van, és nem lehet elolvasni. Olyan ronda, a 

hatalmas szürke tábla betűit nem lehet már látni, fel kellene újítani, vagy újra cserélni. A 

Pataji úton található átkelést jelző tábla rosszul van beállítva, az idős emberek nem érnek át 

rajta. A Sétáló utca az a bicikliseknek és autósoknak szolgál, vagy még mindig sétáló utca? 

Borzasztó, ő le tud szállni a bicikliről, végig tudja tolni, de annyi ember keresztülhajt rajta. 

Olyan kocsi is behajt, aminek nincs is engedélye. Ezt valakinek ellenőriznie kellene. Kezdi 

azt hinni, hogy mindenki áthajthat a Sétáló utcán. A Tiszti Klub előtt munkások állították fel a 

színpadot, és a szobor talapzatára rádobálták a nagy deszkákat. Meg lehet nézni a szobrot, le 

is tört a talapzata. Nem kis összegbe kerültek azok a szobrok, és az emberek folyamatosan 

rátaposnak azokra, ami nagyon irritáló. Még mindig vannak olyan polgárok, akik nem tartják 

be a Kisokos előírásait, hogy hogyan kell a szemetet gyűjteni. A Csajda utcában is kiteszik az 

autógumit, a metlakit, és utána persze, hogy nem viszi el a Parkgondozó Kft. Elég rámenős, 

így telefonon sikerült már elintéznie, hogy a gumiabroncsokat elvigyék, de a metlaki a mai 

napig ott van még a fűben. Olyan veszélyes hulladékot, mint az elem kidobják? Össze kellene 

hívni a közös képviselőket, és mindenkinek, a saját lakóházában el kell mondani, hogy 

hogyan kell kihelyezni a szemetet, ha nem tudja elolvasni a Kisokost. Juhász Gábor képviselő 

úrnak köszönik szépen, hogy a Csajda kert és környéke rendeződött. A sorompó elkészült 



mind a két felén. A Parkgondozó Kft-nek köszönik, hogy rendbe rakták a kertet, és az út is 

járható most már, lehet futni, kutyát sétáltatni. 3 pad lett kihelyezve, de kérnek még a lakók 

olyan helyre is, ahol fa van, és a hűsben tudnak ülni. A 3 pad a napra lett kitéve, és ez 

egyeseket zavar. A korhadt fák mellé telepítsenek újakat, mivel nagyon rossz állapotban 

vannak a fák. A régi fák mellé ültessenek újakat, és ha azok felnőnek, akkor vágják ki a régi 

fákat. A pihenő park őrzése sem megoldott. Soha nem látott még ott polgárőrt, vagy valakit, 

aki a randalírozókra, motorosokra rászólna. A ház mellet valaki még mindig behajt motorral, 

hiába szóltak neki. Köszönetüket fejezik ki a Parkgondozó Kft vezetőjének, Lengyel Gábor 

úrnak, aki kérésükre elment, megnézte a Csajda utca 8-10. épület előtti területet, és a korhadt 

fákat, bokrokat legallyazták, nagyon szépen rendbe rakták a területet. Egyetlen egy 

sövényvágóról tud a városban, aki olyan gyönyörűen vágja a sövényt az egész város területén, 

hogy ezért szeretné őt megdicsérni. Elmehetne angolkertekbe dolgozni, az ember a tévében lát 

ilyen szép kerteket, és ez a férfi gyönyörűen csinálja, dicséret érte. A szemétdíj kapcsán 

történt-e lépés az ügyben, hogy kik nem fizetik a szemétdíjat? Akkor 2000 főről tudott, de 

azóta csönd van. Megkapták a matricákat, és van olyan lépcsőház, ahol 5 matrica hiányzik, 

valószínű, hogy ők nem fizetnek szemétdíjat. Ez rendeződött már? Az Eperföldi Általános 

Iskola 3. osztályos tanulóinak ingyenes úszásoktatása miért maradt el? Ezt eddig az 

önkormányzat támogatta, és most a harmadikosoktól megvonták.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Köszöni, hogy dicséret is elhangzott, amiből látható, hogy dolgoznak a város érdekein. A fára 

kifüggesztett hirdetések valóban szabálytalanok. Az emberi magatartás, hozzáállás ennek az 

oka. Terveik szerint a város közterületeinek rendezésében az utcabútorok, a hirdetőtáblák 

rendbetételére is jut majd idő, energia, pénz, és akkor szeretnék megoldani ezeket a 

problémákat. A város összes hirdetőtáblája felmérésre, fotózásra került. Az összes olyan 

kihelyezet „sufni tuning” által összehegesztett táblákról is tudnak, melyeket szeretnének egy 

komoly rendelettel szabályozni, eltüntetni. A frekventáltabb helyeken ki kell helyezni olyan 

hirdetőtáblákat, ahova a lakosság a saját hirdetéseit kirakhatja. Erre több városban van példa, 

jól működik, hiszen, ha tudja a lakosság, hogy oda kiteheti, akkor ki is teszi a hirdetését. A 

Népművészeti Ház táblája is meg fog újulni, hiszen a Kalocsa Szíve Program keretében 

említette Marton Balázs úr, hogy a Népművészeti Ház, mint megújuló múzeum, és az oda 

irányító táblák is felújításra kerülnek. A felmérés alapján észlelték, hogy a tábla milyen 

állapotban van, de most már megvárják, hogy a felújított épülethez megfelelő tábla kerüljön 

kihelyezésre. A Pataji úton található jelzőtábla ügyét jelzik a KPM-nek. Kérni fogják, hogy 

hosszabb ideig legyen zöld, hogy át tudjanak érni az idősebbek is. Köszöni szépen a 

hozzászólónak, hogy elmondta az észrevételét a Sétáló utcával kapcsolatban, hiszen neki is 

folyamatosan ez a problémája. Ezzel kapcsolatban már beszélt az új rendőrkapitánnyal, mivel 

a rendőrség feladata a közlekedési szabályok betartatása. Behajtani tilos tábla van kihelyezve, 

kerékpárral nem lehet behajtani. Ő, és az önkormányzat dolgozója nem intézkedhetnek ez 

ügyben, ez a rendőrökre vár. A behajtási engedélyeket úgy adják ki, hogy az ott lévők csak 

annyi időre tartózkodhatnak ott, ameddig kipakol, bepakol az autóba. Ennek kapcsán kellene 

megint a céltudatos, törvénytisztelő magatartás. Ha kipakolt az autóból, kiáll vele, és nem 

parkol ott szabálytalanul. Ebben a polgárok is tudnának segíteni azzal, ha szóvá teszik az 

érintetteknek, csak sajnos ott tartanak ma, hogy nem mernek egymásnak szólni. Hallotta a 

képviselő asszonytól, aki a minap rászólt valakire az utcán, hogy vegye fel az eldobott 

cigarettát, és visszaszóltak neki durván. Bocsánat, de ez neveletlenség, és oda nem illő 

viselkedés. Meg kell próbálni rávenni az embereket arra, hogy ők is figyeljenek oda a 

környezetükre. Tervezi az önkormányzat a közterület felügyelet létrehozását, mellyel 

bizonyos problémákat csökkenteni tudnának. Továbbra is kérik a rendőröket, hogy a Sétáló 

utcára figyeljenek oda. Az őszi lomtalanítás sokkal jobban sikerült, mint a tavaszi, melyet a 

Parkgondozó Kft vezetője is megerősített. Látszik, hogy sikerült valamit elérni a polgároknál, 

mert sok területen zsákba rakva, összekötve, időben helyezték ki a szemetet. Elindult egy jó 



folyamat, amiért dicséret illet mindenkit, aki megértette a problémát. Ez a mi városunk, a mi 

környezetünk, mi élünk itt. Súlyos pénzekbe kerül az önkormányzatnak a lomtalanítást 

követően kihelyezett hulladék eltakarítása. Tartsa be mindenki a Kisokosban található 

tájékoztatót. Ne tegyék ki a lomtalanítás után a szemetet, mert mindenki azt hiszi, hogy oda 

kell a hulladékot hordani, és szeméthegyek alakulnak ki. Ne vegyünk el a várostól egy 

játszótérnyi pénzt azzal, hogy újra, és újra vissza kell menni ahhoz, hogy rend és tisztaság 

legyen. Meg van határozva a hulladékszállítás napja, helye, amit mindenki próbáljon meg 

betartani, és mindenkinek jobb lesz. Juhász Gábor képviselő urat továbbra is nyugodtan 

keressék, ha padokra, növényekre, segítségre van szükségük, hiszen eddig is minden 

segítséget megadott az önkormányzat. Lengyel Gábor nagyon odafigyel a közterületekre. Más 

lakótelepi lakók kérésére is adtak már padokat, virágokat. Tetszik neki, amikor az ott lakó 

emberek nem azt várják el, hogy az önkormányzat ültesse be, tartsa rendbe a területet, hanem 

ők felássák a területet, beültetik, és gondozzák folyamatosan. Ez a fajta hozzáállás viszi előre 

a várost. A szemétdíjat nem Kalocsa szedi, hanem Vaskút, így ebben a kérdésben nem tudnak 

segíteni. Mikor még Kalocsa szedte, akkor is probléma volt a nemfizetés. Az, aki nem fizeti ki 

a szemétdíjat, az magával, a szomszédjával, az egész társadalommal nem törődik. A lakóknak 

kellene rávenni arra, hogy ne a más kukájába pakolja a szemetét, hanem béreljen magának. A 

köznevelési törvény alapján 5., 6. osztályban van ingyenes úszásoktatás, ami februárban 

kezdődik. Minden kalocsai gyerek ingyenes úszásoktatásban fog részesülni.  

 

Vörös Andrásné – nyugdíjas pedagógus:  

Több mint 40 éve a Martinovics utcában laknak, ami egy kellemes, szép utca. Néhány hete azt 

hallotta, hogy az edzőterem mellett lévő, volt Hunyadi Kollégium pályáján értelmi 

fogyatékosok szociális otthonát tervezik építeni. Nagyon felkavarta ez a hír az utcában lakó 

embereket. Ott van a Murányi villa, amit eladnának, ha lenne rá vevő, udvara is van - jelenleg 

lakik ott két ember, akiknek kellene másik lakás. A főutcán a Baradlai ház eladó, 5-6 nagy 

ablakkal a utcára, amiben legalább 5-6 szoba kell hogy legyen, vagy a mellett lévő ház is 

eladó. Arra nincs pénz? A pályázat arra nem vonatkozik, hogy egy régi épületet vesznek meg, 

és felújítják ezt? Kalocsa a „zöld város”, ÖKO program keretében gondolkodik, ami nagyon 

helyes, de akkor ne vegye el azt a futballpályányi szép zöldet! Lehetne erre a területre padokat 

tenni, pingpongasztalt kihelyezni, és egy kulturált, szép pihenőhelyet létesíteni a Sportcsarnok 

szomszédságában. Nagyon örülnek, hogy a Sportcsarnokot ilyen szépen felújították, öröm 

ránézni. Elszomorít, amit nyugdíjas pedagógusként kell megállapítania, hogy a gyerekek 

mekkora cigarettákat dobálnak el az iskola mellet, és rengeteg köpés van a járdán. 

Gusztustalan! Már nem mer szólni ezeknek a fiatal diákoknak. 30 évig tanított, szót tudott 

érteni a diákokkal, de most nem teszi ki magát annak a kellemetlenségnek, hogy a fiatal 

valamit befeleljen, vagy esetleg kapjon a fülére. Ugyan ezt tapasztalja a Hunyadi János 

Kollégium előtt is, ahonnan kijönnek a közmunkás nők, tanulók, és eldobják a cigarettát. Nem 

a város illetékessége most már eldönteni azt, hogy egy középiskolában, iskolában milyen 

idegen nyelvet tanítsanak, ne tanítsanak? Az interneten olvasott egy borzalmas cikket, ami 

arról szólt, hogy nem kell idegen nyelv az embereknek. Mindenki tudja, hogy a Lajtán túl a 

magyar nyelvvel csak mutogatással lehet valamit elérni. Azt hallotta, hogy a gimnáziumok 0. 

