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J E G Y Z  K Ö N Y V 
 
Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2019. április 18-i 14:00 órakor 

kezd  ülésér l 
 
Ülés helye: Városháza Díszterme  
 
Jelen vannak: Dr. Bálint József Lakatos Melinda 
 Bolvári Ferdinánd Katus Attila 
 Lakatos János Dr. Angeli Gabriella 
 Kati László  Szabó Balázs 
 Dr. Filvig Géza Török Ferenc 
 Simon Zoltán Tihanyi Tiborné 
 

Képvisel  12 f  
 
Tanácskozási joggal jelenlév k: 

Dr. Kiss Csaba jegyz  
Dr. Tóth- Kovács Ádám aljegyz  
Önkormányzati Hivatal osztályvezet i, csoportvezet i: 
Boromisza Viktor 
Molnár- Kovács Diána 
Molnár Gábor 

Vendégek: 
Virág Tibor Bajai Szakképzési Centrum Kancellárja 
Fekete Antal Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezet  igazgató 

 
Jegyz könyvvezet : Jerkovics Erika 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Köszönti az ülésen megjelent képvisel ket, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóit a 
Járási Hivatal képvisel jét és az érdekl ket.  
 
Megállapítja, hogy a Képvisel -testület határozatképes, mivel 12 képvisel l 12 jelen van. 
 
Jegyz könyv-hitelesít nek Tihanyi Tiborné és Kati László képvisel ket javasolja.  
 
A testület a polgármester Tihanyi Tiborné jegyz könyv-hitelesít re tett javaslatát 12 igen 
szavazattal elfogadja. 
 
A testület a polgármester Kati László jegyz könyv-hitelesít re tett javaslatát 12 igen 
szavazattal elfogadja. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Sürg sségi napirendre nem érkezett javaslat, így az alábbi napirendekre tesz javaslatot. 
 
N A P I R E N D : 

1. Átszervezési javaslat véleményezése 
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El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

2. Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ igazgató (magasabb vezet ) 
megbízása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

3. Bírósági ülnök választás 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
4. Szociális Központ 2018. évi szakmai beszámolója 

El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

5. Kalocsa Tomori Pál Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának, valamint 2019.évi 
munkatervének elfogadása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
6. Beszámoló a Bölcs de szakmai munkájáról 

El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

7. Intézményegység-vezet i pályázat véleményezése 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
8. Törvényességi javaslatra intézkedés 

El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

9. Az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 3/2016.(II.12.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
10. Önkormányzat tulajdonában lév  gazdasági társaság beszámolóinak és mérlegeinek 

elfogadása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

11. Felügyel  Bizottság ügyrendjének elfogadása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

12. A kalocsai 0575 hrsz.-ú ingatlan vételére érkezett pályázat elbírálása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

13. A 195/2018. számú határozattal jóváhagyott településrendezési eljárás I. ütemének 
módosítása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

14. Szorgalmi jog alapítására vonatkozó szerz dés 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

15. Folyamatban lév  fejlesztések saját forrással történ  kiegészítése 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

16. Evez s sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton 
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El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

17. Ingyenes használat biztosítása a Kalocsai Hagyomány rz  Egyesület részére 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

18. Kék Madár Alapítvány a Beteg Gyerekekért alapítvány támogatása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

19. Kalocsai Polgár r Egyesület támogatása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

20. Kalocsai Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

21. 6/2019. számú határozat módosítása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

22. Helyszínválasztás a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történ  
el mozdítása” cím  pályázat megvalósításához. 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

23. Kalocsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

24. Emlékm  állítása Nagyidai Sztojka Ferenc emlékére 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

25. Egyebek 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Van-e másnak javaslata? 
 
Dr. Angeli Gabriella képvisel : 
Az egyebekben szeretne szólni a temet ben padok elhelyezése témájában. 
 
Szabó Balázs képvisel : 
Napirend el tt szeretne felszólalni lakossági tüzel anyag támogatás témájában. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
További javaslat nem lévén kéri a felsorolt napirendek elfogadását. 
 
A testület 12 igen szavazattal elfogadja a napirendet.  
 
 ___________________________________________________________________________  
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Megadja a szót Szabó képvisel nek a napirend el tti felszólaláshoz. 
 
 



4 
 

Szabó Balázs képvisel : 
Egy lakossági észrevételt tolmácsolna és kérni, hogy ha legközelebb is lesz ilyen lehet sége 
az önkormányzatnak, akkor más módszert válasszanak. Az történt, hogy kormányhatározat 
által azok a lakosok, akinek nincsen gáz üzem  tüzelésük, azok fatüzeléshez kaphatják meg a 
12.000,- forintos támogatást. Ennek a menete az volt, hogy beadták az igényeket az 
önkormányzathoz, az önkormányzat megkapta a pénzt és utána 4.000,- forintos 
utalványokban adta ki az igényl knek. Ennek volt egy olyan kitétele, hogy az 
önkormányzatnak el kell döntenie, hogy melyik cég kapja meg a jogot, hogy nála legyenek 
beválthatóak az utalványok. Megkérdezte, hogy milyen módon döntötte ezt el az 
önkormányzat, állítólag nyílt pályázat útján történt a kiválasztás, amit mindenhol 
meghirdettek. Sajnos a nyílt pályázatra egyetlen egy cég pályázott. 4.200,- Ft/100kg 
egységárban nyerte el a pályázatot a cég. Megkereste t egy lakos, aki megkapta az 
önkormányzattól a tájékoztatót és felhívta ugyanazt a céget, aki elnyerte a pályázatot 4.200,- 
Ft/100kg áron, ugyanazon a napon, mint magánember megkérdezte és akkor az akácfának az 
ára 3.800,- Ft/100kg volt. Nem tudja, hogy történtek a dolgok, de lehet, jobb lenne három 
árajánlatos bekéréssel kiválasztani a céget a jöv ben, mert nem mindegy, hogy 12.000,- 
forintért mennyi t zifát kapnak a lakosok. Az önkormányzat dolga, hogy a lakosok minél 
olcsóbban tudjanak tüzel höz jutni és az önkormányzat meg találja melyik cég az. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Megadja a szót a jegyz nek, mert itt nem csak t zifáról volt szó, hanem gázról és szénr l is, 
összesen 12.000,- Ft értékben. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Amikor a képvisel  úr megkereste elmondta, hogyan zajlott a folyamat. Igen egy nyilvános 
pályázatot tettek közzé, bárki jelentkezhetett rá. Nem hármat hívtak meg, hanem lehetett 
bárkinek  jelentkezni.  Egyetlen  pályázó  volt.  Az  árakért  nem  tud  felel sséget  vállalni  az  
önkormányzat, pályáztatni kellett, mert 1 millió forint feletti beszerzés esetén kötelez  a 
pályáztatás. A pályáztatásnak több lehet sége van vagy három árajánlatos bekérés vagy a 
nyilvános pályázat. A nyilvános pályázatot választották, mert remélték sok pályázat érkezik 
be, de sajnos csak egy pályázat érkezett, nem gondolja, hogy ez az önkormányzat hibája. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Reméli, jöv re a kormány már másként oldja ezt meg. Szabályos volt minden, többet err l 
nem tud mondani. Nyílt volt bárki pályázhatott, de ez az egy pályázat érkezett. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
December 15-ig lehet ezeket az utalványokat felhasználni, aki kés bb például szeptemberben 
váltja be és akkor meg 4.500,- Ft lesz a fa ára, az árak sajnos változnak. 
 
 ___________________________________________________________________________  
 

1. Átszervezési javaslat véleményezése 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

(az el terjesztés írásban mellékelve) 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Megkéri Virág Tibor Kancellár urat, hogy amennyiben kívánja szóban kiegészítheti az 
el terjesztést. 
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Virág Tibor Bajai Szakképzési Centrum Kancellárja: 
Köszöni, hogy gyorsan napirendre t zték az átszervezési kérésüket. Az átszervezés komoly 
szó ilyen nagy dolgokra gondolnak, jogilag minden olyan dolog átszervezésnek min sül, ami 
az alapító okiratot módosítja. Ebben az estben nem egy nagy változásról van szó, ahogyan 
látták az el terjesztésben is, egy olyan szakmát igyekeznek indítani, ami komplexen magába 
foglalja és egy szakmaként, egy hároméves képzés keretében adja a gyerekek kezébe a pék és 
a cukrász szakmát. Ez az iparág egyre fejl dik, ezt próbálják követni. Ennyi volt a változtatási 
kérésük. Ha már szót kapott elmondja röviden, hogy a Szakképzési Centrumok életében a 
fels oktatáshoz hasonlóan március 1-t l kancellári rendszer duális vezetési rendszer lépett 
életbe. Annyi a miniszter úr szándéka, hogy a szakmai munka irányítása is menjen, korrekten 
azt vigye a f igazgató,  az els  számú vezet je a szakképzési centrumnak, mert f ként 
mégis oktatással foglalkoznak. Ezt pályáztatják, május elején lesz f igazgató, ha meglesz a 
döntés err l informálni fogja a testületet. A kancellár a stratégia a pályázatok, kapcsolatok 
építése és az ilyen jelleg  átszervezési ügyek végig vitele. A két kalocsai iskola napi 

ködését a vezetésük szerkezetét a kapcsolattartás formáit nem fogja érinteni, ugyanilyen 
jól fognak dolgozni, mint eddig. Az eredmények jó fél év múlva fognak látszani, ha ennél is 
jobb kondíciókkal és a vállalkozókkal jobb kapcsolatban fognak dolgozni, akkor a 
leghamarabb az iskolákban kell, hogy láthatóvá váljon. Kéri a támogatást az új rendszerhez, 
teljesen szokatlan a közoktatás rendszerében nem volt történelmi múltja sem, kéri a 
támogatást. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Várja a tisztázandó kérdéseket, amennyiben nincs zárja a kérdéseket és a vitát megnyitja. 
 
Bolvári Ferdinánd képvisel : 
A Kulturális Bizottság tárgyalta az el terjesztést és elfogadásra javasolja. 
 
