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J E G Y Z  K Ö N Y V 
 
Készült: Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2023. január 19-én 9:00 órakor 

kezd  ülésér l 
 
Ülés helye: Városháza Díszterme 
 
Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Simon Zoltán 
  Pécsi Vivien  Tihanyi Tiborné 
  Király  Róbert   Schmidt Rajmund 
  Balogi József  Dr. Bagó Zoltán 
 

Képvisel : 8 f  
 
Távollév k: Kákonyi István 
  Dr. Körmendy Szabolcs 
  Dr. Vincze András 
  Szabó Balázs 
 
Tanácskozási joggal jelenlév k: 
  Dr. Kiss Csaba jegyz  
  Dr. Látó Anita aljegyz  
 
  Önkormányzati Hivatal osztályvezet i: 
  Boromisza Viktor 
  Molnár Gábor 
 
Meghívott vendég: Sárosi Magdolna Bajai Tankerületi Központ igazgató 
 
Jegyz könyvvezet : Kákonyi Júlia 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Nagy tisztelettel köszöntöm a mai képvisel -testületi ülésen megjelenteket, köszöntöm a 
képvisel -testület tagjait, köszöntöm Sárosi Magdolnát, a Tankerület vezet jét, a hivatal 
osztályvezet inek képviseletét. Megállapítom a jelenléti ív alapján, hogy a hiányzók ellenére 
határozatképes a képvisel -testületünk. Rendkívüli ülést hívtunk össze a mai napra, nagyon 
szépen köszönöm, hogy így a rövid határid re megjelentek a képvisel -testület tagjai. 2 
napirendet t ztünk napirendre, az els  az oktatási célra ingatlan átadása, itt is egy rövid határid  
miatt kellett rendkívüli testületi ülést tartani, valamint az önkormányzatnak támogatási igény 
megnevezését is egy rövid határid vel kellett kit znünk. 2 jegyz könyv-hitelesít t kérnék fel, 
Pécsi Vivien képvisel  asszonyt, valamint Király Róbert képvisel  urat. Külön-külön 
szavaznánk, szeretnénk szavazást kérni. 
 
A képvisel -testület a polgármester Pécsi Vivien jegyz könyv-hitelesít re tett javaslatát 8 igen 
szavazattal elfogadja. 
 
A képvisel -testület a polgármester Király Róbert jegyz könyv-hitelesít re tett javaslatát 8 
igen szavazattal elfogadja. 
 
 



Dr. Filvig Géza polgármester: 
Ismerteti a napirendet. 
 
N A P I R E N D : 
 

1. Oktatási célra ingatlan átadása 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 
 

2. Kalocsa Város Önkormányzatának a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó 
2023. évi támogatási igénye és költségterv 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 

 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Más napirendi javaslat nem érkezett, err l a 2 napirendr l, napirend felvételér l szeretnék egy 
szavazást kérni. 
 
A képvisel -testület a napirendet 8 igen szavazattal elfogadja. 
 
 __________________________________________________________________________________ 

 
1. Oktatási célra ingatlan átadása 

El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 
 

(az el terjesztés írásban mellékelve) 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Mint ami a december 16-i testületi ülésünkön, az elmúlt évben napirenden volt, úgymond az 
Öko-Pont épület, a Kalocsa, Kossuth utca 50 szám alatti épület ingatlant adtuk át testnevelési 
órák megtartására a Tankerület részére, a Nebuló Iskola részére, hogy ott a sajátos nevelési 
igény  gyerekeknek a fejlesztését meg tudják oldani. Használatba vették ezt az épületet, 
elkezd dött ott a nevelés, és akkor a további együtt gondolkodás a Tankerülettel abba az irányba 
vitt bennünket, hogy ezt az épületet átadnánk ingyenes használatba nemcsak a 2022-2023-as 
tanévre korlátozva és nemcsak testnevelésórák tartására, hanem más foglalkozásokat is meg 
tudnának tartani. Valamint az Alkony Utcai Óvoda épülete, az is jelenleg üresen áll, és azt is 
felajánlanánk a Tankerület részére, hogy nézzék meg azt az épületet is, hogyha azt is birtokba 
tudják venni, a használatra ki tudják alakítani úgy, hogy egy régi igény valósulhasson meg itt a 
városban, hogy az óvodáskorú gyermekeknek, a sajátos nevelési igény  óvodás korú 
gyermekeknek is a képzését, a fejlesztését meg lehessen itt Kalocsán oldani, akkor azt 
gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség lenne. Jelenleg vidékre, Kisk rösre és Bajára kell 
vinni az óvodás korú gyerekeket, ezen szeretnénk miel bb változtatni. Már hónapokkal ezel tt 
elkezdtük ennek az el készítését, a tárgyalását a Tankerülettel közösen, és bízom abban, hogy 
ezt minél el bb meg tudjuk oldani. Sajnálatos az, hogy a sajátos nevelési igény  gyermekeknek 
a száma az évr l évre emelkedik, úgyhogy ezért mind az  fejlesztési körülményeiket, mind a 
velük foglalkozóknak a fejlesztési körülményeiket, munkaterületeket komfortossá kell 
alakítanunk. Ezzel az ingatlan átadással komfortosabbá tudjuk tenni. Err l szól az 
el terjesztésünk. Szeretném – miel tt a kérdéskörre rátérnénk – felkérni Sárosi Magdolna 
tankerület vezet  asszonyt, hogy  is egy pár gondolatot mondjon el, jelezte, hogy szólni kíván 
a testülethez. 
 
