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J E G Y Z  K Ö N Y V 

 
Készült: Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2022. szeptember 20-án 15:30 

órakor kezd  ülésér l 
 
Ülés helye: Városháza Díszterme  
 
Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Simon Zoltán 
 Tihanyi Tiborné Pécsi Vivien 
 Kákonyi István Schmidt Rajmund 
 Dr. Körmendy Szabolcs Király Róbert 
 Balogi József Dr. Vincze András 
 Dr. Bagó Zoltán 
 

Képvisel  11 f  
 
Tanácskozási joggal jelenlév k: 
  Dr. Kiss Csaba jegyz  

Dr. Látó Anita aljegyz  
 
Önkormányzati Hivatal osztályvezet i: 

Boromisza Viktor 
Molnár Gábor 

 
Jegyz könyvvezet : Kákonyi Júlia 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a mai képvisel -testületi ülésen megjelenteket, köszöntöm a Képvisel -
testület tagjait, köszöntöm Mátyus Zoltánt, a Kiskunsági Víziközm -Szolgáltató Kft. ügyvezet  
igazgatóját, köszöntöm a Polgármesteri Hivatal osztályainak vezet it és a sajtó képvisel it, 
valamint akik a sajtóközvetítéseken keresztül követik a testületi munkát, azokat az érdekl ket 
is nagy szeretettel köszöntöm. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy határozatképes a 
Képvisel -testületünk, Szabó Balázs képvisel  úr el zetesen kimentette magát, hogy nem tud 
ma megjelenni. Kett  jegyz könyv-hitelesít t választunk a mai napra, javaslom Kákonyi 
Istvánt, valamint Schmidt Rajmund képvisel  urakat. Külön-külön szeretnék szavazást kérni a 
jegyz könyv-hitelesít k személyér l, el ször Kákonyi István képvisel  úr személyér l, mint 
jegyz könyv-hitelesít  kérnék szavazást. 
 
A Képvisel -testület a polgármester Kákonyi István jegyz könyv-hitelesít re tett javaslatát 11 
igen szavazattal elfogadja. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Schmidt Rajmund képvisel  úr személyér l, mint jegyz könyv-hitelesít  szeretnék egy 
szavazást kérni.  
 
A Képvisel -testület a polgármester Schmidt Rajmund jegyz könyv-hitelesít re tett javaslatát 
11 igen szavazattal elfogadja. 
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Dr. Filvig Géza polgármester: 
2 sürg sségi napirendet tennék fel, az egyik egy tulajdonosi hozzájárulás, úgy tudom, mind a 2 
sürg sségi napirend kiosztásra került a Képvisel -testület tagjai részére, Jegyz  úr ezt meg 
tudja er síteni. Egyik egy tulajdonosi hozzájárulás, itt az ok egy pályázat beadása miatt 
szükséges, önkormányzati tulajdont érint, valamint a földgáz beszerzés 2022 október 1. – 2023. 
október 1. közötti id szakra. Ugyanaz, mint az elmúlt héten a rendkívüli testületi ülésen 
csütörtökön, szerz dés megkötése miatt szükséges a gyors döntés, egy igazolási kérelemnek 
nem tett eleget az ajánlattev , így nem lehetett érvényessé min síteni az ajánlatát. Err l a 2 
sürg sségi napirendr l szeretnék kérni egy szavazást, hogy ezt felvegyük napirendre. 
 
A Képvisel -testület 11 igen szavazattal elfogadja a napirend felvételét. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
A másik a földgáz beszerzés, hogy felvegyük napirendre, err l is szeretnék egy szavazást 
kérni. 
 
A Képvisel -testület 11 igen szavazattal elfogadja a napirend felvételét. 
 
A polgármester ismerteti a napirendet 
 
N A P I R E N D : 

 
1. Kalocsa Város Önkormányzatának tulajdonát képez  víziközm  vagyon és a 

feladatellátási kötelezettség átadása a Magyar Állam részére – zárt ülés keretében – 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 
 

2. 2023. évi víziközm  gördül  fejlesztési terv 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 
 

3. 2022. évi közbeszerzési terv módosítása 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 
 

4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. 
évi fordulójához 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 
 

5. Az önkormányzat intézményeiben található számítógépes hálózatok üzemeltetése és 
karbantartása 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 
 

6. Tulajdonosi hozzájárulás 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 
 

7. Földgáz beszerzés 2022.10.01. – 2023.10.01. id szakra 
El adó: Dr. Filvig Géza polgármester 
 

8. Egyebek 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
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Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, akkor a napirendekr l szeretnék egy szavazást kérni.  
 
