JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 09-én (Kedd) 11.00 órakor tartott
soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye:

Medgyaszay Ház
Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak:

Balogh László, Bárdosi Gábor Jenő, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bogár Ferenc,
Böröcz Zoltán, dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, dr. Fodor Csaba, Halász
Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, dr. Kolonics Bálint,
Marton István, Papp Ferenc, Polai József, Röst János, Tóth László, Tóth Nándor
képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Tuboly Marianna jegyző, dr. Gyergyák Krisztina aljegyző,
Mihovics Zoltán pályázati ügyintéző, Szmodics Józsefné osztályvezető, Tácsi Hajnalka osztályvezető,
Wegroszta Zoltán beruházási ügyintéző, Stadler Petra pm. személyi titkár, dr. Farkas Roland
irodavezető

Marton István: Tisztelt Testület, megállapítom a határozatképességet, ezért elkezdhetjük a munkát.
Reményeim szerint a 4 éves ciklus legrövidebb közgyűlését tartjuk, az összehívásának az indoka, az
tulajdonképpen az elmúlt évi költségvetésnek a véglegesítése, vagyis magyarul a májusi zárszámadás,
mármint a kétszer (…..) zárszámadás előjátéka, enélkül ez nem menne. Hát emellett még két nagyon
sürgős napirendet hajlandó voltam feltűntetni, de hát úgy gondolom, azok se hosszú időt igényelnek. Aki
el tudja fogadni a napirendeket, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Szavazás. Aki el tudja, az
kérem, nyomjon igent.

A közgyűlés 19 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza.

97/2010.(III.09.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi
költségvetéséről szóló 10/2009. (III. 21.) számú rendeletének módosítására
(írásban)
Előterjesztő: Marton István polgármester
2. Pályázat benyújtása közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának
csökkentésére (írásban)
Előterjesztő: Marton István polgármester
Meghívott: Johanidesz István igazgató, Cserháti Sándor Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium
3. A közoktatási intézmények informatikai korszerűsítését célzó (TIOP1.1.1/07/1) pályázati igény véglegesítése (írásban)
Előterjesztő: Marton István polgármester
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1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló
10/2009. (III. 21.) számú rendeletének módosítására (írásban)
Előterjesztő: Marton István polgármester
Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 1 igen, 2 tartózkodás és 1 nem szavazattal az előterjesztést
közgyűlésre elfogadásra nem javasolja.
Marton István: Esetleg javasolt valamit helyette? Ez a humor kérdése volt részemről.
Balogh László: A Pénzügyi Bizottsággal ellentétben az OKISB 4 igennel, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadásra méltónak tartjuk.
Dr. Csákai Iván: A bizottságunk 7 igen egyhangú szavazattal tárgyalásra alkalmasnak tart...
Dr. Kolonics Bálint: Az ügyrendi bizottság egyhangú határozatával tárgyalásra alkalmasnak tartja az
előterjesztést.
Bogár Ferenc: Mivel nincs itt a Városüzemeltetési és a másik bizottságnak az elnöke, együttes
ülésünkön 5 igen és 6 igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak minősítettük az anyagot.
Marton István: Köszönöm megbízott elnök úr, több hozzászóló nem lévén, meg se nyitom a vitát, mert
nincs mit lezárni, aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

A közgyűlés 19 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet
alkotja.
11/2010.(III.19.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2010.(III.19.) számú
rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 15/2009.(V.08.), a 22/2009.(V.25.), a
36/2009.(IX.10.), a 43/2009.(XI.09.) és az 59/2009.(XII.29.) számú rendeletekkel
módosított 10/2009.(III. 21.) számú rendeletének módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. Pályázat benyújtása közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentésére
(írásban)
Előterjesztő: Marton István polgármester
Meghívott: Johanidesz István igazgató, Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és
Kollégium

