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J E G Y Z  K Ö N Y V 

 
Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2021. december 13-án, 15:30 

órakor kezd  ülésér l 
 
Ülés helye: Városháza Díszterme  
 
Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Simon Zoltán 
 Tihanyi Tiborné Dr. Körmendy Szabolcs 
 Kákonyi István Pécsi Vivien 
 Schmidt Rajmund 

Képvisel  7 f  
 
Tanácskozási joggal jelenlév k: 
  Dr. Kiss Csaba jegyz  

Dr. Látó Anita aljegyz  
 

Önkormányzati Hivatal osztályvezet i: 
Boromisza Viktor 
Molnár Gábor 

 
Jegyz könyvvezet : Jeneiné Jerkovics Erika 
 
Dr. Filvig Géza polgármester:  
Köszöntöm az ülésen megjelent képvisel ket, meghívottakat, és az érdekl ket. 
Megállapítom, hogy a Képvisel -testület határozatképes, mivel 12 képvisel l 7 jelen van. 
 
Jegyz könyv-hitelesít nek Tihanyi Tiborné képvisel t és Schmidt Rajmund képvisel t 
javasolom.  
 
A testület a polgármester Tihanyi Tiborné jegyz könyv-hitelesít re tett javaslatát 7 igen 
szavazattal elfogadja. 
 
A testület a polgármester Schmidt Rajmund jegyz könyv-hitelesít re tett javaslatát 7 igen 
szavazattal elfogadja. 
 

Dr. Filvig Géza polgármester: 
Az SZMSZ szerint rendkívüli testületi ülést lehet összehívni halasztást nem t  esetben 
bármely értesítési mód mellett, ezt nagyon fontosnak tarom kihangsúlyozni, el lehet tekinteni 
az írásbeliségt l is, a sürg sség okát közölni kell. A Felügyel  Bizottsági tagok megválasztása 
során módosító javaslat érkezett és egyben az id  rövidsége miatt hívtam össze a testületi ülést. 
Itt,  amikor  volt  a  vita  és  a  javaslat  tétel  akkor  Szabó Balázs  képvisel  úr  tett  egy  személyre  
javaslatot,  korábban jelezte már nekem, hogy javasolni kíván, de ezt a képvisel -testületi 
ülésig is megtehette volna, nem tette meg. A testületi ülésen itt viszont azt mondta igen, nem 
mondta egyértelm en, hogy módosítás ezért tartom célszer nek, hogy hozzuk vissza és 
tárgyaljuk újra a bizottsági tagokat. Ne legyen benne olyan, hogy nem szavaztunk a módosító 
javaslatáról, úgyhogy az ottani szavazás módján ez elmaradt. Id közben még egy javaslatot 
kérnék sürg sséggel feltenni a Batthyány utcának a forgalmi rendjét kell megváltoztatnunk 
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kétirányú forgalmirendre. Itt a F téri változás miatt érzékelhet , hogy január elsejével nem fog 
tudni a forgalom megindulni az el zetes vállalás szerint, úgyhogy ebben kell egy kicsit a 
közlekedés nehézségit enyhíteni, ez a megoldás ezt segíteni. Ez a kett  sürg sségi napirend 
lenne.  
 
Ismerteti a napirendeket. 
 
N A P I R E N D: 

1. Batthyány utca forgalmi rendjének megváltoztatása, kétirányú forgalmi rend kialakítása 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 

2. Felügyel  Bizottsági tagok választása 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 

Dr. Filvig Géza polgármester: 
Van-e másnak napirendi javaslata? Amennyiben nincs, akkor err l a kett  napirendr l kérnék 
egy szavazást. 
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadja a napirendeket. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Valamint azt, hogy a sürg sséget tudomásul veszi a képvisel -testület, arról szeretnék egy 
szavazást kérni, hogy a két indítványt, mint sürg sségi indítványt tudomásul veszi a képvisel -
testület, err l kérnék egy szavazást. 
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadja a sürg sségi indítványokat. 
 