A Képvisel -testület a napirendet 11 igen szavazattal elfogadja. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Még egy szavazást szeretnék kérni, hogy az 1. napirendet, az önkormányzat tulajdonát képez  
víziközm  vagyon és feladatellátási kötelezettség átadását zárt ülés keretében tárgyalja a 
Képvisel -testület, err l is kérnék egy szavazást. 
 
A Képvisel -testület a javaslatot 10 igen és 1 nem szavazattal elfogadja. 
 
A polgármester az 1. napirend tárgyalására zárt ülést rendel el, a zárt ülés anyaga külön 
jegyz könyvben szerepel. 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Nyilvános ülésen folytatjuk a testületi munkát. A határozati javaslatot ismertetném, 2 határozat 
született. 
 
Kalocsa Város Önkormányzata 137/2022 számú határozat 
Kalocsa Város Önkormányzatának tulajdonát képez  víziközm  vagyon és a feladatellátási 
kötelezettség átadása a Magyar Állam részére 
 

Határozat 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete  

1.) kinyilvánítja, hogy az el terjesztés részeként a Képvisel -testület elé terjesztett 
- a víziközm  vagyon és az azt m ködtet  vagyon, 

- az átadással érintett víziközm -rendszer üzemeltetését szerz déses jogviszony 
alapján ellátó Kiskunsági Víziközm -Szolgáltató Kft. fennálló társasági részesedés 
ingyenes átruházásáról, valamint 

- az átruházással érintett víziközm  vagyonhoz tartozó, víziközm -fejlesztésre fel 
nem használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken 
történ  átvezetésér l szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak 
tartalmával egyetért, ennek megfelel en felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 
a jelen határozatban megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az 
átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 
2.) kinyilvánítja, hogy minden szükséges jognyilatkozatot és jogcselekményt - ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan a t keemeléshez szükséges, azt támogató döntések 
meghozatalát - megtesz annak érdekében, hogy legkés bb 2022. október 31. napjáig 
Magyar Állam a fenti 1. pontban hivatkozott víziközm -rendszer üzemeltetésére 
jogosult víziközm -szolgáltató társaságban a törzst ke/alapt ke új vagyoni 
hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történ  felemelésével 5%-os mérték  
szavazatels bbségi jogokat biztosító részesedést szerezhessen.  
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3.) polgármesternek felhatalmazást ad a víziközm  vagyon és az azt m ködtet  vagyon 
Magyar Állam részére történ  térítésmentes átadására. 

 
Kalocsa Város Önkormányzata 138/2022 számú határozat 
Kalocsa Város Önkormányzatának tulajdonát képez  víziközm  vagyon és a feladatellátási 
kötelezettség átadása a Magyar Állam részére 
 

Határozat 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete  

javasolja, hogy a Magyar Állam a Kiskunsági Víziközm -Szolgáltató Kft-ben meglév  
Kalocsa Város Önkormányzatának üzletrészét vegye át. 
 
 ___________________________________________________________________________  
 

2. 2023. évi víziközm  gördül  fejlesztési terv 
 

(az el terjesztés írásban mellékelve) 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Szeptember 30-ig kell benyújtani az Energetikai és Közm -szabályozási Hivatal részére a 
felújítások és pótlások tervrészét, ezt kidolgozta a Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályon 
Boromisza Viktor osztályvezet  úr és csapata a Kiskunsági Víziközm -Szolgáltató Kft.-vel 
egyeztetve. Szeretném kérdezni a Képvisel -testület tagjai részér l, hogy van-e valakinek 
kérdése ezzel kapcsolatosan? Király Róbert képvisel  úrnak adok szót, parancsoljon! 
 