Simon Zoltán képvisel : 
Látszólag ez egy egyszer  napirend, amiben nincs másról szó, mint egy új szakma 
felvételér l, számára ez üzenetben sokkal több. Számára azt üzeni ez, hogy a Bajai 
Szakképzési Centrum a két kalocsai intézményével egy rugalmas és a kor követelményeihez 
alkalmazkodó intézményrendszer. Tudják, hogy a fejl  gazdasági élet egyre több és több 
szakembert  vár  el  és  több  szakembert  igényel.  Ennek  egy  jele,  hogy  a  pék  cukrász  szakma  
összevontan ismét oktatásra kerül. Szeretné ezt megköszönni Kancellár úrnak és a két 
kalocsai tagintézmény vezet nek, mert ez azt tükrözi, hogy fogékonyak a kihívásokra, azokra 
a küls  gazdasági elvárásokra, amik jelenleg és jöv ben is megfognak, jeleni várhatóan 
Kalocsán, hogy egyre több munkahelyre lesz szükség, egyre több szakma oktatása válik ismét 
szükségessé. Köszöni a hozzáállást a kalocsai szül k és gyerekek nevében. Ez egy új 
lehet ség biztosítása a továbbtanuló gyerekek számára, köszöni szépen. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását az átszervezési javaslat 
véleményezésér l szóló határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testületi 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 65/2019. számú határozata 
Átszervezési javaslat véleményezése 

H a t á r o z a t 
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Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1) támogatja a Bajai Szakképzési Centrum Alapító Okiratának módosítását az 

el terjesztés szerint, 
 

2) felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a  Bajai  Szakképzési  Centrumot  az  1)  
pontban meghozott véleményér l. 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

2. Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ igazgató (magasabb vezet ) 
megbízása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

(az el terjesztés írásban mellékelve) 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, elmondja kett  pályázat érkezett be, amit az illetékes 
bizottság megvizsgált és tárgyalt. Várja a tisztázandó kérdéseket, amennyiben nincs zárja a 
kérdéseket és a vitát megnyitja. 
 
Bolvári Ferdinánd képvisel : 
A Kulturális Bizottság folytatta le a pályázók meghallgatását, Mester Sándor szakért  
bevonásával, aki egyenrangú partnerként szavazott a bizottságban. Az  szakvéleményét és 
mindkét pályázót is meghallgatták, a vélemények egybehangzóan Rumi Lászlót kérik fel a 
folytatásra. A Bizottság és a szakért  is egyhangúlag Rumi Lászlót támogatja. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Kalocsa Város Önkormányzata 
Szociális Központ igazgató (magasabb vezet ) megbízásáról szóló határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 66/2019. számú határozata 
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ igazgató (magasabb vezet ) megbízása 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1.  a Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központ igazgatói feladatainak 

ellátásával 2019. május 1. napjától – 5 év id tartamra – 2024. április 30. 
napjáig, Rumi Lászlót bízza meg. 
 

2.  díjazását a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
alapján, vezet i pótlékalapját a pótlékalap 500%-ban állapítja meg. 
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Határid : 2019. május 1. 
Felel s: Polgármester 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

3. Bírósági ülnök választás 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

(az el terjesztés írásban mellékelve) 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést. Kilenc javaslat érkezett, de hat f  ülnököt kell választani. 
Beérkezés sorrendjében vannak a nevek. Kérdés van-e? Amennyiben nincs zárja és a vitát 
megnyitja. 
Hozzászólás, vélemény nem lévén, az el terjesztésben szerepl  sorrendben, külön kéri a 
testület állásfoglalását a bírósági ülnök választásról szóló határozatokkal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 67/2019. számú határozata 
Bírósági ülnök választás 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1.) Kalocsai Járásbíróságra fiatalkorúak ügyében eljáró pedagógus ülnöknek választja: 

 
András Mariannát 

 
2.) felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását Farkas Éva tanár Bírósági ülnök választásáról szóló határozattal 
kapcsolatban. 
 
A testület 8 igen 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 68/2019. számú határozata 
Bírósági ülnök választás 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1.) Kalocsai Járásbíróságra fiatalkorúak ügyében eljáró pedagógus ülnöknek választja: 

 
Farkas Évát 

 
2.) felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
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Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását Lakatos Miklós tanár Bírósági ülnök választásáról szóló 
határozattal kapcsolatban. 
 
A testület 5 igen 7 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 69/2019. számú határozata 
Bírósági ülnök választás 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
Nem választja meg Kalocsai Járásbíróságra fiatalkorúak ügyében eljáró pedagógus ülnöknek  
Lakatos Miklóst. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását Gaálné- Schneider Ilona tanár Bírósági ülnök választásáról szóló 
határozattal kapcsolatban. 
 
A testület 2 igen 10 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 70/2019. számú határozata 
Bírósági ülnök választás 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
Nem választja meg Kalocsai Járásbíróságra fiatalkorúak ügyében eljáró pedagógus ülnöknek  
Gaálné- Schneider Ilonát. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását Lakatos Ignácné tanár Bírósági ülnök választásáról szóló 
határozattal kapcsolatban. 
 
A testület 11 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 71/2019. számú határozata 
Bírósági ülnök választás 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1.) Kalocsai Járásbíróságra fiatalkorúak ügyében eljáró pedagógus ülnöknek választja: 

 
Lakatos Ignácnét 
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2.) felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását Horváth- Szabó Mariannát tanár Bírósági ülnök választásáról 
szóló határozattal kapcsolatban. 
 
A testület 7 igen 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 72/2019. számú határozata 
Bírósági ülnök választás 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1.) Kalocsai Járásbíróságra fiatalkorúak ügyében eljáró pedagógus ülnöknek választja: 

 
Horváth- Szabó Mariannát 

 
2.) felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását Herczeg- Magó Mariannát tanár Bírósági ülnök választásáról 
szóló határozattal kapcsolatban. 
 
A testület 7 igen 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 73/2019. számú határozata 
Bírósági ülnök választás 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1.) Kalocsai Járásbíróságra fiatalkorúak ügyében eljáró pedagógus ülnöknek választja: 

 
Herczeg- Magó Mariannát 

 
2.) felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását Takácsné Hajdú Katalint tanár Bírósági ülnök választásáról 
szóló határozattal kapcsolatban. 
 
A testület 9 igen 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 74/2019. számú határozata 
Bírósági ülnök választás 
 

H a t á r o z a t 
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Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1.) Kalocsai Járásbíróságra fiatalkorúak ügyében eljáró pedagógus ülnöknek választja: 

 
Takácsné Hajdú Katalint 

 
2.) felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Így megvan a hat f . Köszöni, nem szavaznak tovább.  
 
 ___________________________________________________________________________  
 

4. Szociális Központ 2018. évi szakmai beszámolója 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

(az el terjesztés írásban mellékelve) 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, megkérdezi az intézményvezet t van-e szóbeli 
kiegészítése? 
 
Rumi László Szociális Központ igazgatója: 
Köszöni, nem kívánja kiegészíteni. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kérdés, amennyiben nincs zárja és a vitát megnyitja. 
 
Bolvári Ferdinánd képvisel : 
A Kulturális Bizottság tárgyalta az el terjesztést, az intézmény vezet jét meghallgatták és 
elfogadásra javasolják a beszámolót. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Szociális Központ 2018. évi 
szakmai beszámolójáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 75/2019. számú határozata 
Szociális Központ 2018. évi szakmai beszámolója. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 

1) jóváhagyja a Szociális Központnak (Szakellátási Központ, Alapszolgáltatási 
Központ, valamint az ORIGÓ Család- és Gyermekjóléti Központ) az el terjesztés 
mellékletében foglalt, 2018. évi szakmai beszámolóját. 
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 ___________________________________________________________________________  
 

5. Kalocsa Tomori Pál Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának, valamint 2019.évi 
munkatervének elfogadása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, megkérdezi van-e kérdés, amennyiben nincs zárja a 
kérdéssort és a vitát megnyitja. 
 
Bolvári Ferdinánd képvisel : 
A Kulturális Bizottság tárgyalta az el terjesztést, elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Kalocsa Tomori Pál Városi 
Könyvtár 2018. évi beszámolójának, valamint 2019.évi munkatervének elfogadásáról szóló 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 76/2019. számú határozata 
Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának, valamint 2019. évi 
munkatervének elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 

1) elfogadja – az el terjesztés melléklete szerint – a Kalocsai Tomori Pál Városi 
Könyvtár 2018. évi beszámolóját, valamint  

2) elfogadja – az el terjesztés melléklete szerint - a Kalocsai Tomori Pál Városi 
Könyvtár 2019. évi munkatervét. 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

6. Beszámoló a Bölcs de szakmai munkájáról 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, megkérdezi van-e kérdése, amennyiben nincs zárja a 
kérdéssort és a vitát megnyitja. 
 
Bolvári Ferdinánd képvisel : 
A Kulturális Bizottság tárgyalta a napirendet elfogadásra javasolja. 
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Dr. Bálint József polgármester: 
További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Beszámoló a Bölcs de 
szakmai munkájáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 77/2019. számú határozata 
Beszámoló a Bölcs de szakmai munkájáról 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 

1) elfogadja Kalocsa Város Óvodája és Bölcs déje Zrínyi utcai Bölcs déjének 2018. évi 
szakmai beszámolóját, 

2) felkéri a Jegyz t, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi F osztálya Szociális és Gyámügyi 
Osztálya részére. 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

7. Intézményegység-vezet i pályázat véleményezése 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, várja a kérdéseket, amennyiben nincs zárja és a vitát 
megnyitja. 
 
Bolvári Ferdinánd képvisel : 
A Kulturális Bizottság meghallgatta a pályázót és elfogadásra javasolja a személyét. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Elmondja, hogy Rigó Sándor Zoltánné megbízását fogja támogatni a képvisel -testület ha, 
elfogadják. További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását az 
Intézményegység-vezet i pályázat véleményezésér l szóló határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 78/2019. számú határozata 
Intézményegység-vezet i pályázat véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 
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1) javasolja Rigó Sándor Zoltánné megbízását, a Kalocsai Nebuló Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejleszt  Iskola, Fejleszt  Nevelést-Oktatást Végz  Iskola  és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakiskolai intézményegység-
vezet i feladatainak ellátására. 

2) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képvisel -testületi döntésr l tájékoztassa a 
Kalocsai Nebuló EGYMI intézményét. 

 ___________________________________________________________________________  
 

8. Törvényességi javaslatra intézkedés 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, megkérdezi a jegyz t van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Nem kívánja kiegészíteni. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Várja a tisztázandó kérdéseket. 
 