 



Sárosi Magdolna Bajai Tankerületi Központ igazgató: 
Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képvisel -testület! Szeretném megköszönni azt a lehet séget, 
hogy az Öko-Pontot használhatjuk. A használat, ahogy Polgármester úr elmondta, ebben a 
tanévben megkezd dött, január 9-t l már a tanulók ott tudnak a testnevelési órákon részt venni. 
De szeretnénk a használatot kib víteni, Intézményvezet  asszonnyal egyeztettem, és az a 
tervünk, hogy a 2. félévt l a készségfejleszt  csoportot is oda szeretnék a Hosszú Antal utcáról 
áthelyezni. Így rövidülne az a távolság, ami a székhelyintézmény és a mostani Hosszú Antal 
utca között van, tehát az ebédeltetést is meg tudnánk oldani, úgyhogy így további használatot 
tervezünk. Nagyon köszönöm Polgármester úrnak és az önkormányzatnak, hogy ezt a 
lehet séget biztosítja. Az együttm ködés úgy gondolom, hogy ha visszatekintek az elmúlt 
esztend kre, mindig is kiváló volt, és mindig meg tudtuk oldani az el ttünk álló feladatokat. 
Nagyon sok iskolában hajtottunk végre fejlesztéseket, és ez a tervünk, hogy ahogy Polgármester 
úr is elmondta, a kalocsai Nebulónak az ügyét is megoldjuk hosszútávon. Az Alkony utcai 
épületnek a felajánlását is köszönjük, ez egy hosszabban tartó folyamat lesz, itt át kell 
vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk forrást biztosítani, mert az épületnek a felújítását meg kell 
oldanunk, de a Tankerületnek is természetesen az a célja, hogy az óvodás korú gyermekeket is 
a kalocsai EGYMI el tudja látni. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, vizsgáljuk a 
lehet ségeket, és köszönöm szépen a támogatást és a segítséget, és bízok abban, hogy a 
következ  id szakban is ugyanolyan jól tudunk együttm ködni és folytatjuk a közös munkát. 
Köszönöm szépen! 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Köszönöm szépen Igazgató asszonynak. Említettem egy határid t, január 24-e az a határid , 
amellyel a Tankerületnek a telephely b vítést az Öko-Pont vonatkozásában meg kell tennie 
adminisztratív jelleggel, úgyhogy ezért kellett ezt rendkívüli ülésen tárgyalni. Annyit el 
szeretnék még mondani a képvisel -testület tagjai részére, hogy itt a rendeletünket is 
módosítani kell csupán annyiban, hogy az eddigi vagyongazdálkodási rendelet szabályozása 
szerint Kalocsa városban székhellyel rendelkez  oktatási intézmény szerepelt, és ezt most 
székhellyel vagy feladatellátási hellyel rendelkez  oktatási intézményre módosítanánk. Tehát a 
feladatellátási hely is bekerül a székhely mellé. Úgyhogy majd egy rendeletr l kell szavazni, 
valamint a 2 épület oktatási célra történ  ingyenes felajánlásáról a határozati javaslatban. A 
határozati javaslatban majd módosítást fogok el terjeszteni, de csak pontosítási céllal. 
Szeretném kérdezni a képvisel -testület tagjai közül, hogy van-e valakinek kérdése? 
Amennyiben kérdés nincs vélemény hozzászólás van-e? Jegyz  úrnak adnám meg a szót, a 
rendelet szövegével, az írásban kiküldött anyaghoz képest van változás. Jegyz  úr ezt a 
szövegrészt ismerteti. 
 
Dr. Kiss Csaba jegyz : 
Tisztelt Képvisel -testület! Kiküldésre került az anyag, benne volt a rendelet bevezet  
részében, hogy a Jogi és a Pénzügyi Bizottság véleményével alkotja ezt a rendelet. Egyik 
bizottság sem ülésezett ebben a témában, tehát ez a rész kimaradna a rendelet bevezet  részéb l. 
Felolvassam, hogy mi marad, vagy így rendben? A két bizottsági véleményezés az kikerül a 
bevezet  szövegrészb l. Olvassam, vagy mindenkinek világos, hogy mir l van szó? A nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjér l szóló 15/2012. (VII.23.) 
szóló önkormányzati rendelet módosításáról a következ ket rendeli el. Tehát a Pénzügyi és 
Vagyonellen rzési és a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezés az kimaradna szövegb l. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Köszönöm Jegyz  úr. Ezzel kapcsolatosan akkor kérdés nem merült fel senkinél. A határozati 