Király Róbert képvisel : 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Ügyvezet  igazgató úrhoz fordulnék kérdésemmel. Van egy 
rövidtávú, középtávú és hosszútávú terv. Az elfogadott 1. pont alapján, hogy a Magyar Állam 
olyan részesedést fog majd a Kiskunvíz Kft.-ben szerezni, amely után  fog gondoskodni 
ezekr l, mi arra garancia, illetve jöv re vagy utána esetleg ezeket felülírhatja, vagy ez már 
elfogadott, ez egy végrehajtandó terv lesz? 
 
Mátyus Zoltán Kiskunsági Víziközm -Szolgáltató Kft. ügyvezet  igazgató: 
Köszönöm szépen. Egy törvényi kötelezettségünknek kell eleget tenni, hogy szeptember 30-ig 
be kell nyújtani. A gördül  fejlesztési terv az szól egy évesr l, egy ötévesr l és egy hosszabb 
távúról. A beterjesztett anyagban most az egyévesben semmiféle olyan kötelezettséget nem fog 
vállalni az önkormányzat, ami t terhelné az elkövetkezend  egy évben. Viszont a közép- és 
hosszútávúakban a szakmai kollegák által kidolgozott olyan dolgok vannak benne, amiket 
muszáj a kalocsai víziközm -rendszeren megcsinálni, elvégezni. Teljesen jogos a kérdése, nagy 
valószín séggel jöv  évben már a teljes vagyon a Magyar Államé lesz, és az üzemeltet  és a 
vagyonnak a kezelése is a Magyar Államé lesz. A víziközm  törvény a beruházási résznél enged 
az önkormányzatnál – nemcsak enged, hanem neki is kell a beruházási részeket elkészíteni és 
benyújtani. A felújítási részeket a vagyon kezel jének kell majd elkészítenie, és én úgy 
gondolom, hogy majd egyeztetnie akkor az önkormányzatokkal. Én úgy gondolom, hogy senki 
nem ismeri jobban a kalocsai víziközm  rendszert, mint a munkatársaim, tehát mi amennyiben 
még pozícióban leszünk a kés bbi üzemeltet  cégben, mi természetesen mindig azt fogjuk 
leírni, ami a kalocsaiaknak Kalocsa városát fogja szolgálni. Azokat a vízm  rendszereket fogjuk 
megjelölni, megnevezni egy kés bbi felújítási programban, amiket feltétlenül el kell végezni. 
Hadd jegyezzem meg, az egész ország egy nagy víziközm  hálózati rekonstrukció el tt áll, 
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nagyon nagy problémák vannak a víziközm  hálózattal és a rendszerekkel. Ezt országos szinten 
kell, muszáj majd kezelni. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Köszönöm szépen a válaszát Igazgató úrnak. Szeretném kérdezni, hogy kérdése, van-e még 
valakinek? Amennyiben nincs, vélemény, hozzászólás van-e? A vitát megnyitom. Vélemény, 
hozzászólásra nem jelentkezik senki, a vitát zárom. A határozati javaslatról kérnék egy 
szavazást. 
 
A Képvisel -testület 9 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzat 139/2022.számú határozat 
2023. évi víziközm  gördül  fejlesztési terv 
 

Határozat 
 
A Képvisel -testület az el terjesztésben foglaltak alapján: 
 

1. egyetért azzal, hogy az ivóvíz víziközm  gördül  fejlesztési terv a Kiskunsági 
Víziközm -Szolgáltató Kft., mint üzemeltet  által szakmailag összeállított és 
bemutatott formában elfogadásra kerüljön (VKR kód: KKT-IV-11-06442-1-015-00-15) 
 

2. egyetért azzal, hogy a szennyvíz víziközm  gördül  fejlesztési terv a  
Kiskunsági Víziközm -Szolgáltató Kft., mint üzemeltet  által szakmailag  
összeállított és bemutatott formában elfogadásra kerüljön (VKR kód: KKT-SZV-21-
06442-1-011-01-04) 

 
3. egyetért azzal, hogy az 1. pontban elfogadott ivóvíz víziközm  gördül  fejlesztési terv, 

valamint a 2. pontban elfogadott szennyvíz víziközm  gördül  fejlesztési terv 
meghatalmazás alapján a Kiskunsági Víziközm -Szolgáltató Kft. által a Magyar 
Energetikai és Közm -szabályozási Hivatal részére benyújtásra kerüljön. 
 