Dr. Angeli Gabriella képvisel : 
Szeretné, ha összefoglalná mir l is szól ez az el terjesztést? Azt érti. hogy törvényességi 
javaslattal ért a Kormányhivatal, de mivel kapcsolatban, mi lesz a következ  lépés, mit kell 
tennie a testületnek? Gondolja, most egyetértenek ezzel a határozati javaslattal. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Megadja a szót a jegyz nek. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Röviden összefoglalja, 2016-ban már volt egy hasonló téma a testület el tt, ugyanúgy 
országos probléma volt az állattartás illetve az ahhoz kapcsolódó szabályozás. Ezzel 
kapcsolatos a mostani is, akkor is elmondta és a Kormányhivatalt is tájékoztatta, hogy az új 
HÉSZ el készítés alatt van, és abba fogják szabályozni az állattartásra szolgáló épületek 
véd távolságait. Ezt akkor elfogadták, sajnos a HÉSZ elfogadására még nem került sor 
bizonyos központi jogszabályok hiánya miatt. Június 30-ig lenne egy megoldási javaslat a 
testület elé terjesztve. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden err l van szó, jogszabályok nélkül nem tudnak dolgozni. Van-e még kérdés. 
amennyiben nincs zárja és a vitát megnyitja. 
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
A Jogi Bizottság tárgyalta az el terjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
Maga részér l kérné jegyz  urat, mivel június 30-ig kell el készítenie, lakossági jelzések 
vannak a város több pontjáról a problémás állattartásokról, ezért szeretné, ha lenne rá 
lehet ség, miel tt testület elé kerül a képvisel k elmondhassák ebben a témában a 
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véleményeiket, közös munka keretében tárgyalnának és sokban gyorsítaná és hatékonyabbá 
tenné a jegyz  úr munkáját is. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Rendben van. 
További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Törvényességi javaslatra 
intézkedésér l szóló határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 79/2019. számú határozata 
Törvényességi javaslatra intézkedés 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1.) egyetért a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak a BK/TH/2116-1/2019 szám alatt 

tett törvényességi javaslatával a Kalocsa Város Önkormányzat Képvisel -testületének 
az állatok tartásáról szóló 20/2012 (X.30) számú rendeletével kapcsolatban. 
 

2.) felkéri a jegyz t, hogy a módosításra készítsen javaslatot 2019. június 30-ig. 

 ___________________________________________________________________________  
 

9. Az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 3/2016.(II.12.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, megkérdezi van-e kérdés, amennyiben nincs zárja és a 
vitát megnyitja. 
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
A Jogi Bizottság tárgyalta az el terjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Amint az el terjesztésben is látható egy határozati javaslatot kell elfogadniuk és egy helyi 
rendeletet is kell módosítani. 
El ször a határozati javaslatról fognak szavazni. 
 
Bolvári Ferdinánd képvisel : 
A Kulturális Bizottság is tárgyalta az el terjesztést és elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalás az alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló 3/2016.(II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
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A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 80/2019. számú határozata 
Az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 3/2016 (II.12) számú önkormányzati rendelet 
módosítása. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1) felhatalmazza a Polgármestert az érintett orvosokkal kötött feladat-ellátási szerz dés 

mellékletének módosítására. 

Határid : 2019. április 30. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalás az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 3/2016.(II.12.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezettel kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének 
6/2019 (IV.18.) önkormányzati rendelete 

az alapellátási körzetek megállapításáról szóló 3/2016 (II.12) számú önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

 
(a rendelet a jegyz könyv 1. számú melléklete) 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

10. Önkormányzat tulajdonában lév  gazdasági társaság beszámolóinak és mérlegeinek 
elfogadása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, elmondja, ezt törvény írja el , megkérdezi van-e kérdés? 
Ügyvezet  asszony kívánja kiegészíteni? 
 
Pécsi Tiborné Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  Nonprofit Kft ügyvezet je: 
Köszöni, nem kívánja kiegészíteni. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kérdés nem lévén zárja és a vitát megnyitja. 
 
Katus Attila képvisel : 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az el terjesztést és elfogadásra javasolja mind az öt határozati 
javaslatot. 
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Dr. Bálint József polgármester: 
Kiosztásra került a Felügyel  Bizottság véleménye is, k is javasolják a beszámolók és 
mérlegek elfogadását. 
További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását az Önkormányzat tulajdonában 
lév  gazdasági társaság beszámolóinak és mérlegeinek elfogadásáról szóló I. határozati 
javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 81/2019. számú határozata 
Önkormányzat tulajdonában lév  gazdasági társaság beszámolóinak és mérlegeinek 
elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1.  Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  Nonprofit Kft 2018. évi 

beszámolóját az el terjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja az alábbi 
összegekkel: 

 
mérlegf összeg: 2.231.551 ezer Ft 
saját t ke: 35.060 ezer Ft 
adózott eredmény: 13.876 ezer Ft 
 

2.  a társaság 2018. évi 1.) pontban írtak szerinti, adózott eredménye tárgyában akként 
rendelkezik, hogy annak teljes összegét, a vonatkozó számviteli szabályok 
rendelkezései szerint, a társaság eredménytartalékába kell helyezni, illet leg 
elszámolni. 

 
3. Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  Nonprofit Kft 2018. évi 

gazdálkodásáról szóló – Pécsi Tiborné ügyvezet  által el terjesztett vezet i 
összefoglalót elfogadja 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását az Önkormányzat tulajdonában lév  gazdasági társaság 
beszámolóinak és mérlegeinek elfogadásáról szóló II. határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 82/2019. számú határozata 
Önkormányzat tulajdonában lév  gazdasági társaság beszámolóinak és mérlegeinek 
elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1. Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi beszámolóját 

az el terjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja az alábbi összegekkel: 
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mérlegf összeg: 33.332 ezer Ft 
saját t ke: -410 ezer Ft 
adózott eredmény: -14.104 ezer Ft 

 
2. a társaság 2018. évi 1.) pontban írtak szerinti, adózott eredménye tárgyában akként 

rendelkezik, hogy annak teljes összegét, a vonatkozó számviteli szabályok 
rendelkezései szerint, a társaság eredménytartalékába kell helyezni, illet leg 
elszámolni. 
 

3. a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft 2018. évi 
gazdálkodásáról szóló – Pécsi Tiborné ügyvezet  által el terjesztett vezet i 
összefoglalót elfogadja 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását az Önkormányzat tulajdonában lév  gazdasági társaság 
beszámolóinak és mérlegeinek elfogadásáról szóló III. határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 83/2019. számú határozata 
Önkormányzat tulajdonában lév  gazdasági társaság beszámolóinak és mérlegeinek 
elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1. Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft záró beszámolóját az 

alábbi f összegekkel elfogadja az el terjesztés 3. számú melléklete szerint 
 
mérlegf összeg: 33. 775 ezer Ft 
saját t ke: 1. 688 ezer Ft 
adózott eredmény: 2. 098 ezer Ft 

 
2. a társaság 2018. évi 1.) pontban írtak szerinti, adózott eredménye tárgyában akként 

rendelkezik, hogy annak teljes összegét, a vonatkozó számviteli szabályok 
rendelkezései szerint, a társaság eredménytartalékába kell helyezni, illet leg 
elszámolni. 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását az Önkormányzat tulajdonában lév  gazdasági társaság 
beszámolóinak és mérlegeinek elfogadásáról szóló IV. határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 84/2019. számú határozata 
Önkormányzat tulajdonában lév  gazdasági társaság beszámolóinak és mérlegeinek 
elfogadása 
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H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  Nonprofit Kft 2019.01.01- 
2019.01.24 közötti id szakra vonatkozó közbens  mérlegét az el terjesztés 4. számú 
melléklete szerint elfogadja az alábbi összegekkel: 

 
mérlegf összeg: 2.230.056 ezer Ft 
saját t ke: 37. 907 ezer Ft 
adózott eredmény: 2. 847 ezer Ft 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását az Önkormányzat tulajdonában lév  gazdasági társaság 
beszámolóinak és mérlegeinek elfogadásáról szóló V. határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 85/2019. számú határozata 
Önkormányzat tulajdonában lév  gazdasági társaság beszámolóinak és mérlegeinek 
elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  Nonprofit Kft végleges beolvadási 
vagyonmérlegét az el terjesztés 5. számú melléklete szerint elfogadja az alábbi 
összegekkel: 

 
Egyesülés utáni mérlegf összeg: 2.263.831 ezer Ft 
Egyesülés utáni saját t ke: 39. 595 ezer Ft 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

11. Felügyel  Bizottság ügyrendjének elfogadása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést és várja a kérdéseket, amennyiben nincs zárja és a vitát 
megnyitja. 
Hozzászólás, vélemény nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Felügyel  Bizottság 
ügyrendjének elfogadásáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 86/2019. számú határozata 
Felügyel  Bizottság ügyrendjének jóváhagyása 
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H a t á r o z a t 

 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
A 100%-ban önkormányzati tulajdonú Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  
Nonprofit Kft felügyel  bizottságának ügyrendjét a határozat 1. melléklete szerint 
jóváhagyja. 
 

1. számú mellékelt 

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  Nonprofit Kft Felügyel  Bizottságának 
Ügyrendje 

A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  Nonprofit Kft Felügyel  Bizottsága az 
ügyrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
I. A Felügyel  Bizottság a Társaság ügyvezetését ellen rzi Kalocsa Város Önkormányzata, 
mint a Társaság alapítója részére. 
II. A Felügyel  Bizottság összetétele: 
1.) A Felügyel  Bizottság három tagból áll. A Felügyel  Bizottság tagjait az Alapító választja 
meg, a Felügyel  Bizottság Elnökét a tagok választják maguk közül.  
2.) A Felügyel  Bizottság testületként jár el. A Felügyel  Bizottság tagjai a Társaság 
ügyvezetését l függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.  
3.) A megválasztott tagnak a tagság elfogadásáról írásbeli nyilatkozatot kell tennie. A 
Felügyel  Bizottsági taggá megválasztott személy a Felügyel  Bizottsági tagság elfogadásától 
számított 15 napon belül azokat a társaságokat, ahol már vezet  tisztségvisel  vagy felügyel  
bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 
4.) A Felügyel  Bizottsági tagok az e tisztséget betölt  személyekt l általában elvárható 
gondossággal kötelesek eljárni. Az ellen rzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelel  teljesítésével a Társaságnak okozott kárért való felel sség szabályai szerint felelnek 
a jogi személlyel szemben. 
5.) Az a tag, akinek személyi körülményeiben olyan változás (kizáró ok) következik be, ami 
miatt a Felügyel  Bizottsági tagsága nem tartható fenn, köteles ezt a körülményt a Felügyel  
Bizottság Elnökének haladéktalanul bejelenteni és lemondását egyidej leg benyújtani. 
6.) A tagok a Társaság ügyeir l szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek kezelni. 
III. A Felügyel  Bizottság Elnöke  
1.) A Felügyel  Bizottság folyamatos munkavégzésér l az Elnök gondoskodik. A 
munkavégzéshez szükséges tárgyi és esetleges anyagi feltételeket a Társaság vezet je 
biztosítja.  
2.) Ha a tagok száma három f  alá csökken, az Elnök (akadályoztatása esetén bármely tag) 
köteles a Társaság Ügyvezet jét tájékoztatni.  
3.) Az Alapító ülésein a Felügyel  Bizottság megállapításait, álláspontját az Elnök, 
akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag ismerteti.  
IV. A Felügyel  Bizottság feladata és hatásköre 
1.) A Felügyel  Bizottság az Alapító érdekében ellen rzi a Társaság ügyvezetését, a 
jogszabályok és az Alapító okirat el írásainak betartását, az Alapító határozatainak 
végrehajtását. Ellen rzi a Társaság gazdálkodását, az ügyvitel szabályozottságát és 
szabályosságát. Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló tevékenységét. 
2.) Az Felügyel  Bizottság köteles megvizsgálni az alapító elé terjesztett valamennyi lényeges 
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan el terjesztést, amely az alapító kizárólagos 