Marton István: Az érintett intézmény vezetője meghívottként jelen van.
Balogh László: Az oktatási bizottság 5 igennel egyhangúlag támogatja a pályázatot. A lényegéről annyi,
hogy kétmillió forint révén 10 milliós támogatásban részesülhetünk, ezzel egy kicsit enyhíthetünk az
intézmény felújítási, hát csekélyebb, megítélt 2010-es összeg fölötti bánatot illetően. Biztosan jó
esélyünk van, mert, hadd csináljak egy kis reklámot, egy új típusú képzésünknek a városban. Az Arany
János Program keretében ebben a kollégiumban is laknának majd azok, akik szeptembertől hátrányos
helyzetű környékbeli diákként fognak Nagykanizsán cseperedni.
Marton István: Igen, ezt jól mondja, ez viszonylag kicsi enyhítő tétel, de azért vannak itt sokkal nagyobb
enyhítő tételek is. Gondolok a 220 milliós Bolyaira, hogy csak egy nagyobbacskát említsek.
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Tóth László: A Pénzügyi Bizottság 4 igen egyhangú szavazatával a következő határozatot hozta. A
Pénzügyi Bizottság a pályázat benyújtása közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának
csökkentésére előterjesztést a fejlesztéshez szükséges 2 millió forint önrész nélkül javasolja a
közgyűlésnek elfogadásra az alábbiak szerint: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a
Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, mint intézmény pályázatának benyújtásával,
mely a kollégium épületének nyílászáró cseréjére irányul 10 millió forint összeghatárig önkormányzati
önrész hozzáadása nélkül.
Marton István: Nehezen értelmezhető számomra, de majd kiderül. Bogár Ferenc összevont bizottsági
elnök, megbízott elnök.
Bogár Ferenc: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a
Városüzemeltetési Bizottság szintén megtárgyalta a napirendet és gyakorlatilag annak a
figyelembevételével, hogy ha az önrészt megítéljük, így a pályázat elbírálása kedvezőbb megítélés alá
esik, illetőleg mérlegeltük annak a lehetőségét, hogy 2 millió forint hiányában a teljes rekonstrukciót nem
lehetne befejezni, és ez később olyan járulékos költségeket vonna maga után, ami nem 2 millióba,
hanem esetleg többszörösébe kerülne. A két bizottság együttes ülésén, egyhangúlag támogatta a
javaslatot, ugyanakkor kérdésként egy kérdés fölmerült. Tervezi-e a Cserháti Sándor Szakközépiskola
és Kollégium a teljes fűtésrekonstrukciót, tehát a hőszigetelésnek a befejezését és a nyílászárókat úgy
terezték-e, hogy később az ablakpárkány rész ennek megfelelő legyen?
Marton István: Ezt megkérdezzük mindjárt az igazgatótól. De előtte a szakosztályvezetőnek adom meg
a szót, illetve aki helyette itt van, Wegroszta úrnak. Mármint a Pénzügyi Bizottság javaslatával
kapcsolatban.
Wegroszta Zoltán: Az előterjesztést a szakosztály támogatja, tekintettel arra, hogy a 10 millió forint és a
2 millió forinttal teljes, komplett beruházást be lehet fejezni, tehát gyakorlatilag az elkezdett, korábbi évek
beruházásait most véglegesen befejezzük, tehát az iskola kész lesz arra, hogy a fűtés korszerűsítését
megcsinálja. Nem javasolnánk elhalasztani, újabb nekifutással csak többe kerülne az elmaradott rész.
Marton István: Ez így van, köszönöm. Az iskola igazgatójának adom meg a szót.
Johanidesz István: Köszönöm szépen a kérdést és a támogató nyilatkozatokat is. Úgy tervezzük ennek
a beruházásnak a közbeszerzési kiírását és a megvalósítását is, hogy a földszinten az
ablakpárkányoknak a mérete úgy kerüljön kialakításra, hogy utólagos hőszigetelési lehetősége
megmaradjon, illetve a másik kritikus rész, az épület nyugati oldalán a teljes 6 emeletén végigfutó
lépcsőházi üvegfelületeknek a korszerűsítése is úgy kerül kialakításra, hogy azon a felületen is utólagos
hőszigetelésre lehetőség lesz.
Marton István: Köszönöm direktor úr. Most, miután nem látok több hozzászólót, a vitát lezárom,
szavaztatnom kell a Pénzügyi Bizottság javaslatáról. Aki nem óhajtja a 2 milliós önrészt mellérendelni,
én természetesen ezt nem támogatom, s Önöket is arra kérem, hogy ne támogassák. Szavazás.
Magyarul a 2 milliós önrész a 10 millióhoz legyen.