 

4. felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pontokban foglaltak lebonyolítására, a 
meghatalmazások és nyilatkozatok aláírására, Képviseleti feladatok ellátására. 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

3. 2022. évi közbeszerzési terv módosítása 
 

(az el terjesztés írásban mellékelve) 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
A villamosenergia közbeszerzésre nem érkezett ajánlat, ezért módosítani kell a tervet 
közvilágítás vonatkozásában. A közvilágítás energetikai ellátása céljából új közbeszerzés 
lefolytatása indokolt. A kiküldött táblázat szerint az 5-ös pontban kell ezt a közbeszerzési 
tervünket módosítani. Szeretném kérdezni a Képvisel -testület tagjait, van-e valakinek 
kérdése? Amennyiben kérdés nincs, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, a vitát 
zárom. A határozati javaslatról kérnék szavazást. 
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A Képvisel -testület 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzat 140/2022.számú határozat 
2022. évi közbeszerzési terv módosítása 
 

Határozat 
 
Képvisel -testület: 

1.) aktualizálja Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 2021. december 10. napján 
80/2021. számmal elfogadott többször módosított 2022. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervét az alábbiak szerint (módosítás kiemelve): 

 

Sor-
szám

Közbeszerzés tárgya
Közbeszerzés tervezett  

mennyisége

Közbeszerzésre 
irányadó  

eljárási rend

Tervezett eljárás 
fajtája

Eljárás 
megindításának 

tervezett 
id pontja

Szerz dés 
teljesítésének 

várható 
id pontja

1
Építési beruházás - KEHOP-2.1.11.-
Ivóvízhálózat felújítása

megközelít leg 5 fkm 
szakaszon 

gerincvezetékcserék és 
bekötések cseréje a 
szükséges bontási és 

helyreállítási 
munkálatokkal együtt

nemzeti 
eljárásrend

Kbt. 115. § szerinti 
eljárás 

(feltételes)
2022. január 2023. június

2

Építési beruházás - TOP-4.3.1-15-
BK1-2020-00011 az.sz. pályázat 
keretében 5 db szociális bérlakás 
felújítása, közösségi ház építése, 
útburkolat felújítása, játszótér 
felújítása

5 db lakás
1 db közösségi ház 

(~br.70m2)
1.340 m2 útburkolat

nemzeti 
eljárásrend

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 

Nyílt eljárás
2022. január

2022. 
szeptember

3

Építési beruházás - Kisvárosi 
programcsomag keretében a 
temet i kápolna-ravatalozó és 
környezete felújítása

1 db kápolna-ravatalozó 
felújítása

nemzeti 
eljárásrend

Kbt. 115. § szerinti 
eljárás 

2022. január
2022. 

szeptember

4
Árubeszerzés - köztisztasági és 
parkgondozó feladatok ellátásához 
szükséges géppark fejlesztése

3 db kishaszongépjárm  
beszerzése

2 db traktor beszerzése 
adatpterekkel

ágaprító gép beszerzése
gy jt s f nyíró gép 

beszerzése

uniós 
eljárásrend

Kbt. 81. §-a 
szerinti 

hirdetménnyel 
induló nyílt eljárás

2022. július 2023. március

5
Árubeszerzés - közvilágítási célú 
villamos energia beszerzése

597.233 kWh
uniós 

eljárásrend

Kbt. Második rész 
XV. Fejezet 81. § 

nyílt eljárás
2022. október 2023. december

 
 

2.) egyetért azzal, hogy a fenti tervben szerepl  eljárások megindításra kerüljenek, és az 
eljárások további eljárási cselekményei vonatkozásában a Közbeszerzési Bizottság hozza 
meg a szükséges döntéseket. 