javaslatot úgy módosítanám az írásban kiküldött határozattal szemben, hogy Kalocsa Város 
Önkormányzatának Képvisel -testülete oktatási célra ingyenesen felajánlja és biztosítja a Bajai 
Tankerületi Központ részére Kalocsai 1449 (Öko-Pont épület, Kalocsa, Kossuth utca 50) és 
kalocsai 2926 hrsz alatt felvett (óvoda épület, Kalocsa, Alkony utca 8) ingatlanokat. 2. 
felhatalmazza a polgármestert a használati szerz dés megkötésére. Tehát ingyenesen 
felajánljuk és biztosítjuk. Vélemény, hozzászólásra nem jelentkezik senki, a vitát zárom. 
Szavazásra teszem fel Jegyz  úr által szóban módosított és korábban írásban kiküldött rendelet 
szövegét, err l kérnék egy szavazást.  
 
 
A képvisel -testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének 1/2023. (I.20.) önkormányzati 
rendelete 

 
A helyi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjér l szóló  

15/2012. (VII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyz könyv 1. számú melléklete) 
 
 
A képvisel -testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 1/2023 számú határozat 
Oktatási célra ingatlan átadása 
 

Határozat 
 
Kalocsa Város Önkormányzatának Képvisel -testülete 
 

1. oktatási célra ingyenesen felajánlja és biztosítja a Bajai Tankerületi Központ részére a 
kalocsai 1449 (Öko-Pont épület, Kalocsa, Kossuth Lajos u. 50.) és a kalocsai 2926 hrsz 
alatt felvett (óvoda épület, Kalocsa, Alkony u. 8.) ingatlanokat, 

 
2. felhatalmazza a polgármestert a használati szerz dés megkötésére. 

 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Igazgató asszonynak nagyon szépen köszönöm a munkáját, meg hogy elfáradt ide hozzánk. Egy 
2. napirendet tárgyalunk még, szeretettel látjuk, hogyha itt marad, de amennyiben ügyei 
elszólítják, akkor megértjük azt is. További eredményes, jó munkát kívánunk, ezekr l meg 
akkor majd még egyeztetünk a továbbiakban is. 
 
 __________________________________________________________________________________ 

 
2. Kalocsa Város Önkormányzatának a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó 

2023. évi támogatási igénye és költségterv 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 



Dr. Filvig Géza polgármester: 
A TEIT társulás keretében a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó f összeg l 
nyilatkozni kell minden településnek, így Kalocsának is, hogy milyen célra kívánja 
felhasználni. 2019 óta ez a támogatási összeg 49.302.880 Ft, ez lakosságszámra van 
kikalkulálva. Itt felhalmozási célú támogatás vagy m ködési célú támogatás lehetséges. Ahogy 
a korábbi években is, városunk m ködési célra használta fel ezt a teljes összeget, és az idei 
évben is m ködési célra kívánjuk ezt felhasználni. Tehát a mi 2023-as évünkben 
költségvetésként bevételként beépülésre kerül ez a támogatás, ezt a város gazdálkodása 

ködésre kívánja felhasználni. Err l kell egy döntést hozni. Szeretném kérdezni a képvisel -
testület tagjai részér l, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? Kérdés nincs, 
vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, annyit el szeretnék mondani a képvisel -
testület tagjai részére, hogy a képvisel -testület tagjainak a tiszteletdíja is ebb l a forrásból 
kerül finanszírozásra, elszámolásra, valamint a TEIT munkatársainak, TEIT titkárának a 
munkabére, tehát ezek a tételek, valamint különböz  informatikai szolgáltatások, melyeket a 
TEIT javára végez a városunk. Ennek kett  összege a tájékoztatási ellen rzési feladatok – 
21.170.453 Ft, egyéb m ködési feladatok – 28.132.427 Ft. Jó, véleményre nem jelentkezik 
senki, a vitát zárom. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, err l kérnék egy szavazást.  
 
 
A képvisel -testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 2/2023 számú határozat 
Kalocsa Város Önkormányzatának a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó 2023. 
évi támogatási igénye és költségterve 

 
Határozat 

 
A Képvisel  - testület 
 

1) Támogatja, hogy Kalocsa Város Önkormányzata a Társadalmi Ellen rz , Információs 
és Településfejlesztési Társuláson keresztül 2023. évre 49.302.880,- Ft támogatási 
igényt nyújtson be az alábbi részletezésben: 

- Tájékoztatási, ellen rzési feladat:  21.170.453.- Ft 
- Egyéb m dési feladat:   28.132.427.- Ft 

 
2)  A támogatásból 49.302.880,- Forint m ködési célú támogatást kíván igénybe venni 

településüzemeltetési feladatokat és személyi jelleg  kiadásokat megjelölve.  
 

3) Felhatalmazza a polgármestert és alpolgármestert a támogatási alszerz dés 
megkötésére.   

 
Határid : folyamatos 
Felel s: Dr. Filvig Géza polgármester  
 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
10:30-kor lesz TEIT társadalmi tanácsülés, arra visszük be ezt a határozatot már, úgyhogy így 
is megvan, még meleg lesz a határozat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt és 
a konstruktív együttm ködést. 
 