évfolyamán az idege nyelvek 16-20 órában történő oktatását megszüntetik. Nyelvtanárként 

ezzel abszolút nem ért egyet. 10 évig volt francia nyelvű idegenvezető a városban. Örömmel 

hallotta, hogy az Egyház is bekapcsolódik a turizmusba. Francia, belga turisták érkeztek a 

városba, akik nagyon felkészültek voltak, francia nyelvű útikönyvvel a kezükben tudták, hogy 

Kalocsán van egy Érseki Kastély, aminek van egy csodálatos Könyvtára - az ország 2. vagy 3. 

legnagyobb Egyházi Könyvtára található Kalocsán – és oda be akartak menni. A turisták 

csalódottan fogadták, hogy nem látogatható az Érseki Könyvtár.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Felkéri Rumi László képviselőt, hogy a kérdés első részére válaszoljon.  



 

Rumi László képviselő:  

Mint a Szociális Otthonok vezetője szeretne beszélni a Martinovics utcai részről. Ott egy 12 

fős lakóotthon kerül kialakításra. Pár méterrel arrébb van a jelenlegi otthon, ahol ők laknak. 

Vörös Andrásné járt már ott? Tudja, hogy hogyan néz ki az otthon?  

 

Vörös Andrásné – nyugdíjas pedagógus:  

Nem volt még bent.  

 

Rumi László képviselő:  

Embertelen körülmények vannak ott, olyanok, amelyek nem méltóak az emberek ott élésére, 

még a fogyatékosok esetén sem. Nagyon eltökéltek abban, hogy a fogyatékos társadalmat is 

lehet tanítani, és szükséges is tanítani. Szükséges megmutatni nekik, hogy mi az, amit ők nem 

kaptak meg, az élet elvett tőlük azzal, hogy betegekké váltak. Szeretnék, ha ők ebből 

visszakapnának valamit, aminek az egyik része az, hogy olyan ingatlanokban lakhassanak, 

mint amire mindenki vágyik. Az elmúlt 50 évben nem volt erre lehetőségük, megmondták 

nekik, hogy hol lakhatnak, mit csinálhatnak. Ezen most változtatni szeretnének, ugyan úgy 

ellátják őket, mint eddig, csak sokkal jobb körülmények mellett. A Martinovics utca pont 

azért lett kijelölve az egyik helyszínnek, mert a város központjában van. Fontosnak tartotta, 

hogy a fogyatékosokat ne szegregálják, ne tegyék ki a város szélére, olyan helyekre, amelyek 

nem biztonságosak számukra, ahol esetleg a lakókkal nem tudnak együttműködni. Olyan 

helyen legyenek, ahol Önök is, és mindenki szívesen lakna. Nem kell tőlük félni. Ők 

középsúlyos, és súlyos fogyatékosok, és ahogy eddig nem volt probléma a Malom utcai 

lakókkal sem, úgy nem lesz ezután sem. A Malom utcában vannak olyan lakók, akik elkísérik 

őket vasárnap templomba, sütnek-főznek nekik, ha valamit szeretnének enni, elmennek velük 

vásárolni. Évek óta törekednek arra, hogy minél jobban megismerjék a lakók a 

fogyatékosokat, ezért kiviszik őket vásárolni, sétálni, a Hunyadi pályára, játszótérre, 

focipályára játszani, óvodásokkal, iskolásokkal vannak programjaik. Menjen el, nézze meg, 

hogy hol laknak, milyen körülmények mellet vannak. Nagyon szívesen bemutatja a projektet, 

hogy hogyan fog kinézni az új otthon. Egy biztos, nem lesz olyan probléma, amitől esetleg az 

utca lakói félhetnek. Más városban, más pályázónál voltak problémák, de ott pszichiátriai 

betegekről volt szó, és ott a lakók teljesen más miatt féltek a pszichiátriai betegektől, itt 

fogyatékosok vannak, akik közül többen ágyban vannak, nem tudnak felkelni, kimenni. Igen, 

ott lesz egy szép, hozzájuk is méltó lakóotthon. Nagyon szeretnék, ha ők is ugyan úgy 

élnének, mint mi.  

 

Balázs József:  

Ha jól értette a Martinovics utcai Sportpályáról van szó. Annak átellenben van egy üres telek, 

ami valamikor az Állami Gazdaság tulajdona volt, most néha napján egy busz parkol ott. 

Miért nem lehet ott ez az otthon? Miért kell a Sportpályát erre a célra felhasználni?  

 

Török Ferenc polgármester:  

Ha az ember üresen lát a városban egy területet, az nem biztos, hogy az önkormányzaté. A 

szemben lévő telek magánterület, ami fölött az önkormányzat nem rendelkezhet. Az Állami 

Gazdaság megszűnésekkor privatizálták azt a területet. A Sportpályán az edzőterem gazdája 

szokta levágni a füvet, az nem használja senki. Az egy építési telek volt, amit a régi Hunyadi 

Kollégium valamikor megkapott Sportpályának, amit a kollégisták tartottak karban. Egy 

építési telekre felkerül egy modern, szép épület, így azt a „foghíjat” meg lehet szüntetni. 

Kalocsa városa parkosított, sok zöldterülettel rendelkező város. A Martinovics utcához 

nagyon közel van az Érdekkert, melynek teljes felújítása fog megtörténni. A környék lakói 

közül, ha valaki el akar sétálni a focipálya területére, akkor jobb, ha kimegy az Érsekkertbe, 



ahol egy nagyon szépen felújított szabadidőpark lesz. Az önkormányzat az építési telket 

nagyon hasznosan kívánja felhasználni.  

Az oktatással kapcsolatos kérdésre felkéri Simon Zoltán alpolgármester urat, hogy 

válaszoljon.  

 

Simon Zoltán alpolgármester:  

Örül a felvetésnek, Vörös András kollégájával nagyon sokat szembesültek ilyen dolgokkal, 

mint amiket az előzőekben elmondott a tanárnő. Ez egy nagyon nehéz kérdés, de nem egy 

pillanatnyi lehetőség. Ez egy sok éves, elhibázott, liberális oktatáspolitikának a jól látható 

eredménye. A tanulók felé semmilyen kötelem, szigor nem volt, a gyerekek teljes mértékben, 

rosszul értelmezve, a jogaikra hivatkozva, szabadon azt csináltak, amit akartak. Aki 

pedagógus, az nagyon jól tudja, hogy gyakorlatilag a tanároknak nagyon sokáig nem volt a 

kezében semmilyen eszköz. Az elmúlt években szembesülni kellett olyan „fantasztikus” 

pedagógusokat ért támadásokkal, melyektől az ember elképedt a TV képernyője előtt, hogy ez 

a XXI. században, Magyarországon megtörténhet. Ennek a magyarázata a szabadjára 

engedett, anarchikus, liberális oktatáspolitika. Az új köznevelési törvény irányelveit, céljait, 

elképzeléseit, ha megnézik, egy sokkal szigorúbb, következetesebb, a diák-pedagógus 

viszonyát jobban szabályozó oktatási törvényt vezettek be. Olyan új tantárgyak jelentek meg, 

mint az etika, erkölcstan, hittan, amelyek közül valamelyiket kötelező tanulni. Ez egy hosszú 

folyamat, de legnehezebb a fejekben, és az emberek viselkedéskultúrájában változásokat 

elérni. Az új köznevelési törvény pontosan ezt célozta meg, hogy egy jobban nevelt, 

felkészült, egységes tudással rendelkező új nemzedék kerüljön ki az iskolapadokból. Az 

idegen nyelvvel kapcsolatban abszolút nyílt kapukat tetszik döngetni. 2 hónappal ezelőtt 

polgármester úrral együtt hosszasan tárgyaltak Perity Lajos igazgató úrral Kalocsán az idegen 

nyelvek oktatási, fejlesztési lehetőségeiről. Mivel december, január hónapban van az iskolák 

„reklámkampánya”, és februárban történik a konkrét jelentkezések meghirdetése, majd a 

felvétel, a Szent István Gimnázium tervei között, és konkrét, meghirdetett lehetőségek között 

3 idegen nyelv lesz. A 0. osztály indítása is szerepel a terveikben, sőt felmerült a két 

tannyelvű osztályok beindítása is. Egy országos beiskolázású, két tannyelvű osztály. A 

kollégiumi kapacitás adott, szakember van, gyakorlatilag az igény és a szándék szükséges, a 

szándék megvan, remélik, hogy igény is lesz.  

 

Vörös András:  

A mondanivalója egy részét arra a szóra szeretné felfűzni, amelyik elhangzott a polgármester 

úr részéről, és a hosszas előterjesztést előadó úr részéről is, ami a stratégiai gondolkodás.  

 

A stratégiai gondolkodás nem új jelenség Kalocsán. Stratégiai gondolkodás jellemezte már a 

’70-es években is a város vezetését. Tiszteletre méltó dolog volt, ahogy polgármester úr az 

egykori, igen sikeres tanácselnök, Dr. Geri István temetésén utalt is erre. Akkor a stratégiai 

gondolkodás eleme a kultúra, a közművelődés volt. A kalocsai közművelődés központjában a 

Művelődési Központ és ifjúsági Ház országos hírű volt. Igaz, hogy több közművelődési 

intézmény igyekszik az alap feladatai mellett korszerű, kiegészítő tevékenységként olyan 

tevékenységformákat is működtetni, amelyek hellyel-közzel pótolják a Művelődési 

Központnak a központi művelődésszervező szerepét, hellyel-közzel, de egészében nem. 

Annak nem örül, hogy a tervezett főiskolai projekt úgy tűnik, hogy nem igazán áll erős 

lábakon. Új fogalommal találkozhattak, amikor a Művelődési Központ épületének tervezett 

hasznosításáról szó volt. 4 pontban foglalták össze a múzeumi jellegű perspektívákat. A 

Művelődési Központ akkor nem múzeumi jellegű volt, hanem élő közművelődésnek volt a 

színhelye. Örülne, ha ezzel kapcsolatban is komplex programok fogalmazódnának meg. 

Olyan nagy ívű programok, amelyek akár 2020-25-ig előre vetítenék a jövőt. A stratégiában 

való gondolkodásnak elengedhetetlen eleme a demográfiai helyzet figyelemmel kísérése. 

Kalocsa demográfiai helyzetét egészen pontosan nem ismeri, de jó helyen tapogatózik, ha azt 



mondja, hogy azok a statisztikai adatok, amiknek örvendeztek, hogy az első 10 között van a 

város az egy főre eső fejlesztési lehetőségek hasznosításában. Ez egyfelől a számlálóban, 

másfelől a nevezőben tetten érhető, ha csökken a lakosságszám, akkor természetesen egyre 

jobban fogunk teljesíteni e tekintetben. Az egykori fiúkollégium sportpálya kérdése 2 

hozzászóló részéről is felvetődött. Rumi úr válasza elkerülte a mondanivaló lényegét. A 

hozzászóló mondanivalójának lényege az volt, hogy az egy sportpálya, és arra szükség van 

akkor is, ha jelenleg csökkenőben van a kalocsai születésszám, ifjúsági korosztály száma, de 

talán ez nem mindig lesz így. A polgármester úr nem lát rá arra a sportpályára, amire ő rálát 

40 éve, ott bizony sportoltak a fiatalok akkor, amikor még a fiúkollégium teltházas volt, és azt 

követően is használta az ifjúság. Jobb lenne, ha a mindennapos testnevelésórákat nem a 

városban való sétafikálással töltenék. Az Érsekkert fejlesztési programjából elkerülte a 

figyelmét, hogy szó volt-e arról, hogy ez az ország egyik legértékesebb botanikus kertje? 

Olyan értékes fák vannak ott, amelyekre oda kellene figyelni. A kollégium jelenlegi 

igazgatója szakértő erdőmérnök, ő valamennyi fáról kapásból megmondja, hogy azt milyen 

fajta, a történetiségét is látja a dolognak. A Martinovics utca azon oldalán, ahol vezeték-

vezeték hátán akadályozza a fák fejlődését - mert föld alatt, felett is kábelek sora van - az nem 

alkalmas arra, hogy ott fákat neveljenek, mert lépten, nyomon nyesni kell őket, gyakran elég 

durván. Ellenben a másik oldalon nincsenek légvezetékek, azt végig lehetne ültetni fákkal. 