20 
 

hatáskörébe tartozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 
felhasználásról az FB írásbeli jelentésének birtokában hozhat határozatot az alapító 
3.) A Felügyel  Bizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, a vezet  tisztségvisel l, a társaság vezet  állású munkavállalóitól felvilágosítást 
kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 
szerz déseit megvizsgálhatja és szakért vel megvizsgáltathatja. 
4.) A Felügyel  Bizottság feladatait eseti vizsgálatok útján látja el. A vizsgálatokkal a 
Felügyel  Bizottság egyik tagja is megbízható. A Felügyel  Bizottság a vizsgálathoz 
esetenként – a Társaság költségére – küls  szakért t is igénybe vehet. 
5.) A Felügyel  Bizottság vizsgálatai eredményeként tett megállapításairól – különös 
tekintettel az esetleges szabálytalanságokra – továbbá a szükségesnek tartott intézkedésekr l a 
vizsgálatok lezárásával egyidej leg tájékoztathatja az Alapítót és a Társaság Ügyvezet jét. 
6.) Ha a Felügyel  Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 
alapító okiratba, illetve az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági 
társaság vagy Alapítója érdekeit, a Felügyel  Bizottság jogosult összehívni a Társaság 
legf bb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges intézkedések meghozatala 
érdekében.  
V. A Felügyel  Bizottság m ködése 
1.) A Felügyel  Bizottság üléseit szükség szerint tartja, de legalább évente két alkalommal 
köteles ülésezni. A Felügyel  Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a 
Felügyel  Bizottsági tevékenységben nincs helye.  
2.) A Felügyel  Bizottság határozatképes, ha három tagja jelen van. A tagok jogaikat és 
kötelességeiket személyes jelenlét útján gyakorolhatják.  
3.) A Felügyel  Bizottság üléseit az Elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével, 
valamint az Elnök vezeti az üléseket. Az Elnök a tagoknak a meghívót az ülés el tt legalább 3 
munkanappal megküldi. Sürg s esetben a tagok szóban is meghívhatók. A Felügyel  
Bizottság ülésén a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vehetnek a szakért k és mindazok, 
akiknek a jelentése a napirendhez szükséges. A meghívó tartalmazza az ülés helyét és 
id pontját, az ülés napirendjét. Ha a Felügyel  Bizottság ülését szabályszer en nem hívták 
össze, ülést az Bizottság csak akkor tarthat, ha valamennyi tag jelen van és az ülés 
megtartásához hozzájárul. Ezt a tényt az ülés jegyz könyvében rögzíteni kell. 
4.) A Felügyel  Bizottság ülésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyel  
Bizottság bármely tagja írásban kérheti az Elnökt l, aki a kérelem kézhezvételét l számított 
három munkanapon belül köteles intézkedni a Felügyel  Bizottság ülésének nyolc napon 
belüli id pontra történ  összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag 
maga jogosult az ülés összehívására. 
5.) A Felügyel  Bizottság ülését a az elnök vezeti és gondoskodik a jegyz könyv vezetésér l. 
Jegyz könyvnek tartalmaznia a jelenlév k nevét, az ülés helyét, idejét, a napirendet és a 
határozatokat. A határozatait a felügyel  bizottság egyszer  szótöbbséggel hozza. 
6.) A jegyz könyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amelyet a tagok 
javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt a jegyz könyvhöz mellékelni kell. 
A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni és nyilvántartani. 
7.) A jegyz könyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét. 
8.) A jegyz könyvet a Felügyel  Bizottság Elnöke és a bizottság 1 tagja hitelesíti, amelyet 
meg kell küldeni az ügyvezet , és a Kalocsai Polgármesteri Hivatal titkársága részére. 
9.) A Felügyel  Bizottság irattárát a Társaság székhelyén az ügyvezet  elkülönítetten kezeli. 
 VI. A Felügyel  Bizottsági tagság megsz nése 
Megsz nik a Felügyel  Bizottsági tagság: 
a) határozott idej  megbízatás esetén a megbízás id tartamának lejártával; 
b) megszüntet  feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
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c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a Felügyel  Bizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megsz nésével; 
f) a Felügyel  Bizottsági tag cselekv képességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történ  korlátozásával; 
g) a Felügyel  Bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkezésével 
e.)  külön törvényben meghatározott egyéb esetben. 
 
VII. Záró rendelkezések 
1.) Jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
2.) Jelen ügyrendet a Felügyel  Bizottság 2019. március 19 napján megtartott ülésén 3/2019 
FEB. sz. határozatával elfogadta. 
3.) A Felügyel  Bizottság Ügyrendjét a társaság Alapítója 2019. 
……………………………….. hónap …………..napján …………/2019 
(………………………..) sz. önkormányzati határozatával jóváhagyta. 
 
 ___________________________________________________________________________  
 

12. A kalocsai 0575 hrsz.-ú ingatlan vételére érkezett pályázat elbírálása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést és várja a kérdéseket. 
 
Szabó Balázs képvisel : 
Jegyz  úrtól kérdezné, hogy amit évekkel ezel tt elfogadtak, hogy fékeket építenek be az 
adásvételi szerz désekbe, az most is benne lesz?  
 
Dr. Bálint József polgármester: 
A szerz désben most is benne lesz. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Igen a szerz désben benne lesz, a szerz dés akkor él, ha mindenki aláírja, a hivatal részér l ez 
benne lesz. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Benne lesz ezt a pályázó is tudja, megkéri a képvisel ket, hogy amir l egyszer már döntöttek 
azt ne vegyék újra el . Szabó képvisel nek mondja, hogy eddig minden szerz désben 
belekerült. Korábban, amikor döntött a testület arról határoztak, hogy minden szerz dés 
egészüljön ki ezzel. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Az el terjesztés is tartalmazza a 2. oldal elején. 
 
Szabó Balázs képvisel : 
Köszöni a szóbeli kiegészítést, ennyit szeretett volna. 
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Dr. Bálint József polgármester: 
Van-e még kérdés, amennyiben nincs zárja és a vitát megnyitja. Várja a véleményeket, 
észrevételeket. 
 
Dr. Angeli Gabriella képvisel : 
Már a pályázati kiírásnál is említette, Kalocsa egyik legértékesebb területér l van szó és 
véleménye szerint a nettó 50 milliós összeg kevés ezért a területért. Sajnálja, hogy csak egy 
pályázó volt, aki ezt a minimális összeget megadja, nem tartja jó döntésnek, hogy Kalocsa 
Város értékesítse ezt a területet. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Korábban  is  elmondta,  hogy  értékbecsl  értékelte  fel  a  területet.  A  testület  kérése  volt  és  a  
vagyonrendeletben is benne van, hogy 20 millió Ft felett pályáztatni kell, illetve három 
hónapon belüli értékbecslést kell készíteni. 
 
Lakatos János képvisel : 
A Gazdasági Bizottság tárgyalta az el terjesztést és egyhangúlag támogatja. 
 
Katus Attila képvisel : 
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az el terjesztést és egyhangúlag támogatja. 
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
Elmondja, hogy egy nagy kiterjedés  kalocsai területr l van szó és jelent s értéket fizet érte 
ez a cég. Úgy gondolja az önkormányzatnak azzal is kell számolni, hogy ez a cég fejleszt, 
fejl dik, növekszik az árbevétele és mind a kett  cég kalocsai székhely  így az 
önkormányzatnak a bevétele növekszik. Ami még nagyon fontos, hogy kalocsai 
munkavállalókat és kalocsai családokat tart el ez a cég és ezzel a fejlesztéssel, fejl déssel 
tulajdonszerzéssel hosszú távon tervezi ezt végezni és további munkahelyeket teremt. Ez a 
fejl dés azzal, hogy ilyen ingatlan tulajdont szerez az el nyös a városnak és az itt él knek. 
Véleménye szerint ez így támogatható és szerinte méltányos ellenértéket fizet a cég ezzel az 
50 millió forinttal. 
Ismertetné a Jogi Bizottság véleményét, tárgyalták az el terjesztést és 4 igen és 1 tartózkodás 
mellett elfogadásra javasolják. 
 
Simon Zoltán képvisel : 
Annyiban kapcsolódna Filvig képvisel  által elmondottakhoz, az a véleménye, hogy a 
testületnek támogatnia kell és örülni kell annak, hogy a kalocsai vállalkozások fejl dnek, 
munkahelyet teremtenek és a város gazdasági életéhez aktívan és pozitívan hozzájárulnak. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a kalocsai 0575 hrsz.-ú ingatlan 
vételére érkezett pályázat elbírálásáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 11 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 87/2019. számú határozata 
A kalocsai 0575 hrsz.-ú ingatlan vételére érkezett pályázat elbírálása 
 

H a t á r o z a t 
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Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 
 

1.) elfogadja a kalocsai külterület 0575 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt KPH-JO-
593/2019. pályázati azonosító számú felhívásra a B. Teker Kft. (székhelye: 6300 
Kalocsa, Erdei F. u. 54/b. Cg.: 03-09-109892) és a Beerstone Kft. (székhelye: 6300 
Kalocsa, Erdei F. u. 54/b. ,Cg.: 03-09-124528) pályázók által benyújtott együttes 
ajánlatot. 

2.) hozzájárul, hogy Kalocsa Város Önkormányzata értékesítse a kizárólagos 
tulajdonában álló kalocsai külterület 0575 hrsz.-ú, 7 ha 257 m2 terület , kivett 
telephely megnevezés  ingatlant a B. Teker Kft. (székhelye: 6300 Kalocsa, Erdei F. u. 
54/b.) és a Beerstone Kft. (székhelye: 6300 Kalocsa, Erdei F. u. 54/b.) együttes 
ajánlattev k részére ½-ed, ½- ed arányban nettó 50.400.000,- Ft összeg  vételáron az 
alábbi feltételekkel: 

- az adásvételi szerz dés megkötésekor három év id tartamra visszavásárlási jog 
bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba a beruházás ütemezés szerinti 
megkezdésének biztosítására, 

- vételár megfizetése: nettó 25.200.000,- Ft az adásvételi szerz dés megkötésekor 
nettó 5.000.000,- Ft 2019. augusztus 31- ig 
nettó 5.000.000,- Ft 2019. október 30. – ig 
nettó 5.000.000,- Ft 2019. december 31.- ig 
nettó 5.000.000,- Ft 2020. február 28- ig 
nettó 5.200.000,- Ft 2020. március 31.- ig 

3.) felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerz dés aláírására. 
Felel s: polgármester 
Határid : 30 nap 
 
 ___________________________________________________________________________  
 

13. A 195/2018. számú határozattal jóváhagyott településrendezési eljárás I. ütemének 
módosítása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést és várja a tisztázandó kérdéseket. 
Amennyiben nincs zárja és vitát megnyitja. 
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
A Jogi Bizottság tárgyalta az el terjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Hozzászólás, vélemény nem lévén kéri a testület állásfoglalását a 195/2018. számú 
határozattal jóváhagyott településrendezési eljárás I. ütemének módosításáról szóló határozati 
javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Kalocsa Város Önkormányzata 88/2019. számú határozata 
A 195/2018. számú határozattal jóváhagyott településrendezési eljárás I. ütemének 
módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1.) elfogadja a 195/2018. számú határozattal elfogadott I. ütem szerinti telekalakítási 

változási vázrajz 1. melléklet szerinti módosítását. 
 