 ___________________________________________________________________________  
 

1. Batthyány utca forgalmi rendjének megváltoztatása, kétirányú forgalmi rend kialakítása 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Ez ugye korábban is kétirányú forgalmi rend  volt, ez az út, eze a sóhajok hídja alatti út. A 
Hunyadi utcára jelenleg nem lehet rákanyarodni a Kossuth Lajos utcáról a f téri lezárás miatt. 
December 31. napig adott ki az önkormányzat egy engedélyt a f tér lezárásával kapcsolatosan, 
itt volt az Érsekségnek egy vállalása, kötöttünk egy megállapodást, mint kiderült ezt a 
megállapodásban vállalt határid t az Érsekség nem tudja tartani, nem indulhat meg 
el reláthatólag január 1-vel a forgalom. Ezért szeretnénk a közúti közleked knek egy kicsit a 
nehézségeit könnyíteni, hogy így a Pet fi Sándor utca és az onnan kis közben feljöv knek a 
közlekedését tudjuk segíteni, akik a Hunyadi utcára feljönnek, hogy a Batthyány utcán ki 
tudjanak vissza kanyarodni a Fokt i út felé a Szent István király útra, jobbra ne kelljen eljönni 
a városközpontig a Gr sz József utcáig, ezt segítené ez a forgalmi rend változás. Nyilván most 
itt a belváros forgalma a továbbiakban is nagyon nehézkes ezen dolgoznak a kollégáink, hogyan 
tudják ezt könnyíteni. Szóba került az is, hogy a Hunyadi János utcát is kétirányúvá tenni a 
Batthyány utcáig, de ott sok parkoló autó elhelyezését kellene biztosítani egyenl re ez nem 
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megoldott, illetve ezt majd fokozatosan a visszajelzések alapján alakítjuk sok mozgástere nincs 
az önkormányzatnak. Ez lenne a javaslat, szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan kérdése 
van-e valakinek? 
 
Schmidt Rajmund képvisel : 
Azt szeretném kérdezni, hogy a Kossuth Lajos utcából a Hunyadi utca csatlakozásánál most el 
lehet akkor jönni a Szentháromság tér el tt a Hunyadi utcába? 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Nem, nem lehet. 
 
Schmidt Rajmund képvisel : 
Akkor a kétirányú forgalomnak csak a Szent István útról való behajtásnak van értelme, vagy a 
Hunyadi utcára egyáltalán nem lehet? 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
A Pet fi Sándor utcából, ha bekanyarodunk abba a kis közbe, majdhogy nem a Plébániának 
megy neki föl, Plébánia köznek nevezik, ahonnan van balra leágazás a Sörös Imre utca felé is, 
de ha tovább jövünk a Hunyadi utcáig és a Hunyadi utcán jövünk, a Batthyány utcáig úgy lehet 
majd akkor kett  jobbra kanyarodással kiérni a f utcára és úgy a Fokt i út irányába, nem kell 
eljönni a belvárosig, ennyi. Azt a kis átköt  forgalmat egy kicsit segítenénk. 
További kérdés van-e? Amennyiben kérdés nincs, vélemény hozzászólás van-e? 
Igen, sajnálatos módon itt a belvárosi közlekedés is ugye a f téri beruházás miatt nem véletlen 
volt az a jelzésünk a felújítást végz  Érsekség felé, hogy amíg nincs meg az elkerül  út addig 
valami ideiglenes megoldásra vagy legalább egy sávban biztosítsák a forgalmat. Ez nem történt 
meg továbbiakban is ilyen nehézkes lesz a belvárosi közlekedésünk, dolgozzuk ki azt az 
elkerül  utat ahol a városi közlekedést meg tudjuk oldani, de ez nyilván hosszabb id t vesz 
igénybe, el reláthatóan ez egy két éves folyamat is lehet. Addig is szeretnénk könnyíteni a 
forgalmon, könnyíteni, a nehézségeken enyhíteni. Erre szolgál ez az el terjesztés.  
Más hozzászólás, kérdés nem volt, a vitát zárom. 
Kéri a testület állásfoglalását a Batthyány utca forgalmi rendjének megváltoztatása, kétirányú 
forgalmi rend kialakításáról szóló írásban kiadott határozati javaslatot. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzat 90/2021.számú határozat 
Batthyány utca forgalmi rendjének megváltoztatása, kétirányú forgalmi rend kialakítása 

Határozat 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 
 

1.) egyetért azzal, hogy a Kalocsa Batthyány utca közlekedési rendje az el terjesztésben 
bemutatott módon és tartalommal kétirányú forgalmi rendként kialakításra kerüljön, és azt 
követ en 2021. december 24. napjától az új forgalmi rend életbe lépjen. 

2.) egyetért azzal, hogy a szükséges forrást Kalocsa Város Önkormányzata, a 2021. éves 
költségvetési rendelet 25. számú melléklet 10. (Közút-Híd) sora terhére biztosítja. 
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3.) egyetért azzal, hogy az átalakítással felmerül  (közúti jelz táblák, kiegészít  táblák, 
oszlopok, kiegészít  elemek) munkálatokat, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és 
Könyvvezet  Nonprofit Kft. gazdasági társaság végezze el. 

4.) megbízza a polgármestert az 1-3. pontban meghatározottak lebonyolításával, 
kötelezettségek vállalásával. 