Nagyon szívesen részt is venne egy ilyen faültetési programban. A vasútvonalnak, amelyik az 

új foktői ipari üzemhez vezet, a hobbikertek felé néző oldala több ponton is nagyon durva 

illegális szemétlerakó hely. Mindenkinek bántja a szemét, de mindenki csak összeteszi a 

kezét, hogy tehetetlen az ügyben. Környezetszennyező anyagokat is bőven látni ezeken a 

helyeken.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Marton úr által bemutatott turisztikai rész a Művelődési Központ kihasználatlan pincéjét, 

valamint egykor az Erste Bank által használt két helységet fogja érinteni. Amikor átvizsgálták 

a közművelődés területét, akkor azt látták, hogy rengeteg olyan intézmény volt, amelyik 

ugyan azokat a feladatokat párhuzamosan egymás mellett végezte. Baba-mama klub 3 helyen, 

3 szervezésben, és ezt azzal próbálják feloldani, hogy letisztázzák, hogy kinek, melyik 

szervezetnek mi a feladata. Elképzelésük az, hogy hosszú távon egy kézbe kell ezt adni, és 

mint egy közművelődési központ, kell, hogy újra működjön Kalocsán, amelyik megszervezi a 

kulturális életet. Jelenleg e felé haladnak. A régi időben 150 millió Ft-ot fordítottak 

közművelődésre, és abból közel 120 millió Ft-ot az ott dolgozó emberekre, a fűtésre, 

világításra költöttek, és évente 10-20 millió Ft-ot maradt összesen magára a kultúrára. Elvitték 

a pénzt az intézmények, az emberek költségei, ezt tények és adatok bizonyítják. A 

sportpályával szemben található az Ipari iskola sportpályája, azt is lehet használni, vagy a 

Hunyadi pályát, ahol szintén lesznek fejlesztések. A Városi Sporttelepre is ki lehet menni, 

ahol új focipályák, műfüves pálya, gyakorlópálya van, új öltözők lesznek, egy nagyon szép 

rendszer jönnek létre, ahova a sportolni vágyók ki tudnak menni. Marton úr nem említette, 

hogy az Érsekkert a Kalocsa Szíve Program része, ebben a programban egy botanikai felújítás 

is van. Tudják, hogy ez egy nagy érték, de a hosszú évek alatt ez nagyon leromlott, 

elhanyagolt lett az Érsekkert, rengeteg jövevény növény van. Sok olyan faj költözött be, 

aminek semmi köze a Haynald érsek által megálmodott botanikai kerthez. Ez a felújítás vissza 

próbálja hozni azokat a Haynald-féle elképzeléseket, amik különböző facsoportokat, 

növényeket mutatott be. Az Érsekkert védettség alatt van, „ész nélkül” nem lehet hozzányúlni 

a kerthez. Külön szakemberek voltak megbízva, akik botanikailag felmérték, megtervezték a 

felújítást. A program úgy szól, hogy Magyarországon az egyetlen látogatható Érseki Park lesz 

a kalocsai Érsekkert. Lengyel Gáborral tárgyaltak a közterületi fáktól, mivel a Parkgondozó 

Kft most vágja vissza, metszi azokat. Szóba került, hogy nézzék meg, hogy a vezeték alatti 

fákat érdemes-e megtartani. Sok helyen ki vannak öregedve ezek a fák, érdemes lenne azokat 

kivenni, alacsonyabb növésű növényeket ültetni a helyükre. Ha a túloldalon nincs, akkor 



telepítsenek oda fasort, akkor nincs évente ez a költséges, nagy szeméttel járó, folyamatos 

nyesés, ami a növényeknek sem jó, ez is folyamatban van. Amennyiben bárki illegális 

hulladéklerakást talál, akkor szóljon a Parkgondozó Kft-nek, vagy az önkormányzatnak, akik 

intézkednek annak megszüntetéséről.  

 

Simon Zoltán alpolgármester:  

A közművelődési koncepcióval kapcsolatban szeretne pár gondolatot elmondani. 

Mindenkinek ez a célja. Sok kis intézmény tud egy városban egységes közművelődési 

koncepciót létrehozni. Teljesen e felé haladnak, hiszen a Kalocsa Kulturális Központ 

létrejöttével, a Művelődési Központ és Könyvtár került összevonásra. Január 1-jével a Viski 

Károly Múzeum, a Schöffer Gyűjtemény, a Kiállító terem és a Népművészeti Tájház kerül 

egy intézményi egységbe. Igazgató urakkal már tárgyalt azért, hogy a 2014-es évre egy 

egységes, jól megtervezett, nem párhuzamosságokat tartalmazó közművelődési koncepciót 

dolgozzanak ki, és ennek az előkészületei folyamatban vannak. Ennek a lehetősége 2014. 

január 1-jével jön létre.  

 

Romsics Ignác:  

Július elején be kellett volna indulnia annak a fejlesztésnek, amely a Rokkanttelepi 

csapadékvíz elvezetés problémáját oldotta volna meg. Aztán majd csak október elején indul, 

mert visszalépett pár település. Ha lerendeződik a dolog, és utána ismét visszalép pár 

település, akkor megint csúszik a fejlesztés? Vagy mondják meg őszintén, mert gyanakodnak 

az emberek már arra, hogy valami másra elköltötték a pénzt? A Táncsics utcában rengeteg 

csőtörés volt, visszabetonozták az utat, ami megsüllyedt és nagyon hullámos lett. Igaz az, 

hogy kap 5 cm bitumenborítást ez az út? A Kórház területén van az úgynevezett TBC kórház, 

amiről kb. 10 éve folyik le a vakolat, mert nem jól bádogozták a tetejét. Nem lehet betatarozni 

az épületet? A héten járt a kórház területén és a szíve vérzett a látványtól. 50 évvel ezelőtt 

kezdett el ott dolgozni, mint ifjú szakmunkás. A II. világháború után 18-20 évvel tudtak új 

kórházat építeni, most nincs pénz tatarozni, de rongyrázásra van? Pesten volt az István 

Kórházban, ahol a párkányból, és a főfalból hullik ki a tégla, és nincs rá pénz. Szégyen, hogy 

a kalocsai Kórház épületéről 10-15 éve hullik a vakolat, látszanak a téglák és az áthidaló 

gerendák.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Többször elhangzott, lakossági fórumon is voltak már Rokkanttelepen, és elmondták ott is, 

hogy nincs olyan, hogy nyernek egy pályázatot, és annak az összegét másra költik el. Nem 

lehet másra költeni! Néhány probléma miatt áttervezésre került a program. Szabadult fel pénz, 

aminek köszönhetően nagyobb területen tudnak vízelvezető rendszert felújítani. Mindenképp 

meglesz a fejlesztés. Boromisza Viktor irodavezető úr tud pontosan információval szolgálni a 

munkák megkezdésének időpontjával kapcsolatban?  

 

Boromisza Viktor irodavezető:  

Amikor elhangzott, hogy ezt a programot mikor fogják elkezdeni, de érdemes megjegyezni, 

hogy ezt a pályázatot 2011. évben nyújtotta be az önkormányzat. Az első körben ez a pályázat 

egy tartaléklistára került és egy hosszadalmas küzdelmet, utánajárást követően sikerült a 

pályázatot pozitív elbírálásban részesíteni, ami 2013. évben történt meg. Az eltelt időszak 

alatt a pályázat előkészítéséhez szükséges közműnyilatkozatok lejártak, ezt többször 

elmondták. A közműnyilatkozatok aktualizálását el kellett végeztetni, a vízjogi létesítési 

engedélyeket, amelyek a beruházás megkezdéséhez feltétlenül szükségesek meg kellett 

szerezni. Ezek mind olyan folyamatok, amelyek egy hosszabb átfutást eredményeznek, és 

ameddig ezek a dokumentumok nem állnak rendelkezésre, addig a közbeszerzési eljárások 

kiírására, lefolytatására nem nyílik jogi lehetősége az önkormányzatnak. Ezek az 

aktualizálások mind az engedélyek, mind a közműnyilatkozatok tekintetében 2013. év végére 



megtörténtek. A közbeszerzési eljárásokat év elején ki tudják írni, ami azt jelenti, hogy az azt 

követő 2 hónapon belül el lehet kezdeni ezeket a fejlesztéseket.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Az érintett terület lakóinak szeretné elmondani, hogy a képviselőjük folyamatosan 

„bombázza” az önkormányzatot, amit abszolút megért, mivel az ott élők érdekeit képviseli. 

Lakossági fórumon a környék lakói mondták, hogy 20 évig azt hitték, hogy a város nem is 

tudja, hogy létezik az a városrész. Tudják, érzik a problémát, ezért is volt az, hogy minden 

követ megmozgattak annak érdekében, hogy a tartaléklistáról előre kerüljön a pályázat, amit 

sikerült elérni. Nyáron hozzákezdtek volna a munkákhoz, hiszen tudják, hogy a lakóknak ez 

mennyire fontos, de a törvényi előírásokat be kell tartani. Képviselő asszony minden 

alkalommal, minden lehetséges fórumon hangoztatja, hogy mennyire fontos az ott élőknek. 20 

év után végre megoldódik a probléma, hiszen márciusban kezdődik a munka, erre az időre 

kéri még a lakók türelmét. Bíznak abban, hogy nem lesz csapadékos nyár, de ha mégis, akkor 

addigra már egy új rendszer fogja segíteni, hogy ne legyen semmilyen probléma a környéken. 

A folyamatosan eltörő vízvezetékekről is már többször beszéltek, és elhangzott, hogy az egész 

város alatt egy nagyon elöregedett, 50 év körüli vízvezeték rendszer van, aminek a felújítására 

az alacsony vízdíj miatt, soha nem keletkezett tartalék pénz arra, hogy folyamatosan felújítsák 

azt. Voltak olyan nézetek, hogy ami nem látszik, azzal nem kell törődni. Ez nem jó szemlélet, 

mert kellett volna tartalékokat képezni, folyamatosan felújítani. Eljött az idő, amikor 

megadják magukat ezek a csővezetékek, és most azok az utcák, ahol egy héten háromszor 

eltörik, joggal verik az asztalt, hogy az önkormányzat javítsa ki. Nem egy felelős rendszer 

volt az, amelyik a szemlélete helyett inkább folyamatosan cserélte volna, vagy tartalékot 

képzett volna rá. Ez mind az ő nyakukba szakadt, és természetesen megpróbálnak pályázati, 

vagy más forrásokat szerezni. Elkerülhetetlen lesz, hogy egy komplex terv alapján a város 

egész vízvezetékrendszerét ki kell cserélni, hiszen egyre több ilyen probléma fog előfordulni. 

Ha valamivel hosszú éveken keresztül nem foglalkoznak, akkor eljön az idő, amikor 

mindenféle baja előjön, és akkor sokkal nehezebb kijavítani. A tüdőkórház valóban egy seb a 

Kórház területén. Volt egy elhibázott, rossz tető, amit a terasz fölé tettek, és a fal ázik, ettől a 

vakolat hullik. Az épületben egy részét nagyon szépen felújították. Több építész is megnézte 

az épületet, az Állam is megvizsgáltatta, és nem biztos, hogy azt az épületet érdemes már 

felújítani. Nagyon nagy a valószínűsége, hogy ha fejlesztések lesznek, akkor az épületet - a 

felújított épületen kívüli részt - le kell bontani, és új épületet kell építeni, amennyiben szükség 

van rá. Az 50-es években azért épült ez a kórház, mert ezen a területen sok a napsütéses órák 

száma, ami segíti a TBC-s betegek gyógyulását, valamint ezen a környéken elég sok ilyen 

beteg volt. Ez egy típus Kórház, ebből 6-8 épült az országban. Nincs ekkora Kórházra igény. 

Ekkora épületet fent kell tartani, karban kell tartani, ugyan ott állnak, mint az előbb, hogy az 

épület folyamatos karbantartásával jobban meg lehetett volna őrizni az állagát, valószínű, 

hogy akkor is kevesebb pénz volt erre, vagy más, fontosabb dolgokra kellett költeni a pénzt.  