A közgyűlés 8 igen, 7 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

98/2010.(III.09.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a Pénzügyi
Bizottság alábbi javaslatát: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
egyetért a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, mint
intézmény pályázatának benyújtásával, mely a kollégium épületének nyílászáró
cseréjére irányul 10 millió forint összeghatárig önkormányzati önrész
hozzáadása nélkül.
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Marton István: Aki egyetért a határozati, eredeti határozati javaslattal, az kérem, nyomja meg az igen
gombot.

A közgyűlés 16 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza.

99/2010.(III.09.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. egyetért a Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, mint
intézmény, pályázatának benyújtásával mely a kollégium épületének
nyílászáró cseréjére irányul, valamint biztosítja a fejlesztéshez szükséges
2.000.000 Ft önrészt a 2010. évi költségvetési rendelet, 1/16. számú
mellékletében Céltartalék fejlesztési célra, 2. sor Önkormányzat pályázati
önrészek során.
Határidő:
2010. április 30.
Marton István polgármester
Felelős :
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka, Gazdálkodási Osztály vezetője
Domina Erzsébet, Pályázati Iroda vezetője)
2. Felkéri a polgármestert, hogy csökkentett támogatói döntés esetén a
támogatási szerződés megkötése előtt a pályázati projekt véglegesített
költségvetését terjessze a közgyűlés elé.
2010. június 30.
Határidő:
Felelős :
Marton István polgármester
(Operatív felelős: Domina Erzsébet Pályázati Iroda irodavezető)

3. A közoktatási intézmények informatikai korszerűsítését célzó (TIOP-1.1.1/07/1) pályázati igény
véglegesítése (írásban)
Előterjesztő: Marton István polgármester