 
 ___________________________________________________________________________  
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4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. 
évi fordulójához 

 
(az el terjesztés írásban mellékelve) 

 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Az önkormányzatoknak 2022. szeptember 30-ig kell kinyilvánítania csatlakozási szándékot. 
Ezzel kapcsolatosan szeretném kérdezni a Képvisel -testület tagjait, hogy van-e valakinek 
kérdése? Kérdés nincs, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, a korábbi években is 
az önkormányzatunk csatlakozott ehhez a sikeres programhoz, egy pályázatot nyitunk meg a 
kalocsai fels oktatásban tanuló diákok számára azzal, hogy az anyagi terheiket egy kicsit 
csökkentsük. Van ehhez egy pályázati támogatás, illetve az önkormányzatunknak is ki kell 
vennie a részét. Itt az önkormányzat Kulturális- és Szociális Bizottsága bírálja el a pályázatokat, 
és  dolgozza ki a feltételrendszert is. Korábbi években is sikeres volt ez a program, nagy 
érdekl dés volt rá, mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy az idei 2022-23-as tanévre 
vonatkozóan is csatlakozzon az önkormányzat ehhez a programhoz. A vitát zárom, nem 
jelentkezik senki hozzászólásra, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot az írásban 
kiküldött határozati javaslat változatlanul hagyásával, err l kérnék egy szavazást. 
 
A Képvisel -testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzat 141/2022.számú határozat 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi 
fordulójához 
 

Határozat 
 
Kalocsa Város Önkormányzata Képvisel -testülete 
 

1. hozzájárul, hogy Kalocsa Város Önkormányzata csatlakozzon a szociálisan hátrányos 
helyzet  fels oktatási hallgatók, illetve fels oktatási tanulmányokat megkezd  fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
Programhoz  

2. elfogadja a pályázat 2023. évi fordulójának Általános Szerz dési Feltételeit és 
kötelezettséget vállal, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és az Emberi Er forrás 
Támogatáskezel nek történ  önkormányzati pályázati önrész továbbítása során az 
Általános Szerz dési Feltételekben foglaltaknak megfelel en jár el. 

3. a pályázat benyújtásához az alábbi mellékletek csatolását várja el a pályázóktól: 
- pályázó állandó bejelentett lakhelyén tartózkodók számának igazolása a Népesség-
nyilvántartótól; 
- a pályázóval egy háztartásban él k jövedelmének igazolása; 
- szociális rászorultság igazolása érdekében a pályázó által benyújtott egyéb igazolások 
(pl. testvérekr l iskolalátogatási igazolás, tartós betegség, fogyatékosság igazolása). 

4. felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a pályázat 
meghirdetésére. 

5. a pályázat helyi feltételrendszerének kidolgozásával, és az elbíráláshoz javaslattétellel 
a Kulturális és Szociális Bizottságot, a pályázatokkal kapcsolatos döntések 
meghozatalával a polgármestert bízza meg. 

 
 ___________________________________________________________________________  
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5. Az önkormányzat intézményeiben található számítógépes hálózatok üzemeltetése és 

karbantartása 
 

(az el terjesztés írásban mellékelve) 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
A korábbi szerz dés lejárt, az önkormányzat beszerzési eljárásának megfelel en ajánlatokat 
kért be. Egy értékel  bizottság döntött a beérkezett ajánlatokról. Aljegyz  asszony, mint 
osztályvezet , a titkársági csoportvezet , valamint én voltam ebben az értékel  bizottságban. 
Az el zetesen meghatározott pontrendszer alapján és a beszerzési eljárás alapján kiválasztásra 
került – a SysCorp Kft. adta a legkedvez bb ajánlatot. Megjegyzem a korábbi években is k 
látták el ezt a szolgáltatást az önkormányzatnál és az intézményeiben. Szeretném kérdezni, hogy 
ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? Amennyiben kérdés nincs, vélemény, 
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, a vitát zárom. A határozati javaslatról kérek egy 
szavazást.  
 
A Képvisel -testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzat 142/2022.számú határozat 
Az önkormányzat intézményeiben található számítógépes hálózatok üzemeltetése és 
karbantartása 
 

Határozat 
 
Kalocsa Város Önkormányzatának Képvisel -testülete 
 

1.) elfogadja a SysCorp Kft. (székhelye: 6300 Kalocsa Széchenyi u. 2.) az önkormányzat 
intézményeiben található számítógépes hálózatok üzemeltetése és karbantartása tárgyú 
ajánlattételi felhívásra adott ajánlatát, amely alapján a szolgáltatói díj számítógépenként 
2090 Ft+Áfa/hónap, szerverenként 7590 Ft+Áfa/hónap.  
 