 

Ruppáner János – tanár: 

Sok mindenhez hozzá tudnak szólni az elhangzottak alapján, mint a város ügyeit figyelemmel 

kísérő polgár, azonban az idő múlása miatt egy dolgot szeretne megtenni, mégpedig egy nyílt 

levelet felolvasni az elöljáróságnak és a megjelenteknek.  

 

„Kalocsa Város Elöljárósága, Török Ferenc polgármester úr, Dr. Filvig Géza és Simon Zoltán 

alpolgármester urak, Dr. Kiss Csaba jegyző úr és Kalocsa Város Képviselő-testülete!  

 

Tisztelt Elöljáróság!  

Alulírottak, mint kalocsai választópolgárok, és mint az Eperföldi Általános Iskola dolgozói 

megütközésünket és felháborodásunkat jelezzük e levéllel, miután értesültünk róla, hogy volt 

munkatársunkat, Kalmár Józsefnét, másokkal együtt, és igen szánalmas, mondvacsinált 



ürüggyel elbocsájtották az állásából. Kalmár Józsefné Viki évtizedeken át volt az Eperföldi 

Általános Iskola takarítónője, akit szerény és közvetlen egyénisége, valamint megbízható, 

alapos munkavégzése miatt mindannyian kedveltünk, nagyon becsültünk. Amikor még ő 

takarította iskoláinkat, akkor kellő rend és tisztaság volt mindenütt. Mivel az önkormányzat 

egyebek mellett a takarítói munkát is kft-be szervezte ki, így a nevezett dolgozó ugyan 

munkajogi értelemben nem munkatársunk, ám az emberi kapcsolatunk, és az elemi jóérzés 

rákényszerít bennünket, hogy elítéljük a kft vezetőségének felháborító intézkedését, egyben 

kérjük az Elöljáróságot, hogy az ügyet kellő alapossággal vizsgáltassa ki, és a vizsgálat 

eredményéről tájékoztassa Kalocsa város közvéleményét. Elvárjuk egyben, hogy Kalmár 

Józsefnét - amennyiben a történtek után még így szeretné - vegyék vissza dolgozónak kellő 

erkölcsi, és anyagi jóvátétel mellett. Az ügy kapcsán általánosságban is kifejezzük 

reményünket, hogy Kalocsa városában ezután, már nem fordulhat elő, hogy a munkáját 

tisztességgel végző dolgozót, legyen bármi is a munkaköre és a beosztása, méltánytalanság 

érje, és vagy csak otromba zaklatások között, megfélemlítve végezhesse munkáját. Azt pedig 

különösen is reméljük, hogy az önkormányzati érdekeltségű vállalatok, és intézmények 

esetében végképp nem fog ilyen előfordulni. E reményekkel várjuk az Elöljáróság 

intézkedését, egyben kívánunk mindannyiuknak Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet!  

 

Utóirat: Levelünknek politikai célja nincs, ezért kérjük a különféle pártokat, és politikai 

csoportosulásokat, hogy semmiképpen ne próbáljanak ebből holmi politikai ügyet kreálni, és 

tartsák tiszteletben az itt aláírók szándékát, ami nem több és nem más, mint egy volt 

munkatársunk melletti kiállás szándéka.”  

 

Aláírva 24 tanító és tanár, az Eperföldi Iskola tantestülete. Ennyi a kollégái, és a saját 

véleménye az ügyről. A továbbiakban csak a saját nevében kíván szólni. Eddig sok minden 

nagyon szép elhangzott itt a város ügyeiről, szinte a szférákban érezte magát az ember, és 

olvadozott, hogy kalocsai lehet. Mostanában interneten sakkozott, ahol a játék mellett 1-2 

mondatos közlendőket is meg lehet tenni. Egy délvidéki ellenfele azt írta, hogy Kalocsa 

belvárosa egy gyöngyszem, csodálatos. Ennyivel hozzájárul az eddig kialakult hangulathoz. A 

levéllel ugyanakkor egy másik Kalocsa képét is szeretné idehozni a város érdeklődő 

közvéleménye, és az Elöljáróság elé. A városban rengeteg gond van a napi működéssel, és 

ennek egyik oka, forrása – saját véleménye szerint – hogy olyan munkákat is kiszerveztek kft-

be, amelyek jól működtek, jól működő struktúrák, organizációk voltak, amelyek emberi 

kapcsolatokra épültek. Egy iskolában nem csak arról van szó, hogy emberek megadott 

munkakörben és munkaidőben valamit tesznek, az egy bizalmi helyzet is, ahol az emberek 

egymás közötti kapcsolata meghatározó az ott végzett tevékenység szempontjából. Az 

oktatási, és kulturális intézmények megítélése szerint nem - és amennyire követni tudja az 

éppen uralkodó politikai nézetek szerint sem - gazdasági kérdés. Itt a gazdasági tényezőknek 

nem csak másodlagosnak, hanem sokadlagosnak kellene lennie. Ezeknek az újragondolását a 

városban sokan szeretnék. Ezzel kapcsolatban némi polémiájuk a városvezetéssel már volt 

másfél évvel ezelőtt, amikor egy gyűlésen a város tanítói, tanárai vettek részt, ahol Simon 

Zoltán alpolgármester úr bejelentette, hogy ilyen szándékok vannak. Akkor jelezte ezeket az 

aggályokat, majd amikor 1 évvel ezelőtt, egy puccsal megtörtént a kft-be való kiszervezés, 

akkor egymás után hallották a különféle híreket. Ezek a hírek neki azt bizonyosítják be - de 

lehet, hogy téved, és örülne neki, ha tévedne - hogy itt valami nagyon nincs rendben, mert a 

különféle híreszteléseknek, mendemondáknak, okkal, vagy ok nélkül előhozott kifogásoknak 

és néha felháborító eseményeknek, ha csak a fele is igaz, akkor ezt az egész kérdéskört újra 

kellene gondolni. Nem állít semmit, ehhez kevés az információja, csak az emberek között jár, 

hall, tapasztal dolgokat, igyekszik a város ügyeivel ilyen szempontból is foglalkozni.  

 

Török Ferenc polgármester:  



Számított erre a kérdésre, mert eljutott hozzá is ez a probléma. Ruppáner úr hozzászólása és a 

levél is ékesen bizonyítja, hogy miközben racionalitásról, anyagi dolgokról beszélünk, akkor 

van, hogy az embert teljesen elviszik az érzelmeiben, amit teljesen meg tud érteni.  

 

Biztos nagyon nehéz, hogy van egy ember, akivel hosszú éveken keresztül, és már-már 

kollégának tartott takarító néniért az adott iskolában lándzsát törünk. Nem tudja pontosan, 

hogy őt miért bocsájtották el, vagy vitték át másik területre dolgozni, de azt tudja, hogy a 

takarítás kiszervezésével az önkormányzat egy jó irányt kezdett el követni. A kft vezetője jól 

végzi a dolgát, amit abból is lát, hogy az itteni, régi dolgozók, akik adott esetben 40 évig itt 

dolgoztak, azt mondják, hogy soha az életben nem volt ebben a hivatalban ilyen tisztaság és 

rend, mint amióta ebben a rendszerben dolgoznak. Soha nem volt olyan, hogy a takarító 

nőknek egyenruhája volt, és nem a saját ruhájukban kellett dolgozniuk az iskolákban, vagy 

bármelyik területen. Volt, hogy a takarítókat elküldték a boltba, feladták az igazgató levelét, 

csekkjét a postán, vagy valami más tevékenységet is végzett az iskolán belül. A sógornője 

takarítónőként dolgozott az egyik iskolában, és pontosan elmondta, hogy milyen kasztok 

vannak kialakítva. Ha valaki kedvence az igazgatónak, akkor kevésbé koszos területet kap, 

vagy nem kell azt megcsinálnia, és a többieket hogyan csicskáztatják a régi, vagy az igazgató 

által kedvelt takarítónők. Hallott a tanároktól olyan visszajelzést, hogy a takarítók a padból 

nem szedik ki a szemetet, mert az már nem az ő dolguk. Emberileg biztos, hogy rengeteg 

konfliktust idéz elő az, hogy egy újjászervezett rendszer szerint kell dolgozni, ahol új 

eszközök, elvárások vannak, amit sokan nehezen viselnek el. Az új rendszerben több helyen 

találkoznak azzal, hogy többen felháborítónak tartják, hogy a 8 órából 6-ot dolgozni kell. 

Mások kemény 8 órás munkával keresnek ugyan annyi pénzt. Pontos elvárásoknak, ehhez 

hozzárendelt eszközöknek, ruhának, ellenőrzésnek, és feladatkiosztásnak a részesei a 

takarítónők, amihez nincsenek hozzászokva, és ez nehéz. Ma takarítónő úgy lehet valaki, 

hogy el kell végezni hozzá egy tanfolyamatot. Ezt a tanfolyamot a kft mindenki számára 

biztosította, ami 120 ezer Ft-os képzés volt, amit a kft az összes dolgozónak térített. 

Beiskolázta őket, kaptak egy végzettséget, amivel végezhetik a munkát, és ha nem ebben a 

kft-ben végzi majd, akkor van róla papírjuk, hogy máshol is el tudjon helyezkedni ebben a 

szakmában. Meg fogja vizsgálni az esetet. A mostani rendszerben nem látott, hogy bárkit 

indok és ok nélkül kirúgnának. Köszöni, hogy kérték azt, hogy a politikai pártok ezt ne 

használják ki. Régen elég erős volt, hogy ha valaki nem oda tartozott, akkor gyorsan 

elzavarták az állásából. Ez semmiképpen nem érheti őket. Itt valószínű, hogy nem megfelelő 

munkavégzés lehetett, vagy úgy gondolja a takarító hölgy, hogy olyan munkát kérnek tőle, 

amit ő nem akar megcsinálni. Neki is volt olyan munkahelye, ahol azt mondta, hogy köszöni 

szépen, de ezt nem kívánja csinálni tovább, és elment máshova dolgozni. Azt, hogy ma a kft-

ben, vagy bárhol, bármilyen munkahelyen, amikor ennyire nehéz gazdasági környezetben 

élünk mindannyian, akkor a kft-k vezetői, az adott területért felelős emberek által irányított, 

és vezetett embereknek a szerint kell dolgozni, ahogy a munkát nekik kiosztják, amit elvárnak 

tőlük. Ha emberi mivoltában, vagy bármiében megsértik, akkor joggal reklamál. A mostani 

helyzetet meg kell vizsgálni, és ha kell, akkor ellenlépéseket kell tenni. Meg fogja nézni 

pontosan, hogy mi történt is. Hallgattassék meg mind a két fél ahhoz, hogy tudjon ebben 

véglegesen állást foglalni.  

 

Simon Zoltán alpolgármester:  

Kolléga úr szembesítette egy kijelentésével, amit ma is tökéletesen vállal, és betartották az 

ígéretet. A nagy városi tantestületi értekezleten arra vállalt ígéretet, hogy a pedagógus, a 

szakmai közösség része változatlan marad. A pedagógusok jó része félt az új köznevelési 

törvénytől. Akkor azt ígérte, hogy mindent megtesznek azért, hogy minden pedagógus 

állásban maradhasson. Konkrét számot tud mondani, plusz 18 pályakezdőt, és máshonnan 

idejövő kollégát helyeztek el az iskolákban.  

 



Ivók László:  

A Schöffer-torony áthelyezésével kapcsolatban lenne pár gondolata, ami egy fölösleges 

pénzkidobás. 50 millió Ft 25 méterért nem éri meg. A leendő körforgalom nyomsávnak nem 

hiszi, hogy akadozik a mostani torony helye. Alapvető technikai felújítást követően a torony a 

funkciójának megfelelő lenne. Azt az 50 millió Ft-ot el lehetne másra is költeni, akár 

önkormányzati önrész formájában. Az Ifjúsági Ház kézilabda pályájára is lehetne fordítani azt 

a pénzt. Az ő idejében kezdődött a pálya kialakítása, aminek ideje lenne már elkészülni több 

mint 45 év alatt. A mostani gyerekek a Gimnáziumból lejárnak tornaórára, lehetne nekik egy 

kulturáltabb kézilabda pályát csinálni egy műanyag borítással, és máris jobb helyen lenne az 

50 millió Ft. Ha a tornyot áthelyezik, és az elkezd működni, akkor a tükrök, az éjszakai 

fényjátékok mennyire befolyásolják majd a közlekedést? Nem biztos, hogy indokolt a 

körforgalom közepébe helyezni a torony.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Nincs lehetőség pályázati pénzeket másra költeni, csak arra, amire nyerték azt. Közlekedési 

szakemberek, hozzáértő szakemberek tervezték, javasolták, hogy helyezzék át a tornyot. 