Balogh László: Az oktatási bizottság az előterjesztést 5 igennel, egyhangúlag támogatja. Néhány
mondat engedtessék meg, mert nagyon lényeges dologról szól a pályázat. Ez a TIOP-1.1.1-es pályázat,
ez az a digitális táblás, interaktív táblás pályázat, amely két éve már sajnos húzódik a központi, tehát
országos, nagy közbeszerzés nem volt sikeres. Így lekerült az önkormányzati fenntartói szintre, így
Kanizsára, és 190 millió forint értékben kaphatunk digitális táblákat, de személyi számítógépeket is és
oktatást, ezek működtetéséhez, mármint az interaktív táblák működtetéséhez. Ezek jól hasznosuló
támogatások, pénzek, eszközök, de van néminemű önrésze a felépítésnek, a beépítésnek az intézményi
infrastruktúrába, ez 13 millió forint körüli. Tehát 13 millió forint hozzáadásával 190 millió forinttal fog
bővülni a modern, korszerű oktatási vagyon városunkban. Kérem, hogy ennek megfelelően támogassák.
Ezt húzta alá a bizottság egyhangú szavazatával.
Tóth László: A Pénzügyi Bizottság a három határozati javaslat, határozati javaslatot kétszer, két
esetben szavaztunk, tehát kétszer szavaztunk. Az 1. határozati javaslatra 1 igen, 2 tartózkodás és 1 nem
szavazattal nem támogatta a Pénzügyi Bizottság, a 2. és 3. pontot pedig 0 igen, 2 tartózkodás és 2 nem
szavazattal szintén nem támogatta, nem támogatta a Pénzügyi Bizottság. Hogy ha már nálam van a szó,
én nem kívánok még egyszer szót kérni, de azért elmondanám, hogy tulajdonképpen mi volt a gond
ezzel a pályázattal. Tehát magyarán én a saját véleményemet mondom, lehet hallani?
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Marton István: Lehet.
Tóth László: Magam egyetértettem azzal, hogy pályázzuk meg ezt a lehetőséget, hogy 200 millió
forintot az informatikai fejlesztésre, de ugye azt mondják az okosok, hogy az ördög a részletekben rejlik.
Amit én se tudtam támogatni, meg a Pénzügyi Bizottság többi tagja sem, a 2-es meg a 3-as pontban
ilyeneket lehet olvasni, projektmenedzsment költsége 9 hónapra 2,5 millió forint, aztán kötelező
könyvvizsgáló költsége 1,5 millió forint. Úgy gondolom, ez a két költség semmiféle indok, tehát nem
lehet, én úgy gondolom, hogy józan paraszti ésszel, nem lehet ezt megindokolni, nem lehet
alátámasztani ész érvekkel. Mert tulajdonképpen miről szól ez a történet? Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata ugye meg fogja pályáztatni ezeket az eszközöket. Tehát effektív munkavégzés a
közbeszerzés bonyolításával történik, aztán amikor, központilag Nagykanizsa város Közbeszerzési
Bizottsága fogja ezt lebonyolítani, hogy ha jól értelmeztem.
Marton István: Igen.
Tóth László: Igaz, polgármester úr?
Marton István: Igen, igen.
Tóth László: Tehát effektív munkavégzés, én úgy gondolom, hogy a közbeszerzés lebonyolítása
kapcsán történik legtöbbet. Tételezzük fel, hogy egy X cég megnyeri a pályázatot, leszállítja ezt a 400
valahány darab számítógépet, meg gondolom nem úgy, hogy ide beömlesztik a Medgyaszay Ház
központi termébe, hanem gondolom azt, hogy az iskoláknak leadják. Ha megnézték az urak az 1. számú
mellékletet, ott lehet látni, hogy hány iskolai PC van, mit tudom én, a nullától az 57-ig, tehát nem tudom
elképzelni, hogy mi tart 9 hónapi munka ebbe. Tehát egyáltalán nem tudom a részemről elfogadni, és
arra kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a két költséget jelentősen kérem csökkenteni, mert ugyanis ez
az adófizetők pénzéből van. És azt sem értem meg, hogy miért nem a februári költségvetés elfogadása
előtt jött be ez az előterjesztés, mert akkor nagy valószínűséggel, akkor talán nem ment volna át. Mert
úgy gondolom, hogy ez nem február huszon…, nem tudom, hányadikán volt, 25-én volt a közgyűlés
vagy azt hiszem február huszon…
Marton István: Március 2-án volt a februári.
Tóth László: Na mindegy, tehát lényeg az, hogy egy hete volt durván a közgyűlés, és nem nagyon
hiszem, hogy 20 millió forintot, vagy 14 millió forintot a közgyűlés akkor ilyen dolgokra megszavazott
volna. Azon kívül nem látom az előterjesztésben, hogy milyen iskolai PC-t, milyen műszaki tartalmú PC-t
kell beszerezni 348 darabot, 170.000.- forint/darab, mert szerintem ennyiért laptop, jó minőségű,
jogtiszta Windows-zal ellátott laptopot is be lehet szerezni, tehát magyarán azért kíváncsi lennék, hogy
ez hogyan jön ki? Tulajdonképpen ennyit szerettem volna mondani.
Bene Csaba: Én Tóth László frakcióvezetővel szemben arra kérném, hogy támogassátok a pályázatnak
a benyújtását. Bár a pénzügyi szempontból megértem frakcióvezető úrnak az aggályait, de én
szomorúan követtem nyomon ennek a pályázatnak a sorsát 2007-től kezdődően, amikor a kormány
először meghirdette ezt az interaktív pályázatot, illetve interaktív tábla pályázatot. Aztán az első körben
érvénytelenítették a nagy, országos közbeszerzést, mert nem tudom, milyen ajánlatok jöttek be, nem
tudom, milyen euro árfolyammal számolva és a mai napig az iskolákban nincsenek ott ezek az