Határid : folyamatos  
Felel s: Dr. Filvig Géza 
 ___________________________________________________________________________  
 

2. Felügyel  Bizottsági tagok választása 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Ezt a pénteki közgy lésünkön tárgyaltuk ezt az el terjesztést, és ahogyan a felvezet ben is 
mondtam már, volt kett  javaslat, én két személyt terjesztettem el . Szabó Balázs képvisel  úr 
telefonon is már jelezte nekem, hogy szeretne javasolni személyt, mondtam, hogy ennek semmi 
akadálya nincs. Ezt egészen a képvisel -testületi ülésig megtehette volna, nem tette meg. Itt az 
ülésen nevezett meg egy személyt, nyilván itt különböz  nyilatkozatokat kell tennie a jelöltnek, 

 szóban azt mondta bír ezzel a felhatalmazással. Én itt érzékeltem bizonyos hiányosságot, 
úgyhogy ezért mind a három jelölt l írásbeli nyilatkozatot kértünk be, hogy tegyék ezeket meg 
írásban. Ez most letisztázódott, valamint egy módosító javaslata volt, mint utóbb kiderült. A 
szavazás után derült ki Szabó Balázs képvisel  úrnak, habár az utáni ügyrendi hozzászólásában 
is ezt elmondta, hogy igen nem mondta ki konkrétan, hogy ez egy módosító javaslat, de ezt 
nekem így kellett volna értelmeznem. Ezt én nagyon sajnálom ezt a félreértést, azért, hogy ezt 
a félreértést tisztázzuk ezért hoztam vissza újra tárgyalásra, nehogy véletlen úgy gondolja, 
hogy ezt nem kell  mértékben tárgyaltuk, úgyhogy most újra a pénteki írásbeli kiküldött 
anyaggal szinte egyez en, de rövid szóbeli ismertetéssel kerül ez most tárgyalásra. A Szigeti 
Tamás és Eperjesi György személyére teszek javaslatot, nagyon sajnálom, hogy Szabó Balázs 
képvisel  úr most nincs itt az ülésen. Úgyhogy akkor most helyette megteszem én a módosító 
javaslatot, hogy a Szigeti Tamás helyére Kapitány Eriket javasolta, mert nyilván kett  hely van 
a tisztségekre, úgyhogy akkor az  módosító javaslatát én terjesztem el . Utána azt, hogy azt 
a módosítót befogadjuk-e annak megfelel en történik a további döntés. Szeretném kérdezni, 
hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
Amennyiben kérdés nincs akkor a módosító indítványt teszem fel szavazásra. Más egyéb 
hozzászólás vélemény ezzel a napirenddel kapcsolatosan van-e? Amennyiben nincs, a vitát 
még nem zárom, de a módosító indítványt teszem fel szavazásra. Azt, hogy Szigeti Tamás 
jelölt helyett Kapitány Eriket válasszuk a jelöltek közé, ez egy módosító szavazás, aki Kapitány 
Eriket szeretné Szigeti Tamás helyére, erre irányul a módosítás err l szeretnék egy szavazást 
kérni. 
 
A testület 2 nem 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzat 91/2021.számú határozat 
Módosító javaslat 

Határozat 
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Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 
 

Nem fogadja el a Felügyel  Bizottsági tagságba Kapitány Erik személyére tett módosító 
javaslatot. 

Dr. Filvig Géza polgármester: 
Elutasította a képvisel -testület ezt a módosító javaslatot, tehát szavaztunk róla min sített 
többséggel és nem kerül be Kapitány Erika. Köszönöm. Így akkor az  személyér l nem is 
tudunk dönteni. További hozzászólásra nem jelentkezett senki, a vitát zárom. Négy határozatot 
fogunk szavazni, mert a pénteki határozatokat hatályon kívül helyezzük. 
Els  határozati javaslatot ismerteti és kéri a testület állásfoglalását a Felügyel  Bizottsági tagok 
választása I. határozati javaslattal kapcsolatban. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzat 92/2021.számú határozat 
Felügyel  Bizottsági tagok választása 

Határozat 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete, mint Alapító  

A  Kalocsai  Vagyonhasznosításai  és  Könyvvezet  Nonprofit  Kft  (Cg.03-9-124451, 
Székhely: Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14) felügyel  bizottságába Szigeti Tamást 
választja, 2023. december 31-ig 

 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását a Felügyel  Bizottsági tagok választása II. határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzat 93/2021.számú határozat 
Felügyel  Bizottsági tagok választása 

Határozat 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete, mint Alapító  

A  Kalocsai  Vagyonhasznosításai  és  Könyvvezet  Nonprofit  Kft  (Cg.03-9-124451, 
Székhely: Kalocsa, Kossuth Lajos u. 14) felügyel  bizottságába Eperjesi Györgyöt 
választja, 2023. december 31-ig 

 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Kéri a testület állásfoglalását a Felügyel  Bizottsági tagok választása III. határozati javaslattal 
kapcsolatban. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzat 94/2021.számú határozat 
Felügyel  Bizottsági tagok választása 

Határozat 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete, mint Alapító  

Elfogadja a határozat melléklete szerint a Kalocsai Vagyonhasznosításai és 