Amikor még működött, villogott a torony, akkor sem zavarta a közlekedést. Valószínű, hogy 

az alsó elemeket be lehet úgy állítani, hogy az ne okozzon zavart a közlekedésben. A 

Schöffer-tornyot teljesen szét kell szedni, át kell vizsgálni, és elektronikailag újra kell 

vezetékezni, új motort kell beépíteni. A tornyot szét kell szedni, ki kell emelni a helyéről, és 

teljesen fel kell újítani. A tervezőknek ezzel kapcsolatban jött az ötlete, hogy amennyiben a 

tornyot ilyen szinten meg kell mozgatni, akkor legyen a körforgalom közepén, hiszen így 

Kalocsa látványos, új eleme, idegenforgalmi látványossága lehet. Maximálisan bízik a 

szakemberekben, akik mérlegelték a lehetőséget, és pontosan megtervezték a torony 

költségeit.  

 

Marton Balázs 

Az 51-es főút állami főút. A Magyar Közút Zrt. tartja fent, és a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt., mint állami útfejlesztő cég tervezte meg a körforgalmat. Ők tervezték a 

körforgalom közepébe a Schöffer-tornyot. Az önkormányzat ezzel az állapottal már később 

szembesült, amikor a Kalocsa Szíve Program elkészült. Most egy komoly, összehangoló 

munka zajlik a két terv között. Az 51-es főút már közbeszerzési szakaszban van, a 

megvalósítása 2014 tavaszán kezdődik, a kalocsai Szíve Program szintúgy, és most kell a két 

programot összehangolni. Az, hogy a Schöffer-torony bekerült a Kalocsa Szíve Programba, az 

önkormányzat döntése volt. Az, hogy a Kalocsa Szíve Programon belül, a jelenlegi helyéről 

áthelyezésre kerül, az már a két program összehangolásából adódik. Nagyon racionális dolog 

azok a szakértők szerint is, akiket megkérdeztek ezzel kapcsolatban. Közlekedésbiztonságilag 

nem lesz zavaró, a tükrök elég magasan vannak ahhoz, hogy ne az autós szemébe 

világítsanak. A jelenlegi helyén - kb. 10 méterrel arrébb - azok a fények ugyan úgy az 

autósokra vetülnének. Költség szempontjából az elhangzott 50 millió Ft nem az áthelyezés 

költsége, hanem a felújításé. Az acélszerkezet korrózió elleni védelme, az elektromos 

rendszerek felújítása, a megfelelő mozgatómotorok felújítása, a gépészeti és szerkezeti 

felújítás kerül sokba. Az áthelyezés költsége töredéke ennek az összegnek, ami az 51-es főút 

projektjébe tartozik, azt abból a pénzből finanszírozzák majd.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Amikor megépült a torony, sokaknak tetszett, sokaknak nem tetszett. Ha áthelyezésre kerül, 

akkor meg fogják szokni, és egy idő után azt fogják mondani, hogy tényleg jó, hogy áttették. 

Szakemberek elmondták, hogy lehetséges az áthelyezés, és zavartalan lesz az autósok 

számára.  

 

Varga Eszter:  



Kőműves van nála, aki a padlót kell csinálni, mivel laminált padlót kell lerakni, mert a vert 

falú háznak a homokja olyan vizes volt, hogy csurgott belőle a víz. Miért van a vert falú 

házának ilyen homokja? Mert a falat csak 40 cm beton védi, hiába csináltatott 80 cm-t, a 

partot elhordták büntetés nélkül. Ezzel hiába ment a Polgármesteri Hivatalba. Ha ő ment, 

megvárták a 8 napot, ha a szomszédja, a Szüszler Antalné Balaton Ilona ment, már aznap 

kimentek hozzá. Mióta van az a törvény, hogy 8 napon belül kell kimenni és megnézni, hogy 

mi a ház tulajdonosának a problémája? A Bozsó Ferenc kiment rögtön a Kádár-rendszer 

idején, Geri Gábor kiment rögtön, nem várt 8 napot. Tönkrement a háza. Most kellett padlót 

csináltatnia, mert csurgott a víz. Be kellett a házat tatarozni, úgy hogy a part meglegyen. 

Félkörben összetört a part, oda folyt be a víz, és hagyták, hogy folyjon. Amikor a havat kellett 

volna elsöpörni, nem mentek ki, mert 8 napon belül kell csak kimenni. 8 napig nem várnak 

Pesten sem azzal, hogy elsöpörjék az utcán a havat. Ha az illetések személy nem érdekelt, 

akkor miért nem mondja meg, hogy kihez forduljon az ember? Most mondtak neki egy 

személyt, és fizessen be 3000 Ft-ot, hogy kimenjen az illetékes és megnézze, és annak, aki 

elsöpri a havat, fizessen még legalább 2000 Ft-ot. Ez a mostani helyzet. Az összes földet 

elhordták. Nem kellenek szakvélemények, mert meggyőződött róla, hogy csurgott le a víz a 

homokból, mert nincs meg a vert falú ház partja. „Szemét” módon a Földhivatal nem volt 

hajlandó kimenni gyalogosan, hanem repülőgépről mérték fel a házat. Hogy lehet a Vajas 

parton, ahol sok fa van látni, hogy mi van? 1965 óta nem mentek ki gyalogosan megnézni. 

Amikor elmentek a bírósági tárgyalásra, az öccsét, és az ügyvédnőt nem engedték be, és 

elvitték az ügyet Kecskemétre, mondván, hogy érdektelenek, és ott is az Illésné Sági Vilma 

volt. Ne úgy csinálják neki, hogy ezek legyenek ott. Jött volna egy építész, aki megmondja, 

hogy ez vert fal. 100 év eltelt és ugyan olyan a telek, ugyan úgy van, mint akkor. Akkor miért 

rendelik el országosan, hogy újat kell építeni, új térképet kell csinálni? Erre ugyan úgy 

ráhúzták 100 év után azt, ami akkor volt, mert a Polgármesteri Hivatalban dolgozott az illető, 

és ő volt az érdekelt. Kéri a Képviselő-testület tagjait, mivel ők megtehetik, nekik van joguk 

hozzá, hogy menjenek el hozzá ha jó idő lesz, mérjék fel gyalogosan a telket, és azt is mérjék 

fel, amit mutat majd, hogy meddig volt a telek – ház mögött 3 méterrel – és lássák a 

repedéseken, a háromszori töltést, és ne az legyen az eredmény, hogy a Földhivatalnak joga a 

területek átrendezése. Ez rablás volt! Annak a vert falú háznak le kellett bontani az eredeti 

állapotát, mert ahogy átrendezték, oda került a sertés-, baromfi ól a ház hátsó bejáratához, a 

konyhához. Beljebb építették 3 méterrel. Látszik, hogy hol van a vert fal, mert az nagyon 

vastag. Amit hozzáépített az elmúlt időszakban, az már nem olyan vastag, építész is kellett 

volna. A Földhivatal ne legyen ilyen kényelmes, lusta, önző, hanem menjen ki, és egyszer 

mérje fel a telket. 1960-ban fizetnie kellett érte, és mégsem mentek ki, hanem repülőgépről 

csinálták. Elmentek hozzá Dunaújvárosból a földmérők, akik felmérték a telkek, ők voltak, 

akik repülőgépről csinálták előtte. Ezt nem lehet repülőgépről látni! Az esőerdőbe is 

bemennek gyalogosan, és úgy térképeznek. Ez az 5 ház nem olyan sok, ezért már fizettek, 

megkapták a pénzt, mérjék fel gyalogosan végre valahára. A Képviselő-testület ezt 

megszavazhatja, megteheti, és akkor meggyőződhetnek róla, hogy igaza van. Kalocsán 

minden utcában ott vannak a vert falú házak magas parton. A fénykép is ki van téve, hogy a 

vert falú házaknak partja van, ha azt elhordják, tönkremegy a ház. Az utcákon meg tudják 

védeni? A Polgármesteri Hivatal nem tudta megvédeni? Eljött ide sokszor már, de soha nem 

csináltak semmit, és itt van az eredménye. Egész nyáron alig bírt megmozdulni az ágyban, 

olyan erős ízületi gyulladása volt a vizes padlótól, földtől. Az ősök tudták azt, hogy mit jelent, 

ha a vert falú ház el van hordva? Megkapta az arcába az övsömört, amin mindenki 

megrökönyödött. Azért lett beteg, mert 3 méterre lett a sertésól a bírósági tárgyalás után, mert 

újra átadták a telket. Most is 131 négyszögöl, amikor megvette, akkor is annyi volt. 

Megrökönyödött a dunaújvárosi földmérő. Miért nem küldte ki a Polgármesteri Hivatal 

gyalogosan a Földhivatalt? Mert a Földhivatal állam az államban! Nem parancsol neki a 

Polgármesteri Hivatal.  

 



Török Ferenc polgármester:  

Felkéri Dr. Kiss Csaba jegyző urat, hogy válaszoljon a kérdésre.  

 

Dr. Kiss Csaba jegyző:  

Amennyiben az ügyfél eljárást kíván indítani a szomszédja ellen, vagy más ügyben, ennek 

van egy eljárási illetéke, ezt az illetéktörvény szabályozza, nem a hivatal. Az alapeljárási díj 

3000 Ft, építéshatósági eljárásokban ez sokkal több. Aki az ügyet kezdeményezi, annak 

fizetni kell, ritka estben tudnak adni költségmentességet. A hölgy említette az eljárási 

határidőket. Van egy eljárási törvény, amiben benne van, hogy például helyszíni szemle 

kapcsán hány nappal előtte ki kell, hogy értesítsék az ügyfeleket. Ezek olyan kötött határidők, 

amelyeket be kell tartani. Ha nincs ellenérdekű ügyfél, akkor gyorsan szoktak intézkedni, de 

ebben az esetben valószínű, hogy lenne. A hozzászóló által elmondott ügy egy tulajdonjogi 

vita, aminek az eldöntését ne a Polgármesteri Hivataltól várja. Erre Magyarországon egyetlen 

egy hatóság jogosult dönteni, és az a Bíróság, oda kell ezzel kapcsolatban fordulni. Sem a 

hivatal, sem a polgármester úr nem jogosult arra, hogy a Földhivatalnak bármilyen utasítást 

adjon. A Földhivatal a Polgármesteri Hivataltól egy teljesen különálló hivatal. A hivataloknak 

egymás között utasítási joguk nincsen.  