eszközök, miközben három évvel ezelőtt döntöttek, ezeknek az eszközöknek biztosításáról az iskolákba.
Mi az iskolában elég nehéz helyzetben voltunk, mert nem tudtuk, hogy az egyéb fejlesztési pénzeinket
hogyan költsük el. Vegyünk-e ilyen táblákat, ne vegyünk? Mikor lesz ebből a projektből valami? Most
végre talán olyan stádiumban van, hogy lehet belőle valamilyen megvalósítás. Az, hogy ennek aztán a
belső tartalma milyen, szerintem azt központilag írták ki, szabályozták pontosan, hogy milyen PC-knek
kell lenni ezekben, milyen laptopoknak kell lenni, milyen aktív tábláknak kell lenni és gondolom én, a
központosított közbeszerzési ajánlatokban megnézték ennek az árát, és nagyjából ezzel árazták be.
Aztán, hogy a projektekben milyen projektmenedzsment díjakkal számolnak, amelyek nem tudom
megmondani, szakemberek majd megmondják, hogy ezek kötelezően szereplő díjak benn, vagy pedig
elhagyható tételek. Nagy valószínűséggel vannak olyan projektek, amelyekbe kötelezően számolni kell
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ezekkel a tételekkel.
Marton István: Önnek igaza van, hogy ez, ha jól emlékszem, kétszer hétben lett kiírva, tehát
gyakorlatilag egy teljes önkormányzati ciklusidőt végigvisz a megvalósításuk, héttől mondjuk tízig.
Abban, amit Tóth elnök úr mondott, abban van ráció, de ezeket általában kötelező jelleggel,
százalékosan szokták megállapítani. Egy dologban azért nem értettem egyet. Valóban ez körülbelül 6%át elviszi, mint ahogy itt az első oldalon van ugye, projektmenedzsment, közbeszerzés bonyolítás,
kötelező tájékoztatási elemek megvalósítása, könyvvizsgálat, de azért én úgy gondolom, hogy a
közbeszerzés költségeinél nem a bírálat a legnagyobb munka, mert az, hogy a két országos napilapban
meghirdetjük, az ennek a többszöröse, de ebbe tényleg én nem akarok részleteibe belemenni.
Természetesen én támogatom, azzal együtt is, hogy ez ilyen gyalázatos módon elhúzódott, de hát ez
aztán végképp nem az önkormányzatokon múlott.
Balogh László: Tóth elnök úr pénzügytechnikai aggályait én akár meg is értem, csak hadd húzzam én
is alá, hogy ez egy több mint kétéves elmaradás. Igen, lehet vitatkozni arról, hogy ez-e a
legszükségesebb fejlesztés a magyar közoktatásban, hogy több mint 20 milliárd forintot interaktív
táblákra költsünk, de ez az állapot már egy olyan helyzet, amikor azt gondolom, hogy csak előre
menekülhetünk. Ezek az eszközök már nagyon régóta lógnak a levegőben és várnak rá az iskolák. Hadd
mondjam ki, hogy Nagykanizsán 99 interaktív tábla és a hozzávaló munkaállomások lennének
tantermekben, 348 kisegítő PC és 304 pedagógus 10 órás tanfolyama lenne, válna lehetővé az
elkövetkezendő időszakban. Ez egy olyan fejlesztés, ami igazán XXI. századi, tehát én tisztelettel azt
kérem, hogy a 200 milliós fejlesztést egy 14 milliós önrésszel támogassák, biztos, hogy hasznosulni fog,
rövid és hosszú távon is.
Marton István: Szomorúan konstatálom, hogy ezen kell vitatkozni, mert, ha Önök elfogadták volna az
én I. fordulós költségvetési javaslatomat, ahol fejlesztési célú hitelfelvétel 1 milliárd 450 millió volt és azt
mondtam, hogy ezt vigyük föl 1,5 milliárdra, akkor vita se lenne, mert simán belefért volna. De hát
ilyenkor szoktam azt mondani, hogy a kordé már megint megelőzte a szamarat.
Tóth László: Ugye azzal kezdtem, hogy támogatom a 200 millió forintos pályázat benyújtását. Csak én
a 14 millió forinttal nem értek egyet, mert meg szeretném kérdezni, hogy mit fog csinálni 3 fő 9 hónapon
keresztül 7,5 millió forintig egy informatikai beruházás kapcsán? Aztán csak egy kiegészítést Balogh
képviselőtársamnak, hogy csak nem 348 tanár 10 órás felkészítése van, hanem 25. Nem, az iskolai PC
az valóban 348, de a költségtétel 2. sorába az van, hogy kötelezően megvalósítandó 10 órás képzés
költsége, mennyiség 25 darab. Tehát teljesen mindegy most…
Marton István: Az reális is, az a szám ott, az 1 millió.
Tóth László: És ugye, amit meg még kiemeltem, hogy a kötelező könyvvizsgáló költsége 1,5 millió
forint. Hát kérem szépen, nem egészen 3 millió forintért az önkormányzat egész évi könyvvizsgálatát
végzi egy könyvvizsgáló cég, ahhoz képest egy ilyen eszközbeszerzésnek a könyvvizsgálatára 1,5 millió
forintot. Ez már 9 millió forint, tehát telefonköltségre 80 ezer forint, szóval nem tudom… hát azért
mondom, hogy …. Jó, csak nem 80 ezer forint, úgyhogy … itt 9 millió forint kidobását látom az
adófizetők pénzéből, én ha… Az 1. pontot azt meg fogom szavazni, a 2.-at és a 3.-at pedig nem.
Marton István: Főleg úgy, hogy egyben szavaztatok, mert mindegyik minősítettet igényel.
Karádi Ferenc Gyula: Tóth László képviselőtársammal, mint most a Pénzügyi Bizottság ülésén is és
most is egyetértek. Mégpedig azért értek egyet vele, mert én úgy általában ezeknek a pályázatoknak a
bonyolításával komoly gondban vagyok. Olyan helyzet elé állítanak bennünket folyamatosan, hogy itt
van az 1. oldalon, hogy a támogatottság mértéke 100%-os. Ebben a pillanatban mellérendelnek olyan