2.) felhatalmazza a polgármestert az ütemezés szerinti Településrendezési szerz dés 
megkötésére. 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

14. Szorgalmi jog alapítására vonatkozó szerz dés 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, elmondja, hogy a Paprikakutató intézet a területén 
öntöz rendszert épít, és ezért kérik a szorgalmi jogot az átjárhatóság miatt. Várja a 
tisztázandó kérdéseket, amennyiben nincs zárja és vitát megnyitja. 
 
Katus Attila képvisel : 
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja az el terjesztést  
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
A Jogi Bizottság tárgyalta az el terjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
További észrevétel, hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Szorgalmi jog 
alapítására vonatkozó szerz désér l szóló határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 89/2019. számú határozata 
Szorgalmi jog alapítására vonatkozó szerz dés 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1. A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (továbbá az Alsó-Duna-Völgyi 

Vízügyi Igazgatóság) részére az Önkormányzat tulajdonában álló kalocsai 3160. hrsz.-
ú ingatlanra 8 m2 területet érint en öntöz  vízvezeték elhelyezését biztosító 
szolgalomi jog kerüljön bejegyzésre térítésmentesen. 
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2. Felhatalmazza polgármestert Szolgalomi jog alapítására vonatkozó szerz dés 
megkötésére.  

 
 ___________________________________________________________________________  
 

15. Folyamatban lév  fejlesztések saját forrással történ  kiegészítése 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti, az el terjesztést elmondja, most már köszönnek vissza a közbeszerzések 
alapján a tényleg összegek, amiben a pályázatok részt vettek. Ebben két érintett téma van az 
egyik a TOP-os Malom utcai otthon fejlesztéséhez szükséges további önkormányzati összeg, 
még a legjobb ajánlathoz viszonyítva is 4,8 millió hiányzik a keretb l. Ez a 2020-as 
költségvetést terhelné, ehhez nem kell külön engedélyt kérniük, nem kell, hitelt felvenniük ezt 
még az önkormányzat tartalékösszege elbírja. Várja a kérdéseket, amennyiben nincs zárja és a 
vitát megnyitja. 
 
Katus Attila képvisel : 
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolja az el terjesztést  
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kett  téma van ez volt a Malom utca, ehhez több hozzászólás nem lévén kéri a testület 
állásfoglalását a folyamatban lév  fejlesztések saját forrással történ  kiegészítésér l szóló I. 
határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 90/2019. számú határozata 
Folyamatban lév  fejlesztések saját forrással történ  kiegészítése 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1. dönt arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 4.833.695 Ft öner t biztosít a 2020. évben 

záruló TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 az. sz. "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 
Kalocsán" c. pályázat megvalósításához, a 100 %-os támogatási intenzitás mellett elnyert 
bruttó 202 M Ft elszámolható összköltségen felül. 

Felel s:  polgármester 
Határid : azonnal 
 

2. az el terjesztésben részletezettek nyomán jóváhagyja, hogy a 2019. évi költségvetési 
rendelet 5. sz. mellékletének 4. sz. soránál szerepl  „TOP-4.2.1-16-BK1-2017-00004 
"Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kalocsán"” megnevezés  projektfunkció 
el irányzatai az alábbiak szerint módosulnak: 
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Megnevezés Változás (+/- e Ft) 
K1 - Személyi juttatások -2 474 
K2 - Munkaadókat terhel  járulékok és szociális hozzájárulási adó -502 
K3 - Dologi kiadások -1 048 
K7 - Felújítások 8 858 

Összesen 4 834 
 

Felel s:  polgármester 
Határid : azonnal 
 

3. jóváhagyja, hogy a 2. pontban szerepl  4 834 e Ft többletkiadás fedezetét az Általános 
tartalék azonos összeg  csökkentése adja a 2019. évi költségvetési rendeletben.   
 

Felel s:  polgármester 
Határid : azonnal 

 
4. elrendeli, hogy a 2. és 3. pontokban foglaltak hatása a 2019. évi költségvetési rendelet 

el irányzatain annak soron következ  módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek. 
 

Felel s:  polgármester 
Határid :  a 2019. évi költségvetési rendelet soron következ , 1. sz. módosítása 

alkalmával 
 

5. megbízza a polgármestert az 1-4. pontokban meghatározottak lebonyolításával, szükséges 
nyilatkozatok megtételével, kötelezettségek vállalásával, beleértve az adminisztratív 
teend k körébe tartozó költségátcsoportosítással kapcsolatos dokumentációk aláírását is. 

Felel s:  polgármester 
Határid : azonnal 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
A másik téma a Duna parti fejlesztés, ehhez további 3,5 millió forint szükséges. A legjobb 
ajánlathoz ekkora összeg hiányzik még, ezt december végéig meg kell valósítani. A tartalék 
keret elbírja még ezt az összeget, lesz olyan is ahol nem fogja elbírni. Várja a kérdéseket. 
Amennyiben nincs zárja és a vitát megnyitja. 
Észrevétel véleményén nem lévén kéri a testület állásfoglalását a folyamatban lév  
fejlesztések saját forrással történ  kiegészítésér l szóló II. határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 91/2019. számú határozata 
Folyamatban lév  fejlesztések saját forrással történ  kiegészítése 

 
H a t á r o z a t 

 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 
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1. dönt arról, hogy Kalocsa Város Önkormányzata 3.616.950 Ft további öner t biztosít a 
2019. évben záruló GINOP-7.1.2-15-2016-00012 az. sz. „A Fels - és Alsó-Duna 
víziturizmusának komplex fejlesztése” c. pályázat építési beruházásának 
megvalósításához az elnyert 36.318.190 Ft támogatási összeg és az eddig biztosított 
8.052.558 Ft öner  mellett. 
Felel s:  polgármester 
Határid : azonnal 
 

2. jóváhagyja, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 7. sz. soránál 
szerepl  „GINOP-7.1.2-15-2016-00012 „A Fels - és Alsó-Duna víziturizmusának 
komplex fejlesztése””  megnevezés  projektfunkció K6 – Beruházások el irányzata 3 617 
e Ft-tal emelkedjen. 
Felel s:  polgármester 
Határid : azonnal 
 

3. jóváhagyja, hogy 2. pontban szerepl  3 617 e Ft többletkiadás fedezetét az Általános 
tartalék azonos összeg  csökkentése adja a 2019. évi költségvetési rendeletben.   
Felel s:  polgármester 
Határid : azonnal 

 
4. elrendeli, hogy a 2. és 3. pontokban foglaltak hatása a 2019. évi költségvetési rendelet 

el irányzatain annak soron következ  módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek. 
Felel s:  polgármester 
Határid :  a 2019. évi költségvetési rendelet soron következ , 1. sz. módosítása 
alkalmával 

 
5. megbízza a polgármestert az 1-4. pontokban meghatározottak lebonyolításával, szükséges 

nyilatkozatok megtételével, kötelezettségek vállalásával. 

Felel s:  polgármester 
Határid : azonnal 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

16. Evez s sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti, az el terjesztést elmondja, az evez sök adták be a pályázatot és 
megnyerték, de mivel az ingatlan az önkormányzaté így az önkormányzatnak kell szerz dést 
kötnie erre. Saját er  nem kell hozzá és k fogják végrehajtani a feladatot, van-e kérdés? 
Kérdés nem lévén zárja azt és a vitát megnyitja. 
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Katus Attila képvisel : 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az el terjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását az evez s sportlétesítmény fejlesztése a 
Meszesi Duna-parton cím  határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 92/2019. számú határozata 
Evez s sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1. tudomásul veszi, hogy a Kalocsai Sport Egyesület által a Magyar Evez s Szövetség felé 

jelzett fejlesztési igénye kapcsán Kalocsa Város Önkormányzata 20.000.000 Ft vissza 
nem térítend  támogatásban részesült. 

2. dönt arról, hogy a megítélt támogatási összeg felhasználása mellett megvalósítja a 
tervezett evez s sportlétesítmény fejlesztést és gondoskodik a megvalósított fejlesztés, 
illetve a fejlesztéssel érintett ingatlan sportcélú fenntartásának, üzemeltetésének, a 
támogatás felhasználására vonatkozó beszámolója, elszámolása a Támogató általi 
jóváhagyásától számított tizenöt évig történ , folyamatos biztosításáról. 

3. dönt arról, hogy a fejlesztés lezárását követ en a b vítmény vonatkozásában módosításra 
kerüljön a jelenleg érvényben lév , az épület használatát szabályozó megállapodás. 

4. dönt arról, hogy a fejlesztés helyszíne a Kalocsa Meszesi Duna-parton található 0702 
hrsz-ú kivett üdül , csónaktároló, udvar m velési ágú ingatlan. 

5. dönt a tervezési és engedélyezési költségek el finanszírozásáról 2.000.000 Ft 
keretösszegig 

6. dönt arról, hogy a támogatási szerz dés hatályba lépését követ en a fejlesztés „Evez s 
sportlétesítmény fejlesztése a Meszesi Duna-parton” megnevezéssel, a támogató szerv 
által jóváhagyott projektköltségvetésnek megfelel  bevételi és kiadási el irányzatokkal a 
2019. évi költségvetési rendelet 5. sz. mellékletének 23. sz. sorához azonnali hatállyal 
beépítésre kerüljön.  

7. megbízza a polgármestert az 1-5. pontban meghatározottak lebonyolításával, szükséges 
nyilatkozatok megtételével, kötelezettségek vállalásával. 

Határid : folyamatos 
Felel s: Dr. Bálint József Miklós 
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 ___________________________________________________________________________  
 
17. Ingyenes használat biztosítása a Kalocsai Hagyomány rz  Egyesület részére 

El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

(az el terjesztés írásban mellékelve) 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést. Az iskola és a tánccsoportok között megvan a 
megállapodás a megosztásról, a testületnek az ingyenes használatról kell döntenie. 
Van-e kérdés? 
 
Dr. Angeli Gabriella képvisel : 
Nem konkrétan az el terjesztéshez tenne fel kérdést, Boromisza Viktor osztályvezet t 
kérdezné, azzal, hogy egy kicsit csúszott az Ifjúsági házban a felújítás, attól még van remény 
arra, hogy szeptemberben visszaköltözhetnek a táncosok? 
 