 

Dr. Bálint József – nyugalmazott címzetes főjegyző:  

2010 novemberében volt legutóbb jelen a közmeghallgatáson. Azóta nem jött el, mivel más 

helyen dolgozik, ahol szintén közmeghallgatások voltak. Legutóbb, mikor itt járt, olyan volt a 

légkör, hogy megfogadta, többet nem fog felszólalni közügyekben. Az írások szerint 

mindennek eljön a maga ideje, rendelt ideje van a némaságnak, és a megszólalásnak is, és 

most eljött az idő, amikor meg kell szólalni, aminek több oka is van. Két kérdése lenne a 

Képviselő-testület felé, de előtte el kell mondania a történetet, hogy érthető legyen. 2011. 

december 1-től pályázat útján Bátára került jegyzőnek. Mikor ott elkezdte a tevékenységét, rá 

egy hónapra különböző kérdéseket tettek fel az ottani polgármestert támadó honlapra, amit 

„Antirózsa” néven jegyeznek – a polgármesternek Rózsa a neve, és Fideszes pártállású. Az 

első kérdéskörök között feltették azt, hogy honnan szalajtották ezt a címzetes főjegyzőt, mert 

Bátának még nem volt címzetes főjegyzője, mi volt az a gyors ok, amiért Kalocsáról el kellett 

jönnie, és ehhez hasonló találgatós kérdéseket tettek fel. Mivel előtte megtárgyalta a 

testülettel, a polgármester asszonnyal, hogy milyen viszonyok vannak Kalocsán, hogy 

létrehozott a testület egy elszámoltató bizottságot, és most a fejleményeket várják. Munkába 

állását követően egy héttel megjelent az összes, a kalocsai önkormányzat által készített anyag, 

amelyről sajtótájékoztatót tartott az alpolgármester, mint az elszámoltató bizottság tagja, és 

ennek az anyaga felkerült az említett bátai honlapra, és utána különböző kérdések és 

találgatások indultak el. Mivel ismeretlen személyek ellen indították el ezt a vizsgálatot, és 

annak egy további folyamodványát, amelyről úgy gondolták, hogy vizsgálatot kell indítani. 

Könnyen vette a dolgot, melyre azt nyilatkozta, hogy ha vizsgálat lesz, és olyan eredmény 

lesz, akkor biztos, hogy előkerülnek az ismeretlen személyek, ha már nem merte felvállalni a 

Képviselő-testület, hogy nevesítse őket. Nem is foglalkozott volna tovább ezzel az üggyel, 

függetlenül attól, hogy a találgatások továbbra is mentek, hogy a jegyző úr mennyire volt 

benne, mennyire nem ezekben az eseményekben, mígnem egy szép nap idézést nem kapott a 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályára. Jogász, nem ijed 

meg az ilyenektől. Gondolta, hogy közlik majd vele, hogy miért, mert nem tudta az okát. 

Elutazott, majd közölték vele, hogy milyen ügyben hallgatják meg. Első megdöbbenésében 

majdnem leült, nem az ijedségtől, hanem mikor megtudta, hogy ezt az ügyet egy ügyvédi 

iroda készítette elő, amihez az önkormányzat szolgáltatott adatokat, és két olyan jogász 

kolléga is közreműködött ebben, akik értettek a polgárjoghoz, illetve a büntetőjoghoz. Nem is 

értette, hogy egy polgárjogi ügyet hogy lehet belekeverni egy büntető ügybe, aztán 

megértette, mivel politikai kérdésként próbálták megoldani. Elmondta akkor, hogy mit tud, és 

válaszolt a kérdésekre. Akkor megfogadta, hogy a diplomáját vissza fogja adni, ha ez az ügy 



megáll abban, amivel gyanúsították. Az akkori tényállás, és a beadott tényállás elemei közül 

kettő keményen hiányzott. Az egyik a szándékosság, a másik a károkozás, ami nem volt. 

Megszüntették az eljárást, nem foglalkozott tovább ezzel az üggyel, mert jóhiszeműen abban 

bízott, hogy lezárult az ügy, és várta, hogy mivel ez a sajtó nyilvánossága előtt zajlott le 

Kalocsán is, és Bátán is, mivel felrakták az internetre, és a bátaiaknak hivatkoztak arra, hogy a 

kalocsai barátaik küldték az anyagot, ráadásul még azt az országos sajtó anyagot is, ami az 

Origón megjelent. Nem kívánt arra a szintre lesüllyedni, hogy ezekre válaszoljon, és ezzel 

kellemetlen helyzetbe hozza saját magát, amikor tisztességgel próbálta ellátni a feladatait. 

Várt arra, hogy rendben van minden, lezárult a vizsgálat, és majdcsak eljut oda Kalocsa Város 

Önkormányzatának Tisztelt Képviselő-testülete, hogy ezt ugyan olyan módon, ahogy 

közölték, a sajtón keresztül bejelentik, hogy „Sorry, tévedtünk, nem történt semmi, elnézést 

kérünk az ismeretlen személyektől!”. Várta, hogy eljön az idő, egy éve lezárultak ezek a 

dolgok, elcsitultak a kedélyek, majdcsak lesz a sajtóban valami erről. Várható, hogy a 

Képviselő-testület elnézést kér az ismeretlen elkövetőktől a sajtó útján? A második kérdése 

előtt egy megjegyzést szeretne tenni. Ruppáner úr véleményéhez csatlakozik, hogy érdemes 

volt jönnie közmeghallgatásra. Minden csupa jó, minden csupa szép, „hülye” kalocsai az, aki 

Kalocsa város fejlődését nem támogatja, és nem örül az eredményeknek. Mivel ő is 

újságolvasó ember, és minden Kalocsáról szóló cikket elolvas a sajtótermékben, érdekes 

módon mindig csak a sikertörténetüket látja. Kritikát, rossz véleményt abszolút nem lát. 

Egyszerűen ki van kapcsolva minden úgy, mint a legutóbbi esetnél is. Amikor rendkívüli ülés 

volt és olyan kérdésköröket tárgyaltak, ami nem volt kellemes, és jó híranyag, nem hozták a 

saját újságjukban és a honlapon sem. Olyan korban nőt föl, ahol meg kellett tanulni a sorok 

között olvasni, és megtanult a sorok között olvasni. Amikor minden csupa jó, szép volt, akkor 

meg kellett tanulniuk, hogy a kritikát, az ellenvéleményt, a negatívumokat is lássák meg, de 

azt tapasztalja, hogy ez nem megy. Nehogy úgy járjanak, mint Thomas Mann Mario és a 

varázslóban a szerencsétlen Mario, akit meghipnotizálnak, és amikor észhez tér, fellép az a 

hipnotizőr ellen, aki olyan állapotba hozta. A tanulságát tudja mindenki, hogy mire céloz. A 

közreműködők díjazását részben ismeri. A közreműködő budapesti ügyvédi iroda díjazása 

mennyibe került Kalocsa város adófizető polgárainak? Mást nem kívánt felhozni ma, de 

óhatatlanul egy kérdéskörhöz csak véleményt kíván mondani. Polgármester úr, az ön 

tisztségénél fogva ne oktasson ki senkit, a dolgozókat se, főleg akkor, amikor még nem tudja, 

hogy mi a történeti tényállás. Egyetért azzal, hogy bizonyos szolgáltatásokat kiszerveztek, 

köztük a takarítást is, és ezt egy kft-nek odaadták. Azt már nem érti, hogy miért adták tovább 

egy másik cégnek, amely kölcsönzéssel foglalkozik? Közölték a dolgozókkal, hogy 

amennyiben kiközvetített munkásként alkalmazzák őket, egy munkahelyen maximum 5 évre 

lehet őket alkalmazni? Egy kft-nél csak 5 évet dolgozhatnak le, ha bérbe veszik őket. Ezt csak 

a tisztánlátás végett mondta el. Nem biztos, hogy munkafegyelmi kérdés volt a probléma. Úgy 

tudja – nincs megbízva az üggyel, és nem is kíván többet foglalkozni vele - hogy a fő 

problémájuk azt volt, hogy a TB biztosítási pénzeiket nem fizette be a bérbeadó kft, ezért ők 

hátrányt szenvedtek, ezért mertek utánamenni, érdeklődtek a dolgoknak, és ez is bejátszott a 

felmondásba. Felmondáshoz csak indokot kell kreálni, és fel lehet mindenkinek mondani. Azt 

biztos elfelejtette, hogy mikor, és kiket bocsájtottak el politikai alapon, mert nálunk nem volt 

ez divat. Kéri a polgármester urat, hogy precízebben fogalmazzon, mert ezekre nincs szükség. 

Kívánja, hogy a fejlesztések valósuljanak meg, mivel Kalocsa város ezzel csak fejlődni fog. 

Ezt kellett volna már mondani 2010-ben is, de nem akkor kezdődött az élet Magyarországos, 

és Kalocsán sem. Örül, hogy Vörös András felhozta a stratégiai gondolkodást, mivel mindig 

is volt ilyen gondolkodás. Az más, hogy a stratégiák áthelyeződnek bizonyos időszakokban 

más-más kérdéskörre, és más-más kitörési pontokra. Ez nagyon helyes, mert az idő változik, 

ezt figyelembe kell venni. Szeretné megragadni az alkalmat, hogy Boldog Karácsonyt 

kívánjon mindenkinek. Azt kívánja az önkormányzatnak, a vezetésnek, a képviselőknek, hogy 

a 2014-es esztendőt még sikeresebben zárják.  

 



Török Ferenc polgármester:  

Ha így lehet érteni, akkor sajnálja, de semmi kioktatási szándéka nem volt. Azzal kezdte, 

hogy ő is utána fog járni, meg fogja nézni a másik oldalt is. Szeretné, ha ez nem úgy tűnne, 

hogy kioktatta a dolgozókat, mert aki kicsit is ismeri, az pontosan tudja, hogy milyen a 

habitusa. Az, hogy a jegyző úrék idejében kit, és hány embert bocsájtottak el politikai nézete, 

vagy valamilyen társasághoz való tartozása miatt? Gondolkodott azon, hogy behívja ide az 

embereket egy közmeghallgatásra, és megkéri, hogy tegyék fel a kezüket. Legalább 10 ilyen 

embert ismer. Elhiszi, hogy az idő megcsalja az ember emlékezetét. Soha ezzel nem éltek 

vissza, nem mondtak ilyet. Mindenki tudja, hogy telefonáltak, megkérték a vállalkozót, hogy 

valakinek a feleségét rúgja ki, azért mert jobboldali gondolkodású a férje. Ebbe ne menjenek 

bele. Megkérdezné Dr. Bálint Józsefet, hogy a gyerekeit kirúgták az önkormányzati 

állásukból?  

 

Dr. Bálint József: 

Az önkormányzatiból nem, de az államiból igen.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Török képviselő úr felesége a mai napig hol dolgozik?  

 

Török Gusztáv Andor képviselő:  

Nem hiszi, hogy a feleségéről kellene beszélnie itt. Lehet, hogy polgármestert úr szívesen 

beszél itt a feleségéről. Jó lenne, ha egyetlen egy személyt mutatna, akit kirúgtak politikai 

alapon az elmúlt 20 évben.  

 

Dr. Filvig Géza képviselő:  

Dr. Bálint József jegyző úr megszólította, ezért az elszámoltatással kapcsolatban kíván pár 

szót szólni. Amikor 2010 októberében bekerült a Képviselő-testületbe, és már a kampány alatt 

is, amikor a saját programját készítette, hogy milyen területeken dolgozik, miket kíván 

megvalósítani, tele volt tenni akarással, építő javaslatokat. Nagy örömére szolgált, amikor a 

lakosság bizalmat szavazott neki, és megválasztották képviselőnek. Amikor elkezdték a 

munkát akkor egy tájékozódás volt több képviselő társával, és a polgármester úrral együtt. 

Több vizsgálat, tanulmány készült az önkormányzat megelőző munkájára. Bízik abban, hogy 

jegyző úr pontosan emlékszik az átadás-átvétel folyamatára, hogy az milyen nehézségekkel 

zajlott. Olyan jellegű nehézségekkel, hogy iratokat mennyire nehezen sikerült összeállítani 

adott témában. Milyen nehezen ment, hogy beazonosítsanak ügyszámokat, ügygazdákat. Nem 

szeretne ennek a részleteibe belemenni. Az átadás-átvétel után szakvélemények, vizsgálatok 

készültek, és abban egyértelmű megállapítások voltak, miszerint vannak kényes kérdések, 

amelyek további vizsgálatot indokol lefolytatni. Mit tehet ekkor egy újonnan megválasztott, 

felelős polgármester, aki 20 év után veszi át valakitől a város vezetését? Mit tehet egy felelős 

Képviselő-testület, ha elé kerülnek ilyen szakvélemények, megállapítások, amelyben olyan 

javaslatok vannak, hogy további vizsgálatok szükségesek? Ön mit tett volna felelős 

vezetőként? Ezeket az eljárásokat le kellett folytatniuk. Hivatkozik arra, hogy Önt egy 

bizonyos büntetőeljárásban meghallgatták, bevonták. Nem volt számára egyértelmű, hogy 

gyanúsítottként, vagy tanúként történt-e? Fogalmazott úgy - és lehet, hogy ezt félreértette - 

hogy gyanúsították. A hatóságok konkrét gyanúsítást közöltek Önnel, és ez után kellett Önnek 

vallomást tennie, vagy tanúként hívták be, és tanúnyilatkozatot kellett tennie? Nem mindegy a 

kettő. Az, hogy ismeretlen tettes ellen? Ön jogvégzett ember, nyílván valami kétely felmerül, 

akkor bárki meg is nevezhet valakit, és akkor jönne az, amit Ön sugall, hogy valakiket 

rágalmaznának, valakinek a szándékosságát, gondatlanságát esetleg érintette. Ebben az 

esetben érthető lenne a felháborodása, hogy bármilyen korábbi városvezetőt, vagy akár 

hatályban lévő városvezetőt név szerint meggyanúsítanak.  