feladatokat, amelyek súlyos 10 milliókba kerülnek nekünk. Akkor ebben a pillanatban már nem 100%-os,
természetesen ezt pontosan tudjuk. De nemcsak ezzel van a bajom, hanem azzal, amikor majd olyan
stádiumba kerül a pályázat, amikor elbírálás alá kerül vagy pedig a megvalósításnak egy bizonyos
fázisában. Na akkor jön a következő lépés, hogy újra előjönne az, hogy amit végigéltünk a város
rehabilitáció során is, hogy mellérendelnek még feladatokat és (…..) újabb súlyos 10 milliók lesznek.
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Namost ezzel szembesülünk folyamatosan, minden pályázat során. Ilyen volt a városrehabilitáció, ilyen
volt a Csónakázó-tó, ilyen volt az Inkubátorház, ilyen az összes pályázat. Nem tiszta és számunkra a
döntés fázisában most, ha megszavazzuk, akkor azt is megszavazzuk, amit az Inkubátorháznál átéltünk,
hogy 24 millió forint vagy 25 millió forintos előzetes költség merült fel és utána, amikor vissza akarunk
lépni, akkor az az egyik indok, hogy már elköltöttünk az előkészítés során ennyi-annyi 10 milliót erre a
projektre. Hát ugyanezzel szembesülünk szerintem majd itt is, ennek tudatában, aki akarja, az szavazza
meg, a 200 milliós fejlesztést természetesen én is megszavazom, de a hozzá csatolandó plussz milliókat
nem.
Marton István: A nélkül viszont nem értelmezhető a dolog. De remélem Karádi úr, amit Ön mondott az
előbb a belvárosi rekonstrukcióról, az nem azt jelenti, hogy a frakciója nevében vissza akarja mondani a
900 milliót?
Karádi Ferenc Gyula: Polgármester úr, azért ennyire, legyen kedves, ne forgassa ki azt, amit mondtam.
Én azt mondtam, hogy átéltük ennek a pályázatnak során azt, hogy folyamatosan változtak a feltételek.
És folyamatosan be kellett venni olyan elemeket, melyek borították majdnem az egész bonyolítást. Ön
ezt jobban tudja talán, mint én, de valószínű Ön ugyanúgy átélte, legyen kedves ezt nem kiforgatni.
Marton István: Hát igen, változtak, változnak és változni is fognak. Sajnálatos módon rá kell jönni arra,
hogy csúnya kifejezés, de aki bírja, marja. Magyarul, akinek lesz ereje, nem erről beszélek, hanem
általában, önrészhez, az boldogul, akinek nem, az meg még inkább leszakad. Ezen lehet vitatkozni, ez
mennyire erkölcsös, de ettől ez még így van.
Halász Gyula: Tisztelt polgármester úr, azt szeretném kérni, hogy mielőtt szavazunk, hallgassuk meg a
Pályázati Iroda munkatársát és biztos, hogy el tudja oszlatni Tóth László képviselőtársamnak az
aggályait.
Marton István: Én ebben nem bízok, de meghallgathatjuk. Hát akkor a Pályázati Irodától ki van jelen?
Zoli ott van, jó, akkor a Zoltánnak megadom a szót.
Mihovics Zoltán: Válaszolnék a felmerült kérdésekre. A 200 milliós eszközbeszerzés ugye az 100%ban támogatott, támogatott a felmerült járulékos költségekkel együtt, tehát úgy, mint
projektmenedzsment, a kötelező oktatás, a telefonköltség és az egyéb közbeszerzés, könyvvizsgálat
költsége. A 14 millió felmerülő önrész az igazándiból egy dolgot takar, mégpedig a műszaki eszközöknek
az infrastrukturális fogadását biztosítja, tehát a különféle informatikai hálózatkiépítést teszi lehetővé, és
ezt kell bevállalnia az önkormányzatnak, mint önerőnek. Ezen önerő amúgy a költségvetésben
rendelkezésre áll a pályázati önrész terhére. A következő kérdés az pedig az volt ugye, hogy a határidő
miatt hoztuk be ugye a rendkívüli közgyűlésre. Méghozzá azért, mert a pályázati feltételek, illetve a
program, a kitöltő program későn készült el, és ezért csak most tudtuk a közgyűlés elé terjeszteni.
Ugyanakkor pedig március 15-én ezt a pályázatot véglegesíteni kell. Ennyi lett volna.
Marton István: Köszönöm Mihovics úr, Bene frakcióvezető úrnak megadom a szót és a vitát ezzel le is
zártam.
Bene Csaba: Azt hiszem, megkaptunk minden szükséges választ, tehát ami kérdéses lehetett
képviselőtársaim részére, hogy a projektmenedzsmentnek a költsége benne van a pályázati díjban, tehát
csak előleget, a határozati javaslatok 2. pontja csak az előleg…
Marton István: Benne van egyébként, ha figyelmesen olvassuk.
Bene Csaba: … finanszírozását kéri. Azzal, Laci, azzal lehet vitatkozni, hogy ez reális, nem reális, de
ez, a kiírásban ez szerepel, akkor azt szerepeltetni kell. Én úgy gondolom, hogy ezen nem szabad
fennakadni, a 14 millió, az pedig valóban az eszközök telepítésének költségét, hiszen minden
intézménytől az illetékes szakosztály bekérte, hogy milyen költségekkel tudja telepíteni ezeket az
eszközöket.
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Marton István: Igen, hát az intézményeink évekkel ezelőtt erre nem tudtak berendezkedni, mert
egyáltalán nem tudták, mire kell berendezkedni. Azért vagyok kénytelen egyben szavaztatni, mert nincs
értelme külön-külön szavazni, mert ha nem megy át a 2. vagy a 3., akkor semmi értelme az elsőt
megszavaztatni és egyébként mindegyikhez minősített többség szükséges. Aki el tudja fogadni, kérem,
nyomja meg az igen gombot, támogatom természetesen.