2.) felhatalmazza a polgármestert szolgáltatás megrendelésére, a szerz dés megkötésére.  
 
 ___________________________________________________________________________  
 

6. Tulajdonosi hozzájárulás 
 

(az el terjesztés írásban mellékelve) 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
A kisfokt i volt diákfarmnak a bérl je, Greksa Zsolt nyújtana be egy pályázatot, különböz  
ingóságokat kíván beszerezni. Ehhez az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kéri a 
hozzájárulását. Szeretném kérdezni a Képvisel -testület tagjai közül, hogy sikerült-e az 
el terjesztést áttekinteni, vagy esetleg valaki plusz id t igényel-e a felkészüléshez? 
Amennyiben nem, akkor szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan kérdés van-e? Kérdés 
nincs, vélemény, hozzászólás van-e? Nincsen, a vitát zárom. A határozati javaslatról kérnék 
szavazást. 
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A Képvisel -testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzat 143/2022.számú határozat 
Tulajdonosi hozzájárulás 
 

Határozat 
 
Képvisel -testület 

1. hozzájárul, hogy a dunaszentbenedeki 0106/3. hrsz. alatt felvett ingatlan 
vonatkozásában, hogy az ingatlanok bérl je a VP6-19.2.1-91-7-22 kódszámú pályázatra 
„Lótenyésztés feltételeinek javítása a Vad és Vízivilág Nonprofit Kft. telephelyén” 
fejlesztése céljából pályázatot nyújtson be. 

2. a pályázatot a bérl  saját kockázatára nyújtja be, az önkormányzat ehhez anyagi 
hozzájárulást nem biztosít. 

3. a pályázat során az ingatlanra beépítésre kerül  eszközök után az önkormányzat térítést 
nem fizet, a bérleti szerz dés megsz nése esetén azok elvitele a bérl  feladata, 

4. felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására és szerz dések 
megkötésére. 

 
 ___________________________________________________________________________  
 

7. Földgáz beszerzés 2022.10.01. – 2023.10.01. id szakra 
 

(az el terjesztés írásban mellékelve) 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Múlt héten csütörtökön tárgyalta ugyanezt a napirendet szinte ugyanezekkel, tehát a beszerzés 
paramétereivel a Képvisel -testület. Ezeket nem kívánom megismételni. Csütörtökön hozott 
egy döntést és megadta a Képvisel -testület a felhatalmazást a szerz déskötésre dr. Jéri Tamás 
ügyvezet nek a Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezet jének. Köszöntöm Igazgató urat a 
képvisel -testületi ülésünkön, valamint köszöntöm a gazdasági vezet t is. Viszont pénteken 
telefonon tájékoztatott Igazgató úr, hogy sajnálatos módon az érvényes ajánlathoz az 
ajánlattev  nem csatolta be a szükséges igazolásokat, így nem tekinthet  az ajánlatuk 
érvényesnek, úgyhogy egy újabb eljárást kellett kiírniuk, melynek a mai napon szintén 2 óra 
volt a határideje. Ezért ilyen frissen kaptuk ismét az anyagot, ezt kapta meg a Képvisel - 
testület. 10 Ft a köbméterenkénti ár-növekmény, ha jó a kalkulálásom. 1054 Ft/m3 ár volt a 
múltkor, a másik ajánlattev nek 1036 Ft/m3, így jön ki az ár. Amelyik az érvényes kedvez bb 
ajánlattev  lesz, ezzel kell majd szerz dést kötnie a cégnek. Hozzávet legesen az elmúlt 
testületi ülésen 55.000.000 Ft volt, amely üzleti terven felüli kiadásként jelent meg. Most 
53.300.000 Ft összeget jelez a társaság. Igen, 1063 Ft volt a nagyobb ajánlat. és az alacsonyabb 
ajánlat az 1036 Ft, amely a két ajánlati összeg. Szeretném kérdezni, hogy a Képvisel -testület 
tagjai közül van-e valakinek kérdése? Dr. Bagó Zoltán képvisel  úr, parancsoljon. 
 