 



 

Felelős Képviselő-testületi tagként - és úgy gondolja, hogy polgármester úr nevében is 

mondhatja - felelős polgármesterként nem volt más lehetőség, ha egy ilyen megállapítás van, 

hogy további vizsgálat szükséges. Az, hogy ezek az eljárások hogyan folytatódtak, ez az 

önkormányzaton kívülálló hatósági szervek lefolytattak bizonyos vizsgálatokat, hogy polgári-, 

vagy büntetőjog, ebben nehéz most véleményt mondani, hogy hogyan lehetett volna ezt 

folytatni. Személy szerint nem kapcsolódott be az eljárás folytatásában, direkt az 

önkormányzat egy külső jogi céget bízott meg azzal, pont azért, hogy ne érhesse az a vád az 

önkormányzatot, hogy bárki is személyes indíttatásból, bizonyos személyekre kihegyezné a 

hangsúlyt. Egy vidéki ügyvédi iroda folytatta le az önkormányzat képviseletét. Ennél 

etikusabban, gálánsabban, következetesebben nem járhatott volna el a Képviselő-testület, 

ezért semmiféle vád, vagy rágalom nem érheti őket. Érdekelné, hogy melyik témában 

hallgatták meg jegyző urat. Négyszemközt is jó, ha elmondja, mivel nem akarja kellemetlen 

helyzetbe hozni.  

 

Dr. Bálint József 

Őt nem fogja kellemetlen helyzetbe hozni, és nem kíván itt vitát folytatni senkivel. Ez az 

elektromos árammal kapcsolatos, világító testes dolgok. Ezzel kapcsolatban jogi szempontból 

nagyon tiszta a helyzet, mert amennyiben neki polgárjogi szerződéből akadó problémája van – 

mivel azt vitatták először, hogy nem volt meg, hibás teljesítés volt, nem volt meg a 

darabszám, nem keletkezett megtakarítás, stb. – akkor egyértelmű számára, hogy nem 

büntetőjogi kategória, hanem polgárjogi ügylet. Elő kell venni a szerződéseket, és ezt a vitát a 

polgárjog szabálya szerint le kell rendezni, és nem szabad belekeverni büntetőügyet. Ha 

felmerül az eljárás során olyan kérdéskör, ami viszont megállapítható, hogy büntetőügyhöz 

kapcsolható, az egy más kérdés. Ismeretlen tettes? Nagyon jól tudja mindenki, hogy mi 

történt. Természetesen az új polgármesternek, testületnek joga van vizsgálni mindent. 

Egyébként tisztán ment az átadás-átvétel, a jegyzőkönyve megvan, mindenki, aki itt volt, 

tudja, hogy miképp zajlott, nem kell ezt előhozni, mert simán, törvényesen lezajlott. A 

törvényesség képviselője itt volt. Tanúként hallgatták meg, de közölték vele, hogy ez 

bármelyik pontban átfordulhat terhelté nyilvánításban, tehát megvádolhatják, mivel az 

anyagban olyan dolgok szerepeltek, hogy a jegyző nem írta alá, stb., de ebbe nem akar 

belemenni. Nem is ez a lényeg. Lezáródott a vizsgálat, tiszta sor, lezárta mindenki, ő is lezárta 

volna, ha őt bizonyos anyagok alapján, Bátán nem kezdik ki, és gyanúsítgatják, hogy miben 

vett részt. Azért nem akart ebbe belemenni, mert nem rájuk tartozó ügy volt. Azt viszont 

elvárt volna, hogy amikor ennek vége lett, hogy annyit mond a Képviselő-testületnek, hogy 

„Sorry, megvizsgáltattuk, igaz, hogy nem derült ki semmi, mert nem volt bűncselekmény, sőt 

semmi nem volt.” Ennyit kellett volna. Állítólag elhangzott ez testületi ülésen, de hogy volt 

tálalva? Önkormányzati testületi ülésen csak? Az egész magyar sajtó tele volt ezzel. 

Elvárható, hogy ha már meghuzigálnak embereket, tanúként beidéztetik őket, akkor elnézést 

kérnek tőlük. Ezzel le is zárta a vitát, és a kérdésére, hogy várható-e vagy sem a 

bocsánatkérés, ezek után ez költői kérdés, és gyakorlatilag választ is kapott rá. Természetes, 

hogy joguk van, és volt vizsgálódni, ezt nem is zárja ki semmi, és azt sem, hogy ha valaki 

bűncselekményt követ el, azt vonják felelősségre.  

 

Dr. Filvig Géza:  

Szóba került diploma visszaadás is, ami megütötte a fülét. A magyar büntetőeljárási jogban, 

ha valakit tanúként meghallgatnak, akkor nincsen ilyen figyelmeztetés, hogy bármikor lehet 

belőle vádlott, főleg akkor, amikor még nyomozati szakban van az ügy. Nyomozati szak után 

van vádemelés, utána lehet valaki vádlott. A tanúként való nyilatkozattétel állampolgári 

kötelesség, mindenki köteles nyilatkozatot tenni, azt senki nem tagadhatja meg. Itt több 

félreértés is van az elmondottakban, sérelmekben. Kicsit értetlenül áll előtte.  

 



Dr. Bálint József 

Nem fog szakmai vitákba belemenni, meg abba sem, hogy ki, melyik egyetemen, hogyan, és 

milyen fokozatban végzett, mert ennek nincs jelentősége. Ott volt a meghallgatáson és ő is 

közölte ezeket a tényeket. Elmondta ugyan ezt, hogy vannak fokozatok, ha tanúként hívták be, 

akkor úgy is hallgassák meg, és mi az a figyelmeztetés, hogy a vallomása alapján átfordulhat 

mássá. Ez nem tartozik a közmeghallgatás témájához, majd ezt külön megbeszélik.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Ha jól emlékszik, akkor 100 ezer Ft-ba került az önkormányzatnak az eljárás, mert sikerdíjas 

volt a megbízás, de utána fog nézni a szerződésben, és erről írásban tájékoztatja majd jegyző 

urat.  

 

Kalmár Józsefné – az elbocsájtott takarító nő: 

A probléma az volt, hogy a Security Kft-től átrakták őket egy másik kft-hez 2013. július 15.-i 

hatállyal. Az új kft-hez kerülve azt a tájékoztatást kapták, hogy maradnak annál az iskolánál, 

ahol eddig dolgoztak, de ez nem így történt. Rakosgatták őket jobbra-balra, majd kezdtek 

késni a fizetések is. Ügyfélkaput nyittattak, amiből az derült ki, hogy be vannak jelentve, de a 

járulékokat nem fizetik utánuk, és nem küldik a 08-as bevallásokat sem. Neki 3 éve lett volna 

a nyugdíjig, ami így egy kicsit megszaporodott. Most ő is lapátra került több kolléganőjével 

együtt, azért, mert szóvá merték tenni, hogy nem fizetik a járulékaikat, és egyéb, mondva 

csinált indokok miatt. Múlt hétfőn lett volna egy ellenőrzés. Délután 6-kor telefonáltak nekik, 

hogy 8 óra után mennek ellenőrizni őket. Délután 1-től este 9-ig tartott a munkaidő, 

becsülettel 10 óráig ott ültek, majd hiába próbálták a kisfőnök asszonyukat felhívni, nem vette 

fel a telefont, hogy meg tudják kérdezni tőle, hogy mikor jönnek, meddig várjanak még. 

Elmentek haza, majd másnap kaptak egy írásbeli figyelmeztetést, hogy nem várták meg az 

ellenőrzést, és hol voltak este fél 11 után. Érdeklődött az ügyvezetőnél, hogy ha éjfélkor értek 

volna oda, akkor addig kellett volna ott ülniük, vagy hajnal 1-ig? Másnap sajnos késve tudott 

csak bemenni dolgozni, ezért kapta a második figyelmeztetést. Van egy 91 éves édesanyja, 

akit el kell látni, és adódott egy kis probléma, ami miatt 1 órával később ért be a 

munkahelyére. Telefonáltak neki a saját privát mobiljára, hogy keresték. Amikor beért 

dolgozni, felhívta a kisfőnök asszonyt, hogy a munkahelyén van, munkára készen. Azonnal be 

kellett mennie az irodába, mert beszélni akartak vele. Megkapta a következő írásbeli 

figyelmeztetését is. Próbálta elmondani, hogy miért késett, és le fogja dolgozni a kihagyott 

időt. Nem fogadták el, elé rakták a másik írásbeli figyelmeztetést azzal az indokkal, hogy 

késett, és a mobilját többszöri hívásra sem vette fel. A saját magántelefonját nem köteles 

felvenni, az nem szolgálati telefon volt. Ezzel az indokkal, azonnali hatállyal felmondtak neki.  

 

Török Ferenc polgármester 

Mint már említette a mai napon többször is, hogy meg fogja nézni ezeket a papírokat, beszélni 

fog az érintettetekkel. Egyre inkább azt látja, hogy egyszerre kell leülniük, és végigbeszélniük 

ezt a helyzetet, hogy mi, és hogyan történt.  

 

Szabóki László:  

Javasolja, hogy a takarítónők problémáját a Képviselő-testület azonnal oldja meg. Felmondtak 

nekik, valahogy vegyék vissza őket. Az egész város ezt követeli. Valamelyik intézmény, vagy 

kft vegye fel őket. Itt valami igazságtalan történt, és ezt meg kell oldani. Nem tartja etikusnak, 

hogy kölcsönadnak embereket. Nem a rabszolgatársadalomban vagyunk, hogy adjuk-vegyük 

az embereket. Ezt el kellene felejteni, függetlenül attól, hogy ennek törvényes oldala van, 

vagy nincs. Felfordul a gyomra ettől, hogy adják-veszik, kölcsönadják a dolgozókat. A 

munkát sokkal jobban kell becsülni. Ő mindig nagybetűvel írta, hogy munka. A munka 

frontján mindig igyekezett megfelelően helyt állni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy sokkal 

nagyobb önbecsülést, önfegyelmet, empátiát, és szeretetet mutasson a lakosság, és egymás 



irányába. Szokta nézni a testületi üléseket, nem akar senkit megbántani, de sokszor a Muppet 

Show-hoz hasonlít. Erre nincs szükség! Tessék ezt komolyan venni, és azzal, hogy önök 

hivatalosan meg lettek választva felelősségteljesen lássa el mindenki a feladatát! Nem arra 

van a Képviselő-testület, hogy egymást cukkolja, ettől sokkal nagyobb feladatok vannak a 

város előtt. Örül a város elért eredményének, egyetért azzal, támogatja őket, ha kell, ő is 

bármilyen munkát szívesen vállal a város érdekében. Egyik másik képviselőnek javasolja, 

hogy ha valamit szóvá tesznek a lakosok, akkor ők azért vannak, hogy azt meghallgassák, 

még akkor is, ha a hangneme egy kicsit hangosabb volt, és nem kellene nagyképűen beszélni 

vele, úgy, hogy a fia lehetne az illető. A Magtár utcában, ahol a jegyző úr is lakik, 8 hónapig 

nem lehetett a járdát használni. Többször üzent ezzel kapcsoltban, szóvá tette Simon Zoltán 

alpolgármester úrnak is, és mégsem történt semmi. Nemrég történt annyi, hogy kb. 50%-ban 

letakarították a járdát. A Képviselő-testület egy kirándulás formájában menjen el Hartára, 

Géderlakra, vagy Hajósra, és nézzen körül a településeken. Hartán majdnem rosszul érezte 

magát, mert ott egy ferdén nőtt fűszál sincs, nincs eldobott papír az utcán. Ég és föld a 

különbség a települések között. Szeretné, ha a városnak nem csak a központja, hanem az 

összes része, mellékterülete is sokkal nagyobb rendben lenne, mert amilyenek most, azzal 

nem tudnak dicsekedni. Úgy érzi, hogy 3 év alatt a testület nem csinált semmit, sőt rosszabb 

lett a helyzet. Ha a tevékenységüket értékelni kellene, akkor elégtelenre értékelné. A 

különböző kulturális, és sport rendezvényeket nagyon jónak tartja, ezeket javasolja folytatni a 

jövőben is. Örül, hogy megjelenik a kulturális program az újságban, de nem lehet elolvasni. 