Boromisza Viktor Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályvezet : 
Az Ifjúsági ház felújítása kapcsán megosztana egy információt, a jöv  hét folyamán fogja a 
Közbeszerzési Bizottság tárgyalni a beérkezett ajánlatokat. A beérkezett ajánlatok a pályázati 
keretösszegen belül találhatóak, ott külön forrás kiegészítésr l nem szükséges dönteni. A 
döntést követ en vélhet en a szerz déskötési moratórium lejártát követ  id pontban, ez 
várhatóan kb. május hónap akkor kezdhet ek meg az Ifjúsági ház területén az építési 
tevékenységek. Ez az eredeti tervekkel szemben kb egy másfél hónapos csúszást jelent, de a 
véghatárid  ennek ellenére nem változik, legkés bb 2019. szeptember 30-ig be kell fejezni az 
építési tevékenységeket. Ez azt jelenti, hogy szeptember 30-át követ en kezdhet  meg az 
Ifjúsági ház épületébe történ  visszaköltözés. Jelen pillanatban azt tudja mondani, hogy 
teljesíthet  ez az id pont és ezt követ en az októberi hónapban vehetik birtokba a használók 
az épületet. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Ha nincs több kérdés, hozzászólás, vélemény kéri a testület állásfoglalását az Ingyenes 
használat biztosítása a Kalocsai Hagyomány rz  Egyesület részére megnevezés  határozati 
javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 93/2019. számú határozata 
Ingyenes használat biztosítása a Kalocsai Hagyomány rz  Egyesület részére 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 

1.) hozzájárul, hogy a Kalocsai Hagyomány rz  Egyesület tánccsoportja a próbáihoz 
ingyenesen használhatja az önkormányzat tulajdonában álló épületet, 
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2.) az Egyesület az ingatlan használatról a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  
Nonprofit Kft-vel kell egyeztetnie, figyelemmel az épületet használó más szervezetek 
érdekeivel, 
 

3.) felkéri a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  Nonprofit Kft ügyvezet jét, 
hogy gondoskodjon az ingyenes használatról szóló szerz dés megkötésér l. 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

18. Kék Madár Alapítvány a Beteg Gyerekekért alapítvány támogatása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, elmondja minden évben hasonló összegben támogatja az 
önkormányzat az alapítványt. Van-e kérdés? 
Kérdés nem lévén zárja és a vitát megnyitja. 
 
Bolvári Ferdinánd képvisel : 
A Kulturális Bizottság tárgyalta az el terjesztést és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. 
 
Katus Attila képvisel : 
A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Több hozzászólás, vélemény nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Kék Madár 
Alapítvány a Beteg Gyerekekért alapítvány támogatásáról szóló határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 94/2019. számú határozata 
Kék Madár Alapítvány a Beteg Gyerekekért alapítvány támogatása 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
1.) A Képvisel -testület hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat és intézményei 2019. 

évi költségvetésér l és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet 10. számú mellékletének 4. sora terhére 
támogatást nyújt a XXVII. Kék Madár Fesztivál megrendezéséhez a „Kék Madár 
Alapítvány a Beteg Gyermekek” részére 1.000.000.- Ft összegben,  

 
2.) felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos támogatási szerz dés aláírására. 
 
Határid :   azonnal 
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Felel s:  Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
19. Kalocsai Polgár r Egyesület támogatása 

El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 
 

(az el terjesztés írásban mellékelve) 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, várja a kérdéseket, amennyiben nincs zárja és a vitát 
megnyitja. 
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
Elmúlt héten volt a Polgár rségnek közgy lése, ahol az el  évi faladatokról számolt be 
Kovács Attila elnök, valamint ismertette a 2019. évi feladatokat. Szóba került az 
önkormányzati támogatás, amit ezúton is köszön az egyesület a képvisel -testületnek. 
Szeretné elmondani, hogy egyre több feladat hárul a Kalocsai Polgár rségre, ezt a rend rség 
képvisel je is meger sítette. A további évekre is szeretné felhívni az önkormányzat figyelmét, 
hogy a közbiztonság növelésére, a b nmegel zésre ez által a Kalocsai Polgár rség 
támogatására mindenféleképpen szükség van. Több fiatal belép  is van az egyesületben, a 
pénz jó helyre került és hasznosan fogják felhasználni és ismételten köszönik. 
 
Bolvári Ferdinánd képvisel : 
A Kulturális Bizottság is tárgyalta, eddig a Bizottság költségvetéséb l volt támogatva az 
egyesület, egyhangúlag támogatják a határozati javaslatot. 
 
Katus Attila képvisel : 
A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Örömét fejezi ki, hogy 
egy ez a régi gyakorlat újra éledt, mert régen is mindig kaptak a polgár rök. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Kalocsai Polgár r Egyesület 
támogatásáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 95/2019. számú határozata 
Kalocsai Polgár r Egyesület támogatása 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 

1) a 3/2019. (III.14.) számú rendelete 10. sz. mellékletének 19. sorában megjelölt támogatási 
keret terhére, a Kalocsai Polgár r Egyesület részére 500.000 Ft,- azaz Ötszázezer forint 

ködési támogatást biztosít  
 

a) rend ri tevékenység segítésére a közterületi jár rszolgálat folyamán,  
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b) a lakókörnyezetekben a közterületen és a közterületr l elkövetett 
ncselekmények megel zésére, figyel -jelz  szolgálat ellátására,  

c) a gyermekintézmények (óvoda, iskola), játszóterek körzetében a gyermekek 
sérelmére irányuló b ncselekmények és balesetek megel zésére,  

d) különösen hétvégén éjszaka a közintézmények, üzletek zártságának 
ellen rzésére, az éjjeli rökkel és a portásokkal való folyamatos 
kapcsolattartásra,  

e) ezen feladatok ellátása során felmerül  költségeire. 
2) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerz dést megkötésére.  

 
3) felkéri a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát a támogatásnak, a támogatási 

szerz dés szerinti kifizetésére.  
 

4) a Támogatott a támogatás felhasználásánál, elszámolásánál a támogatási szerz désben 
foglaltak szerint köteles eljárni. 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

20. Kalocsai Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, várja a kérdéseket, amennyiben nincs zárja és a vitát 
megnyitja. 
 
Bolvári Ferdinánd képvisel : 
A Kulturális Bizottság tárgyalta az el terjesztést és támogatja. Elmondja, hogy egyik 
bizottsági tagjukról van szó és biztosak benne, hogy értékes tagja lesz az Értéktár 
Bizottságnak is és jó munkát kívánnak neki. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Így van Ruppáner János nyugalmazott magyar- történelem szakos tanárról van szó, akit jelölt 
a bizottság elnöke. 
További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Kalocsai Települési Értéktár 
Bizottság tagjának megválasztásáról szóló határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 96/2019. számú határozata 
Kalocsai Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
a Kalocsai Települési Értéktár Bizottság tagjai közé választja Ruppáner János Péter 
nyugalmazott magyar-történelem szakos tanárt. 
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Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 

 
 
Ruppáner János Péter nyugalmazott magyar-történelem szakos tanár: 
Szeretné megköszönni az Értéktár Bizottság elnökének, hogy rá gondolt erre a feladatra. 
Köszöni a képvisel -testület támogatását is, igyekszik ezt a feladatot úgy végezni, hogy a 
város javát szolgálja. 
 

 ___________________________________________________________________________  
 

21. 6/2019. számú határozat módosítása 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, elmondja, hogy mivel az ingatlan a Hivatalra volt 
bejegyezve így a jegyz nek kell aláírni a szerz dést, ezért szükséges a módosítás, várja a 
kérdéseket, amennyiben nincs zárja és a vitát megnyitja. 
Hozzászólás, javaslat nem lévén kéri a testület állásfoglalását a 6/2019. számú határozat 
módosítása 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 97/2019. számú határozata 
6/2019. számú határozat módosítása 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
A 6/2019. számú határozat 1. pontjának változatlanul hagyása mellett a 2. pontját a 
következ k szerint módosítja: 

 
„2.) Felhatalmazza a jegyz t az adásvételi szerz dés aláírására.” 

 
Határid : haladéktalanul 
Felel s: jegyz  
 
 ___________________________________________________________________________  
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22. Helyszínválasztás a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történ  

el mozdítása” cím  pályázat megvalósításához. 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, elmondja, hogy felmérték a területeket és fontossági 
sorrendbe állították a lehet ségeket. Van-e tisztázandó kérdés, amennyiben nincs zárja és a 
vitát megnyitja. 
 
Bolvári Ferdinánd képvisel : 
A Kulturális Bizottság tárgyalta az el terjesztést és egy módosító indítványt szeretnének 
benyújtani. Az autóbusz állomást nem tartják a legjobb választásnak, viszont a sétáló utcát 
hiányolják az elképzelt helyszínek közül.  
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Megadja a szót a jegyz nek. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Az els  elképzelések között szerepelt a sétáló utca, de beszéltek szakemberekkel k 
elmondták, hogy mivel ez egy korlátozásmentes wifi szolgáltatás lenne, a cél egy turisztikai 
wifi szolgáltatás lenne. Fél , hogy a belvárosban a sok üzlet és lakás leterhelné a hálózatot és 
nem m ködne megfelel en. Ezért nem javasolnák a sétáló utcai részt ezért maradt ki. 
 
Katus Attila képvisel : 
Nem vitatkozni szeretne, de úgy gondolja, hogy egy buszpályaudvaron fontosabb egy wifi, 
mint a sétáló utcában. Ott az üzletekben, vendéglátóhelyeken vannak wifi kapcsolódási 
lehet ségek.  
 