Dr. Bagó Zoltán képvisel : 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Ügyvezet  igazgató úrtól szeretném kérni, hogy foglalja 
össze a változást, mert nem volt id nk elmélyedni az anyagban, és itt látszik, hogy tanácstalan 
sok mindenki sok mindenben. Köszönöm. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Köszönöm a kérdését, Igazgató úr, parancsoljon választ adni. 



11 

 
Dr. Jéri Tamás Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  Nonprofit Kft. ügyvezet : 
Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester úr, Alpolgármester úr, tisztelt Képvisel -testület. 
Polgármester úr összefoglalta gyakorlatilag az elmúlt csütörtök óta történteket. Kicsit 
visszakanyarodva a csütörtök-péntekhez, meg kell er sítenem, hogy az ajánlattev k alaki 
hibákkal nyújtják be az ajánlatokat, ez egyébként ebben az esetben is így van. Minden esetben, 
mikor ajánlattétel van ez a tapasztalatunk, hogy valamilyen alaki hiba, valamilyen nyilatkozat 
nem érkezik meg. Ett l függetlenül az ajánlatot komolyan kell vennünk, döntenünk kell róla, 
és természetesen a hiánypótlást meg kell indítanunk azzal kapcsolatban, hogy lezárhassuk az 
ajánlattételt. Miután múlt hét pénteken határid re maradéktalanul minden dokumentumot nem 
nyújtottak be az ajánlattev k, ezért kénytelenek voltunk délután 5 órakor eredménytelennek 
min síteni a múlt heti közbeszerzési felhívási eljárást. Követ  lépésként péntek éjjel kiírtuk az 
új közbeszerzési eljárást, amelynek ma délután 2-kor volt határideje. És miután 2-kor bontás 
volt, feldolgoztuk az anyagot, gyakorlatilag összeállítottuk az el terjesztést, illetve a tisztelt 
Képvisel -testület asztalára raktuk a legfrissebb adatokat, így érkeztünk el a mostani 
pillanathoz. Hasonlóan, mint múlt héten az MVM és az E.ON nyújtott be ajánlatot. 
Szerencsétlenség, hogy eredménytelen volt a múlt heti eljárás, viszont szerencse, hogy némileg 
csökkent az ár, az MVM egy alacsonyabb árat tudott benyújtani. Ennek következménye az, ami 
el is hangzott, hogy az idei évben nem 55.000.000 Ft, hanem 53.300.000 Ft szükséges még a 
gáz finanszírozására a táblázatban megadott felhasználási adatok mellett. Ahogy elmondtam, 
most is hiánypótlásra kerül sor, a hiánypótlás holnap délután 4 óráig lesz határid s, addig lesz 
idejük az ajánlattev knek pótolni a hiányzó dokumentumokat. Ett l függetlenül most döntést 
kell hozni a tisztelt Képvisel -testületnek. Amennyiben lesz érvényes ajánlat, úgy lehet ségünk 
lesz szerz dést kötni, egyébként pedig újrakezdjük az eljárást. Háttérinformációim is vannak, 
természetesen próbálunk lobbizni, illetve információkat gy jteni. Komoly esély van rá, hogy 
amennyiben ma döntés születik, akkor holnapra minden hiánypótlás meg fog érkezni 
valamelyik ajánlattev l, és esetleg még szerz dést is köthetünk. Az kiemelten fontos, hogy 
szeptember 30-ig szerz déshez jussunk, és október 1-t l pedig tudjuk folytatni, illetve tudjuk 
megkezdeni a gázévadot. Köszönöm szépen! 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Köszönöm szépen Igazgató úrnak az információkat. Igen, én is bízom benne, de olyan világot 
élünk, hogy ami megtörténik, ami megtörtént és elmúlt, azt vehetjük biztosnak, f leg így a múlt 
hét csütörtöki ugyanilyen témájú tárgyalás után tudom ezt mondani. Bizakodom én is, hogy 
most sikerül érvényes ajánlatot hirdetnie. Kérdéseknél tartunk, Dr. Vincze András képvisel  
úrnak adom meg a szót, parancsoljon a kérdését feltenni. 
 