A közgyűlés 17 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza.

100/2010.(III.09.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. Támogatja
a
Közoktatási
informatikai
infrastruktúra
fejlesztése
Nagykanizsán című, maximálisan 200 000 000 Ft összköltségű projekt
ismételt benyújtását és felhatalmazza a polgármestert a kapcsolódó
dokumentáció, valamint a támogatási okirat aláírására.
Határidő:
2010. április 30.
Felelős :
Marton István polgármester
(Operatív felelős:
Domina Erzsébet, Pályázati Irodavezető)
2. Biztosítja a projekt eszközbeszerzésen és az oktatáson felüli egyéb
költségeinek 2011. évben leigényelhető előfinanszírozását 2010. évre
8.692.500 Ft összegben a működési hitel előirányzatának ugyanezen
összeggel való megemelése terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a
költségvetés soron következő módosítása előterjesztésében a fenti kiadási
és bevételi előirányzatot szerepeltesse.
2010. április 30.
Határidő:
Felelős :
Marton István polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka, Gazdálkodási Osztály)
3. A támogatásból finanszírozott eszközök fogadásához szükséges feltételek
kiépítéséhez legfeljebb 14.000.000 Ft forrást biztosít külön soron a 2010. évi
költségvetésben, a 16. számú melléklet, fejlesztési célú céltartalék 2. sora –
Önkormányzat pályázati önrészek terhére. Felkéri a polgármestert, hogy
költségvetés módosítása előterjesztésében - végleges műszaki tartalom
ismeretében - a költségekkel az intézmények költségvetési előirányzatát
növelje meg.
Határidő:
2010. évi költségvetés elfogadása
Felelős :
Marton István polgármester
(Operatív felelős:
Tárnok Ferenc, Városfejlesztési Osztály
Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály osztályvezető)

Marton István: Tisztelt Testület! Köszönöm a félórás munkát, hát, ha nem is lett a legrövidebb
közgyűlése a ciklusnak, de azért rövid lett. Befejeztük, köszönöm.
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Marton István polgármester az ülést 11.35 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján
ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.)

Marton István
polgármester

Dr. Tuboly Marianna
jegyző
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