Török Ferenc képvisel : 
A bizottságban sokáig beszéltek err l,  is azon az állásponton van, hogy jó dolog, ha van a 
sétáló utcában wifi. Ha Európát járják látható, hogy az Uniós pénzekb l szinte mindenhol a 
sétáló utcák és a városok frekventált részein építik ki el ször a wifi hálózatot, pontosan azért 
mert a XXI. században a turizmusnál ez egy szinte elengedhetetlen, hogy ha idejön, egy 
turista találjon egy olyan wifit amit tud használni. A bizottságban elmondta az elnök úr, hogy 
a  m szaki  osztálynak  van  egy  olyan  rossz  érzése,  hogy  a  kalocsai  polgárok  erre  rá  fognak  
állni és használni fogják ingyenesen. Részben azért van, hogy használják, amir l most 
hallottak, ha elkezdik sokan használni és letöltenek, akkor egy id  után rájönnek, hogy nem 
tudják  használni,  mert  nem  megy.  Véleménye  szerint  a  sétáló  utcában  nem  az  a  korosztály  
lakik, akiknél ez a veszély fenyeget. Ez egy mondvacsinált indok, úgy gondolja, ki kell, hogy 
bírja a város, hogy a frekventált helyen is legyen, ha lehet, tegyenek a buszpályaudvarra is. 
Ott  nem  töltenek  órákat  az  utasok  és  fiatalok  is  rövid  id n  belül  buszra  szállnak.  Legyen  a  
buszpályaudvaron is, de szeretné kérni, hogy a sétáló utcát ebb l ne hagyják ki. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Megszavaztatja a módosító indítványt, kéri a testület véleményét, hogy az el terjesztésben 
szerepl  buszpályaudvar helyett a sétáló utca legyen megjelölve helyszínként, a maga részér l 
nem tudja ezt támogatni. 
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A testület 5 igen, 1 nem és 6 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 98/2019. számú határozata 
Módosító javaslat 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
Nem támogatja Török Ferenc képvisel  módosító javaslatát a sétáló utcai helyszínnel 
kapcsolatban. 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
A módosító javaslat elutasítása után az eredeti határozati javaslatot bocsájtja szavazásra. Kéri 
a testület állásfoglalását a Helyszínválasztás a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi 
közösségekben történ  el mozdítása” cím  pályázat megvalósításáról szóló határozati 
javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 11 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 99/2019. számú határozata 
Helyszínválasztás a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történ  
el mozdítása” cím  pályázat megvalósításához. 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
I. egyetért azzal, hogy Kalocsa Város Önkormányzata az alábbi helyszínek 

kiválasztásával, a megjelölt fontossági sorrendben, azok felmérésének, optimális 
lefedésének megtervezésével kezdje meg a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi 
közösségekben történ  el mozdítása” elnevezés  pályázat megvalósítását:  

1. Szentháromság tér,  
2. Meszes, Duna-part 
3. Városi Sportcsarnok,  
4. Városi Sportpálya (KSE sporttelep) 
5. Autóbusz-állomás. 

 
II. megbízza a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályt, hogy az I. pontban megjelölt 

helyszínek figyelembe vételével megkezdje és lebonyolítsa a beszerzési eljárást. 
 

III. megbízza a polgármestert az I.-II.) pontokban meghatározottak lebonyolításával, 
kötelezettségek vállalásával. 

 
  



36 
 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

23. Kalocsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, elmondja, egy projektr l van szó, amir l tájékoztatást 
kérnek, továbbítsák az illetékeseknek a kérést és kérjék fel ket egy beszámoló el készítésére 
a testület felé. Van-e kérdés? 
 
Rumi László EFOP-1.5.3-16-217-00002 Humánszolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben 
projekt szakmai vezet je: 
Annyit kérne, ha a testület tagjainak bármilyen kérdésük lenne, a projekttel kapcsolatban azt 
feltennék és örömmel válaszolnának rá a következ  id szakban. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Több kérdés nem lévén zárja és a vitát megnyitja. 
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
A Jogi Bizottság tárgyalta az el terjesztést és elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
További hozzászólás nem lévén kéri a testület állásfoglalását a Kalocsai Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat kérelmér l szóló határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 100/2019. számú határozata 
Kalocsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
Felkéri az EFOP-1.5.3-16-217-00002 Humánszolgáltatások fejlesztése a kalocsai 
térségben projekt projektmenedzserét (Katus Györgyné) és szakmai vezet jét (Rumi 
László) készítsenek a képvisel -testület részére beszámolót a projekt eddigi 
tevékenységér l. 

 
Határid :  2019.május 15 
Felel s:  projektmenedzser, szakmai vezet  
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 ___________________________________________________________________________  
 

25. Emlékm  állítása Nagyidai Sztojka Ferenc emlékére  
El adó: Dr. Bálint József Miklós polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Röviden ismerteti az el terjesztést, ismételten testület elé kerül a kérés. Várja a kérdéseket. 
 
Dr. Angeli Gabriella képvisel : 
Az el  testületi ülésen azt kérték a Nemzetiségi Önkormányzat vezet jét l, hogy hozzon 
látványtervet. Ebben az anyagban az van, hogy hová szeretné és egy picike rajz van. Nem 
gondolja, hogy így tudnak dönteni, nem látták a szobrot és semmiféle látványtervet nem 
csatoltak az anyaghoz. Azt kérdezné, hogy kapott valaki látványtervet? 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Nem, akkor benne lenne a kiküldött el terjesztésben, ezt kapták, amit látnak. 
 
Katus Attila képvisel : 
Ugyanezt akarta kérdezni, ha jól tudja a testület még nem döntött a szobor állításáról, de most 
döntsenek a helyér l? Az a véleménye, hogy ez nem látványterv, kicsit vegyék komolyabban 
ezt a témát. Az ötletet jónak tartja, de el bb döntsék el akarnak-e szobrot és utána a helyér l. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
A Nemzetiségi Önkormányzat csak a helyet kéri. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
A szobrot k szeretnék állítani. 
 
Török Ferenc képvisel : 
Arról kellene dönteniük, hogy az adott helyen felállítsák a szobort. Egyetért a képvisel  
társaival abban, hogy minden szoborállításnál vannak vázlatrajzok, tervek azt jó lenne 
megnézni. Nem tudja, mennyire tudja a Roma Önkormányzat, és ebben kéri jegyz  úr 
segítségét, ha jól emlékszik van egy helyi rendeletük, hogy közterületre a Képz vészeti 
Lektorátus általi zs rinek el kell fogadni azt az alkotást és csak ez után lehet Kalocsa 
közterületén bármilyen szobrot kiállítani. Kérdezzék meg, hogy ez megvan-e és akkor arra a 
helyre milyen talapzatra fogják tenni, azt látja, hogy a m szaki osztály majd felügyeli. Jó 
lenne, ha ezek mind megvannak, akkor az elkészülés el tti valódi látványtervet látnának, 
amir l eltudják dönteni, hogy eltudják fogadni és valóban Kalocsa közterületén egy éke lehet. 
Szeretné, ha ezek megtörténnének. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Jó, akkor módosító javaslata van képvisel  úrnak? 
 
Szabó Balázs képvisel : 
Ugyanezt szerette volna felhozni, hogy annak idején, amikor közadakozásból a Wass Albert 
szobor készült, akkor ennek a lektorálási bizottságnak többszöri útmutatása és 
engedélyeztetése alapján lehetett. Az igaz, hogy meghosszabbította és megdrágította a 
folyamatot, de ezt is felvállalta a szobrot állítani akaró közösség. Felmerült már többször, 
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hogy miért oda került a Wass Albert szobor, eredetileg nem oda szerették volna, de a 
lektorálási bizottság nem csak azt döntötte el, hogy az a szobor éppen az elkészülés fázisában 
milyen változásokon menjen keresztül, hanem magát a helyszínt is lektorálták, azt is a 
bizottság döntötte el. Ezt szeretné felterjeszteni módosító javaslatként, hogy az els  pont 
tartalmazza, hogy kérjék fel Kalocsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát, hogy a 
lektorálási folyamatot indítsa el és a lektorálási folyamat után és a bizottságnak a 
véleményével jöjjön az önkormányzat elé. Köszöni. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Van-e még valakinek javaslata? 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Pontosan meg kell fogalmazni a határozati javaslatot. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
El tudja fogadni Szabó képvisel  javaslatát, de pontos megfogalmazást kér és arról fognak 
szavazni.  
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
A bizottság pontos nevét fejb l nem tudja, egy olyan javaslatot fogadhatna el a testület ennek 
tükrében, hogy felkéri a Kalocsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a szobor és 
annak helyszínének a lektorálását végeztesse el és azt követ en dönt a képvisel -testület a 
szobor állításáról. 
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
A határozati javaslat 2. pontját felolvassa, ez az egyeztetés a kihelyezésr l és arról, hogy mit 
helyeznek, ki úgy gondolja, magába foglalja. Az lenne a javaslata, hogy fogalmazzák meg 
pontosan, hogy mit szeretnének, de annak nincs értelme, hogy csak valamit mondjanak. 
Kérdezi jegyz  urat, hogy így az eredeti határozati javaslat az megfelel -e törvényességi 
szabályozási követelményeknek? Ha nem akkor egészítsék ki úgy, hogy a törvényességi 
szabályozási követelményeknek megfelel  legyen. 
 
Dr. Angeli Gabriella képvisel : 
Úgy gondolja, ezt a határozati javaslatot nem tudják elfogadni, mivel nem látták a szobor 
látványtervét, itt pedig mindjárt a helyér l is döntenének. Amíg nem látják a szobrot, addig ne 
döntsenek arról, hogy hol lenne a helye. Egyetért Szabó Balázs képvisel  társával abban, 
hogy lektorálni kell egy m alkotást miel tt Kalocsa Város bármely közterére is kikerülne. 
Megbízna jegyz  úrban, ha most nem is tudják a lektorálási bizottság vagy szervezet pontos 
nevét, de ahhoz ragaszkodnának, hogy lektorálva legyen a m alkotás. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Az lenne az áthidaló javaslata, hogy elfogadja Szabó képvisel  úr javaslatát azzal, hogy  
majd tekintse át a jegyz  által megfogalmazottokat és úgy. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Ilyen nincs, a határozati javaslatnak itt az ülésen el kell hangzania.  
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Jó rendben akkor szünetet tartanak. 
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 ___________________________________________________________________________  
 
Dr. Bálint József polgármester: 
A polgármester 5 perc szünetet rendel el. 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Folytatják az ülést. 
Felkéri a jegyz t, hogy ismertesse a módosított határozati javaslatot. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Ismerteti a lehetséges módosított határozati javaslatot. A képvisel -testület felkéri a Kalocsai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy három helyszínre vonatkozó javaslatot tegyen és a 
helyszínekre és a m alkotás m vészi értékére vonatkozó szakvéleményt szerezzen be. 
Van egy 1991-es XX. törvény, ami a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltség  szervek feladat- és hatásköreir l szól és 
abban található, hogy m vészi alkotás közterületen csak a képvisel -testület jóváhagyásával 
lehet elhelyezni, valamint, hogy a m vészi értékre vonatkozó szakvéleményt kell beszerezni. 
Nem véletlen volt a 2-es pontban amit Filvig képvisel  úr is mondott, kell az egyeztetés, mert 
akár építési engedély köteles is lehet a szobor méretét l függ en. Sajnos kevés információt 
kaptak, ezért tették bele a 2. pontot.  
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
Azt kérdezné, jegyz  úrtól, hogy most akkor a három helyszínre javaslat tétel elhangzott, azt 
is törvény írja el , hogy három helyszínt kell? 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Nem, az Szabó Balázs képvisel  módosító javaslata. 
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
Akkor most jegyz  úr és Szabó képvisel  módosító javaslatából csináltak egyet? 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Szabó Balázs képvisel  megkérte készítsen egy módosító javaslatot, itt közben kérte és 
mondta, hogy legyen benne a három helyszín is, ez nem a saját ötlete volt. 
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
Akkor a három helyszín egy szubjektív kérelem, azt hogy ezt egy m vészeti értékre 
vonatkozóan szakvélemény legyen az pedig a törvény alapú. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Igen. 
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
Köszöni, így már érti. 
 