Dr. Vincze András képvisel : 
Köszönöm szépen a szót. Az el terjesztésben látjuk a legfrissebb változatban, hogy 53.300.000 
Ft  az  eddig  nem  tervezett  és  váratlan  plusz  kiadás.  Az  lenne  a  kérdésem,  hogy  az  általános  
tartalékban mennyi pénzünk van most, illetve a 4-es pontban látom, hogy átcsoportosítással 
tervezi majd az önkormányzat megteremteni, ezt a forrást. Melyik kiadási el irányzatok terhére 
tudjuk megtenni ezeket az átcsoportosításokat? Van-e valami el zetes terv? 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Múlt hét csütörtökön ezt átbeszéltük, Osztályvezet  úrnak, Molnár Gábor úrnak akkor adom 
meg ismételten a szót, és akkor tessék ezeket újra elmondani, mennyi az általános tartalék és 
milyen átcsoportosításokat tervezünk. Osztályvezet  úr, parancsoljon. 
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Molnár Gábor Pénzügyi Osztályvezet : 
Köszönöm a szót. Tisztelt Képvisel -testület, ugyanannyi a tartalék el irányzata, mint múlt hét 
csütörtökön, 44.115.000 Ft, és a többlettámogatás, a közüzemi díjakhoz kapcsolódó 
többlettámogatás átcsoportosításra való megoldása az egy külön döntést igényel, természetesen 
a javaslatok ki lesznek dolgozva erre vonatkozóan, de testületi döntés szükséges hozzá. 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Köszönöm szépen Osztályvezet  úrnak. Kérdéseknél tartunk, Dr. Bagó Zoltán képvisel  úrnak 
adom meg a szót, parancsoljon. 
 
Dr. Bagó Zoltán képvisel : 
Köszönöm a szót Polgármester úr. Akkor a közbeszerzésben megpályázott mennyiségnek a 
szummája nem változott, a kérdésem az, hogy a kiegészít  táblázatban, ahol 17 soron az 
intézményi szétosztáson, abban esetleg bels  rendszerben van-e valami változás? Nincs, 
köszönöm szépen! 
 
Dr. Filvig Géza polgármester: 
Igen, ezt az elmúlt ülésen is tárgyaltuk Képvisel  úrral, hogy egy csökkentett m3 felhasználást 
dolgozott ki Vagyon Kft. azért, hogy ne egy hasra ütés-szer  mennyiségre írják ki a beszerzést. 
Csökkentenünk kell a gázfelhasználásunkat, és erre vonatkozóan konkrétan hamarosan a 
Képvisel -testület elé fogjuk terjeszteni azt, hogy mely épületeket milyen mértékben érint ez a 
változás. Köszönöm, kérdéseknél tartunk, más kérdésre nem jelentkezett, vélemény, 
hozzászólás van-e? A vitát megnyitom. Vélemény, hozzászólás nincs, köszönöm szépen, a vitát 
zárom. A határozati javaslatról kérnék szavazást. 
 
A Képvisel -testület 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
Kalocsa Város Önkormányzat 144/2022.számú határozat 
Földgáz beszerzés 2022.10.01. – 2023.10.01. id szakra 
 

Határozat 
 
Kalocsa Város Önkormányzat Képvisel -testülete, mint a Kalocsai Vagyonhasznosítási és 
Könyvvezet  Nonprofit Kft. tulajdonosi jogait gyakorló szerve 
 

1.) tudomásul veszi, hogy a 2022.09.12-én indított gyorsított gázközbeszerzési eljárás 
2022.09.16-án az ajánlattev k által elkövetett alaki hibák-, és a hiánypótlás teljeskör  
rendezésének hiánya miatt eredménytelenül zárult; 
 

2.) hozzájárul ahhoz, hogy a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  Nonprofit 
Korlátolt Felel sség  Társaság a kedvez bb érvényes ajánlat szerinti nettó 96,877 
Ft/kWh, vagy nettó 99,376 Ft/kWh áron földgázkereskedelmi szerz dést kössön, 
2022.10.01. – 2023.10.01. id szakra, 255.345 m3/12 hónap szerz dött mennyiségre, a 
csatolt „Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerz dés” tervezet alapján; 

 
3.) felhatalmazza a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezet  Nonprofit Korlátolt 

Felel sség  Társaság ügyvezet jét a „Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerz dés” 
aláírására; 
 