Sokszor olyan formációban jelenik meg, hogy kéri az újság szerkesztőjét, hogy ezt normálisan 

írják le, hogy el lehessen olvasni. Próbált 1-2 cikket az újságban megjelentetni, volt, ami 

sikerült, volt, amit nem, és úgy érzi, hogy 1848. március 15.-e felé közelítenek, „majd 

átnézzük, megbeszéljük, nem lehet, meg kell beszélni ezzel-azzal” a válasz mindig. Cenzúra 

van újra a városban? Ez egy kicsit felháborítja, mert ha megjelentetnek egy szerkesztőségi 

cikket, akkor annak az ellenvéleményét, vagy bármilyen véleményét is közöljék le. Ha meg 

nem, akkor minek jelentetik meg? Akkor nincs szükség az újságra. Jó lenne, ha az újságok 

minél részletesebben tájékoztatnák a város lakosságát. Az összes újságban ugyan az van. 

Köszöni, hogy a Szent István úton található pad elemeinek problémáját megoldották, ami. 500 

nap után eltűnt, és 2 új pad került a helyére, ez egy óriási eredmény. A közmunkára ne 

legyünk büszkék, nem a város viszonylatában, hanem országos szinten. Országos szinten nem 

ad büszkeségre alkalmat. Elég baj, hogy ilyennel foglalkozni kell. Igyekezzünk empátiával, 

megfelelő fegyelemmel, jó munkaszervezéssel foglalkoztatni a közmunkán lévőket. Hall 

nagyon sok elitélő, ilyen-olyan véleményt a közmunkásokról. Nem kér választ az 

elhangzottakra.  

 

Mészáros Ferenc:  

Mikor járt Marton Balázs úr legutóbb a kalocsai Kórházban? Ő két napja. Mikor bemegy 

valaki a sebészeti-, belgyógyászati osztályra, akkor ne csak előre, hanem felfelé is nézzen! 

Elképesztő dolgokat fog látni, nem talál a mennyezeten 1 métert, ami rendbe lenne. Az egész 

plafon át van ázva, látni a csöveket, melyek nincsenek leburkolva, és a hőszigetelésről ne is 

beszéljenek. 3-4 vödröt számolt össze 5 méteren belül, amibe csöpögött a víz a vezetékekből. 

Nem tudja, hogy milyen kft végezte ezeket a munkákat, de ezt a csőtoldozást, foltozást, 

szerelésnek nem lehet nevezni. Ha ugyan ezt a kft-t kérik fel a munkára, akkor valakinek oda 

kellene figyelni rájuk, mert ez a Kórház úgy, ahogy most kinéz, gyalázat. A belgyógyászaton 

összetört, nem záródó ajtók, némelyikben kilincs sem volt. A tüdőkórházban 1972-ben feküdt, 

ami akkor egy gyönyörű szanatórium volt. Most meg kell nézni, és mindenki alkossa meg a 

saját véleményét, az enyészet teteje. Az országban a szegénység mellett, szomorú emberek 

lehet csak látni.  Kalocsán, a környéken, az országot járva lehajtott fejű embereket lát, akik 

biztos tele vannak gonddal, bánattal. Zavarja, hogy a magyar emberek a „leszarom, nem 

érdekel, nem foglalkozom vele” hozzáállást tanúsítják. Bátor ember az, aki az igazságot 

hangosan ki meri mondani. Ha bármelyik ember nem tud a szemébe nézni a másiknak 



önbecsülés nélkül, és nem tudja elfogadni úgy, hogy az emberi méltóságát ne sértse, akkor 

ebből az országból nem lesz semmi. Mint törvényszéki fordító részt vett jó pár tárgyaláson, és 

elképesztő dolgokat lát az ország biztonságával kapcsolatban. Nem arról van szó, hogy 

gyalog, karon fogva menjenek a rendőrök. 3-4 hete rendszeresen jár Kalocsára ügyet intézni, 

de rendőrt még nem látott, se gyalog, se autóval. Erre van egy megoldás, az úgy nevezett City 

Security, ami azt jelentené, hogy egy civil szervezet, ami az önkormányzat jogkörébe is 

tartozhatna, felruházva egy igazoltatási felhatalmazással. Ez a szervezet oda tudna figyelni 

olyan dolgokra, ami a nagy közönséget bántja. Ha szemetet dob el, vagy esetleg olyan 

dolgokat művel, ami a közös tulajdont tönkreteszi. Nem vagyunk még benne a télben, viszont 

voltak esős napok. Ahogy kocsival közlekedet Kalocsa és a környező települések között, 

elképesztő, hogy a traktorok milyen sarat hagynak maguk után. Felhordják a műútra, ami 

közlekedésbiztonsági okokból életveszélyes. Egyetlen traktorost nem látott, aki kiszállt volna, 

és letakarította volna az utat. Ez mindenkinek a saját becsületére, tisztességére van bízva, a 

rendőr nem állhat mindig fölötte. A régi időkben volt rá személyzet? Közmunkások közül el 

lehetne küldeni tanfolyamra 1-2 embert, akiket meg lehetne bízni azzal, hogy a felszólítsa a 

traktorosakat a sár eltakarítására. Rengeteg dolog fölött átnéznek az emberek, még azok is, 

akiknek szent kötelessége lenne ezt kézbe venni, utánajárni, hogy ez megszűnjön, jobbra 

forduljon. Amennyiben a bevezetőben hallottak legalább fele megvalósul, akkor le a kalappal. 

Ha viszont nem úgy lesz, akkor biztos kapnak valami választ rá. Nem kellene minden 

dologban megvárni, míg az enyészeté lesz, romhalmaz lesz belőle.  

 

Török Ferenc polgármester: 

Sajnos lehet, hogy 2 generációnak is el kell telnie ahhoz, hogy a fejekben rögződjenek ezek a 

dolgok. Ausztriában a gazda miért takarítja le a traktort, mielőtt felhajt az útra? Ehhez szokott, 

így nevelték, és elfogadta ezt a rendet, e szerint él. Nálunk is törvény írja elő, de a magyar 

ember nem takarítja le. Olyan önkormányzati biztonsági szervezetet nem hozhatnak létre, 

amit javasolt. Az Amerikában van, ahol minden városnak van saját rendőrsége, amit a seriff 

vezet. Van polgárőrség, mint civil szervezet a városban, akiknek a törvény eléggé 

leszabályozza a lehetőségeit. Megpróbálják létrehozni a közterület felügyeletet, ami 

iskolához, végzettséghez kötött lenne, és bizonyos jogosítványokat is adna, amivel a 

szemetelést, rendbontást esetleg vissza lehetne szorítani. Nagy jelentősége van a biztonsági 

kameráknak, melyek felvételei akár bizonyítékként is szolgálhatnak. Azokban a városokban, 

ahol már életbe léptették a térfigyelő rendszereket, visszaszorult sok olyan illegális 

tevékenység, ami előtte a polgárokat zavarta. Tessék figyelni egymásra, a környezetre, 

próbáljanak meg nem pesszimistának lenni. A pozitív gondolkodás sokkal előrébb visz.  

 

Balázs József:  

Nem egyszer elhangzik számtalan kritika, javaslat, de azt soha nem tapasztalják, hogy a 

javaslatból valamit is hasznosítanának. Nem akarja mondani, hogy hol hangoznak el ezek a 

javaslatok, tudják, hogy miről beszél.  

 

Tóth Imre:  

Elhangzanak a javaslatok. Marsovszky Lászlóné képviselővel rendszeresen találkozik, ha 

valami gondjuk, problémájuk van a környéken, akkor azt elmondják neki, és igenis történnek 

dolgok. Náluk a szoros utcakép közterület felügyelő nélkül is lényegesen jobban néz ki, mint 

ezelőtt 3 évvel. A Sportpályával szemben, a Foktői út alatt van egy áteresz. A túloldalon 

csináltak egy lakóház méretű gödröt, hogy az majd összegyűjti a csapadékvizet. Volt olyan 

csapadékos időszak, amikor kiment csákánnyal, kapával felfegyverkezve, és kibontotta a 

végét ennek a föltúrt valaminek, mert az nem engedte elfolyni a vizet, de ez sem járt 

eredménnyel. Mélyíteni kellett volna, hogy szabadon menjen el a víz, nem pedig korlátok 

közé szorítani. Annak idején járt az önkormányzatnál is, de nem fogadták el a véleményét. 

Nem elég egy lakóháznyi terület erre, hosszú hetekig, egy esős idő után ott pang a víz, a 



szúnyoglárvák élvezik a helyzetet, de semmi másra nem jó. Nézzék meg, hogy ezzel a 

problémával lehet-e kezdeni valamit.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Egy mély csatorna volt ott régen. Megnézik, hogy hogyan lehet jobbá tenni a vízelvezetést. A 

Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda meg fogja vizsgálni a problémát. Valóban nagyon szép 

Kórház van a városban, amit jó pár évvel ezelőtt felújítottak. A mai napig senki nem érti, 

hogy milyen megfontolásból, de vascsöveket raktak vízvezetéknek, és ez folyamatosan 

elrohad, kilyukad, tönkreteszi az álmennyezetet. Ez sajnos egy olyan örökölt probléma, amit a 

Kórház felújításánál kell majd megoldani.  

 

Török Gusztáv Andor képviselő:  

Volt rá három éve, miért nem csinálta meg?  

 

Török Ferenc polgármester:  

Ha 6-7 évvel ezelőtt úgy csinálták meg, hogy az 3 év alatt szétrohad, akkor nem ő a felelős 

azért, hogy nincs kijavítva a hiba. Az ember örököl 20 éves romot, és azt várják, hogy 3 nap 

múlva kolbászból legyen a kerítés? Ez nem fog menni, lépésről lépésre haladnak. Többen 

felvetették már, hogy a Kórház beruházásában miért ilyen anyagokat használtak, de ez nem az 

önkormányzat dolga most már. A Kórház az Állam tulajdona, aki fel fogja újítani hamarosan 

az épületet. 

 

Varga Eszter:  

Amikor Paksról kapnak pénzt környezetvédelemre, az Érsekkertre, akkor gondoljanak a Vajas 

partra is, ami olyan szemetes. Ameddig bírta, évente kétszer összeszedte a szemetet, de most 

már nem bírja. Nem csak a piactól van szemét a területen. Ha a rendőrség kimenne, 

megnézné, akkor látnák, hogy a horgászok is beleszórják a szemetet. Zsákba kellene 

összerakni a szemetet, nem a Vajasba dobni. Ellenőrizzék, hogy a környéken ne legyen annyi 

szemét.  

 

Török Ferenc polgármester:  

Oda fognak figyelni az árusokra, hogy a szemetet szedjék össze maguk után.  

Több kérdés, felvetés nem lévén megköszöni, hogy ilyen sokan itt voltak a 

közmeghallgatáson. Mindenkinek Áldott Ünnepeket kíván. Köszöni, hogy elmondták 

észrevételeiket, kérdéseiket, felvetéseiket, igyekeznek mindent minél hamarabb megoldani, 

majd a közmeghallgatást bezárja. 

 

 

Kmft. 

 

 (Török Ferenc) (Dr. Kiss Csaba) 

 polgármester jegyző 
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