Szabó Balázs képvisel : 
A három helyszínt azért javasolta, mert a Wass Albert szobornál is ezt az utat kellett bejárnia 
a baráti körnek, ha jól emlékszik. 
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Dr. Filvig Géza képvisel : 
Annyit szeretne, hogy a módosító javaslatokat szedjék szét, mert az egyik szubjektív a másik 
pedig törvényen alapuló módosítás, ne egybe kelljen szavazni. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Jó akkor szétszedik. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Akkor az I. határozati javaslat az lenne: Felkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a 

alkotás m vészeti értékére vonatkozóan szakvéleményt szerezzen be. 
A II. határozati javaslat lenne: Felkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a 

alkotás elhelyezésére vonatkozóan három helyszínt jelöljön meg. 
A III. határozati javaslat pedig: A Kalocsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 
emlékm  elhelyezése során köteles egyeztetni a Kalocsai Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályával. 
Azt kell eldönteni a testületnek, hogy egyben kíván szavazni vagy külön- külön? 

Dr. Bálint József polgármester: 
Ez így jó lesz. 
 
Katus Attila képvisel : 
Felsorolják miket kérnek, kérnek egy lektorálást ez anyagiakba is kerül, közben nincs is 
döntés arról, hogy engedélyezik-e a szobor állítást. A helyszínnel nincs problémája, de 
tényleg olyan szobor kerüljön oda, ami városképileg elfogadható. 
 
Tihanyi Tiborné képvisel : 
Azt nem érti, hogy ezzel már korábban is volt anyag el ttük, akkor miért nem tudták a Roma 
Önkormányzatot megfelel en tájékoztatni, hogy mik az elvárások ezzel kapcsolatban és 
hányszor fog ez még eléjük kerülni és dönteni róla. Azt gondolja nem kaptak megfelel  
tájékoztatást arról, hogy mit várnak el t lük. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Köszöni a kritikát, de mivel nem a testület kezdeményezte ezt, a kezdeményez nek kell 
helyre rakni, hogy mit szeretne csinálni! k maguk se tudják csak azt, hogy emléket akarnak 
állítani. Az önkormányzatnak és annak, hivatalának nem feladata, hogy el készítse azt, amit 
nem készítenek el . Tárgyalt velük, hogy miért nem a szül  faluban Uszódon, de Kalocsán 
akarják. Nem zárkóznak el el le, de itt most a jogszabályi és egyéb feltételeknek kell 
megfelelniük, és nem a hivatal ennek az anyagnak az el készít je. 
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
Több közösségnek is segít az önkormányzat és véleménye szerint a városvezetésnek ez egy 
kicsit feladata is. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Nem a segítségr l van szó. 
 
Dr. Filvig Géza képvisel : 
Ezeket a kezdeményezéseket olyan mederbe kell terelni, ami elfogadható és kivitelezhet , és 
egyetért képvisel  társával, hogy akkor ezt az elején kellett volna elmondani. Lenne még egy 
kérdése a szavazással kapcsolatban, van egy eredeti az el terjesztésben kiküldött határozati 
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javaslat 1. 2. pont. akkor el bb a módosításokról szavaznak vagy az eredetir l már nem is 
akkor csak le kellene venni? Eddig mindig úgy szavaztak, hogy an egy alap, ha valakinek van 
módosító javaslata, akkor a módosításról szavaztak. Ezért kérdezte, hogy szubjektív vagy 
törvényi el írás, mert az a véleménye, hogy amit törvény el ír, az legyen, meg ami szubjektív 
ott módosításról szavazzanak. Neki az lenne a javaslata, hogy szavazzanak az eredti 
helyszínr l is, ha már ezt kapták az anyagban javaslatként. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
A szavazási javaslat az lett volna, hogy el ször szavaznak a módosító indítványokról és utána 
szavaztak volna az eredtir l. Ha a módosítót megszavazzák és átveszik az eredti 2. pontját 
akkor az logikus. Természetesen utána az azt jelenti, hogy annulálják az el l, ami nem 
felel meg. El ször a módosító indítványokról kell szavazni, de megadja a szót a jegyz nek. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Korábbi testületi ülésen is elmondta, hogy abból tudnak dolgozni amit, kapnak. Az el  
ülésen a képvisel k arról döntöttek, hogy kérnek egy helyszínrajzot és látványtervet. Az el  
ülésen még szó nem volt arról, hogy hová lesz felállítva a szobor. Utána hozták be ezt a 
javaslatot, hogy ide az Obermayer térre szeretnék. A testületi határozati javaslat arról szól, 
hogy a testület, ha megfelel  a szobor, le van véleményezve, megfelel, az összes építési 
engedélyezési eljárásnak akkor ezen a területen felállításra kerülhessen vagy ne. Err l szól a 
döntés és a 2. pont ezt tartalmazza, hogy a m szaki osztállyal egyeztetve kerüljön oda. A 
többi módosító javaslat nem az  javaslata csak segített megfogalmazni. A korábbi testületi 
döntés arról szólt, hogy helyszínrajz, látványterv, erre ezt a látványtervet kapták, a térképet 
már azért tette mellé, hogy lássák, melyik területr l van szó. Ezt a látványtervet kapták egy A 
4-es lapon. 
 
Szabó Balázs képvisel : 
A három helyszínre történ  javaslat szubjektív vagy törvényes akkor egyértelm , hogy 
szubjektív viszont nem csupán az  szubjektív javaslata, mert említette, már hogy egy 
meglév  folyamatnak, ami a városban lezajlott folyamatnak a következménye. Az el  
városvezetés a Wass Albert szobornál is ezt alkalmazta. Amikor kisebbségr l beszélnek el  
szokott kerülni egy szó, hogy diszkrimináció, nagyon vigyáznak, és a romák kikérik 
maguknak a diszkriminációt, de diszkrimináció nem csak negatívan, hanem pozitívan is lehet. 
Ha egy társaságnak azt a követelményt állította a városvezetés egyszer, hogy három helyszínt 
jelöljenek, meg és azt lektoráltassák, akkor bárkir l is legyen szó és ugyanígy szeretne szobrot 
állítani, akkor nem diszkriminálhatják pozitívan, neki is minimum ezeket az elvárásokat 
teljesíteni kell. Mindegy hogy szubjektív vagy törvényi nekik is teljesíteni kell, mint ahogy 
másoknak is kellett. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Amennyiben nincs több hozzászólás akkor a módosításokról szavaznak. Felkéri a jegyz t, 
hogy olvassa fel a módosító I. határozati javaslatot. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Ismerteti a módosítást: 
Kalocsa város képvisel -testülete felkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a 

alkotás m vészeti értékére vonatkozóan szakvéleményt szerezzen be. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását a felolvasott módosításról. 
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A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 101/2019. számú határozata 
Emlékm  állítása Nagyidai Sztojka Ferenc emlékére módosítás 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
Felkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a m alkotás m vészeti értékére 
vonatkozóan szakvéleményt szerezzen be. 

 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a II. módosító határozati javaslat ismertetését. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatot, hogy a m alkotás elhelyezésére vonatkozóan három helyszínt jelöljön meg. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását a felolvasott módosításról. 
 
A testület 9 igen és 3 tartózkodás mellet az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 102/2019. számú határozata 
Emlékm  állítása Nagyidai Sztojka Ferenc emlékére módosítás 
 
 

H a t á r o z a t 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
Felkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy a m alkotás elhelyezésére 
vonatkozóan három helyszínt jelöljön meg. 

 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
A Képvisel -testülete a Kalocsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat az emlékm  
elhelyezése során köteles egyeztetni a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és 
Fejlesztési Osztályával. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását a felolvasott módosításról. 
 
A testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 103/2019. számú határozata 
Emlékm  állítása Nagyidai Sztojka Ferenc emlékére módosítás 
 

H a t á r o z a t 
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Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 

 
A Kalocsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat az emlékm  elhelyezése során 
köteles egyeztetni a Kalocsai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési 
Osztályával. 

Dr. Bálint József polgármester: 
Ezek után nem szavaztatja meg az eredti határozati javaslatot, hiszen az el  három 
határozatban mindenr l rendelkeztek. Biztos, hogy még fognak ezzel foglalkozni. 
 
 ___________________________________________________________________________  
 

26. Egyebek 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Egyebek napirendben megadja a szót Angeli képvisel  asszonynak. 
 
Dr. Angeli Gabriella képvisel : 
A kertvárosban lakó id s hölgyek kérését szeretné tolmácsolni. Nehézséget okoz nekik, hogy 
a búcsúztatások a szertartások ideje alatt állniuk kell a temet ben. Tudomás szerint a családok 
kérésére a Parkgondozó Kft biztosít mobil padokat, de ez az információ vagy nem 
köztudomású vagy nagyon kevesen tudják. Szeretné, ha err l tájékoztatnák a lakosságot. A 
másik, hogy szeretné, ha a polgármester úr megvizsgáltatná annak a lehet ségét, hogy fix 
padokat lehessen elhelyezni a ravatalozó el tt. 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Kiadja a m szaki osztály felé és megvizsgálják milyen lehet ségek vannak. Véleménye 
szerint a mobil padok jobbak, mert nem mindenkinek van rá szüksége. 
 
Dr. Angeli Gabriella képvisel : 
Köszöni elég, ha a lehet ségét megnézik, és majd utána beszélnek róla. A fontosabb az lenne, 
hogy mobil padokat a család kérésére kihelyeznek. 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
Polgármesteri Tájékoztató 
 
Dr. Bálint József polgármester: 
Tájékoztatja a testületet, hogy a 3 millió forintos összeget megnyerték az illegális szemét 
felszámolására. Ez f leg a csatorna partnál lesz jó, mert már megint jött jelzés, hogy mikor 
tisztítják ki. Ismételten ugyanaz megint odahordták a szemetet. A kamera kihelyezését 
megnézték egyenl re nincs meg az energiaellátása. Ha lehet továbbra is fognak pályázni, de 
ha nem akkor sajnos tartalékolni kell emiatt. Szemléletváltásra lenne szükség. 
A másik téma, amit ismertet, hogy a tegnapi nap folyamán ajánlat érkezett a repül térre. 
Korábban megnézte egy befektet  cég, kapott egy levelet, amelyben leírják, hogy nagy 
beruházást terveznek, és vételi szándékukat fejezik ki a kalocsai reptér teljes területére, és a 
reptér közvetlen közelében lév  ipari területre. Kérte a két érintett polgármester, hogy 
jöjjenek be és üljenek le tárgyalni a vételi ajánlatról. A minisztériumból jelezték, hogy egy 




