JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése SZMSZ 10. § (8) bekezdése alapján 2014.
október 30-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Medgyaszay Ház
Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak:

Balogh László, Bedő György, Bizzer András, Dénes Sándor, Dr. Erdős László,
Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán, Horváth Jácint, Jerausek István, Karádi Ferenc,
Marton István, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Termecz Marianna aljegyző,
Bagarus Ágnes osztályvezető, Kunics György osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész,
Rodekné Hederics Erika csoportvezető, Somogyi Ottó csoportvezető, Tárnok Ferenc csoportvezető, Dr.
Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Dénes Sándor: Jó napot kívánok tisztelt hölgyeim és uraim. Szeretettel köszöntök mindenkit, a
képviselőtársakat, vendégeinket, a média képviselőit. A mai soron kívüli közgyűlésünket megnyitom.
Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes 12 jelenlévő és 2 hiányzó képviselővel. Elsőként a
forgatókönyvet hadd közöljem Önökkel.
A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztések napirendre vételét javaslom:
 Javaslat csatornaprojekt keretében elkészült víziközművek tulajdonba vételével kapcsolatos
döntések meghozatalára – ezen előterjesztés 2014. október 28.-án került a honlapra.
 Javaslat a településrendezési terv 2014. évi módosítására érkezett vélemények elfogadására – ezen
előterjesztés 2014. október 29.-én került a honlapra
A meghívóban szereplő alábbi előterjesztéseket visszavonom:
5. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogának meghosszabbítására
8. Javaslat a térfigyelő kamerarendszer 2014. évi fejlesztésére
10. Javaslat pályázat kiírására a Kanizsa TV Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére
11. Javaslat pályázat kiírására a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetői tisztségére
Továbbá tájékoztatom a képviselőtársakat, hogy a meghívóban szereplő alábbi előterjesztésekhez van
kiegészítés:
12. Polgármesteri tájékoztató
 1. sz. kiegészítés 2014. október 29.-én került a honlapra
 2. sz. kiegészítés 2014. október 29.-én szintén
 3. sz. kiegészítés 2014. október 30.-án
 4. sz. kiegészítés 2014. október 30.-án került a honlapra
14. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014-2020. időszakra szóló Integrált Területi Program 1.0s változatának elfogadására
 egy kiegészítés 2014. október 30.-án került a képviselői portálra.
Valamint javaslom képviselőtársaimnak, hogy a meghívóban szereplő sorrenden annyiban
változtassunk, hogy a 9. számú napirend, „Tájékoztató a Zala Megyei Kormányhivatal és Nagykanizsa
Megyei Jogú Város, mint járás székhely közötti együttműködés tapasztalatairól”, ezt vegyük előre, tehát
ez lenne az első napirendi pontunk. És egyben tisztelettel köszöntöm dr. Józsa Zsanett hivatalvezető
asszonyt a Nagykanizsai Járási Hivatal vezetőjét. Akkor a forgatókönyvben elmondottakról szavazzunk.
Aki támogatja, igennel szavaz. Szavazás következik.
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A közgyűlés 11 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Dénes Sándor: Miután a forgatókönyvben leírtakat elfogadtuk, akkor az előbbi javaslattal a meghívóban
szereplő napirendi pontokról szavazunk.
A közgyűlés 11 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
225/2014.(X.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. október 30-i soron kívüli
ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Tájékoztató a Zala Megyei Kormányhivatal és Nagykanizsa Megyei Jogú
Város, mint járás székhely közötti együttműködés tapasztalatairól (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: dr. Józsa Zsanett hivatalvezető
2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
3. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
4. Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói
ösztöndíjprogram működtetésére (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Dr. Birkner Zoltán kampuszigazgató
5. A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan
ellátás 2015. évi szolgáltatási díjának meghatározása (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívottak: dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató
Szőlősi Márta Piroska városi szervezet vezetője
6. Javaslat a Nagykanizsa – Bagolai Városszépítő Egyesület részére nyújtott
támogatás tartalmára (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
7. Javaslat a Kanizsa Újság Kft.-vel kötendő 2014. évi fejlesztési támogatási
szerződés jóváhagyására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
8. Javaslat csatornaprojekt keretében elkészült víziközművek tulajdonba
vételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
9. Javaslat a településrendezési terv 2014. évi módosítására érkezett
vélemények elfogadására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
10. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Zárt ülés:
11. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
141/2/2014.(VI.05.) számú határozatával Nagykanizsa Megyei Jogú Város
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közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett személyszállítási feladatok
ellátása tárgyában kiírt pályázat elbírálására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
12. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014-2020. időszakra szóló
Integrált Területi Program 1.0-s változatának elfogadására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
13. Bírósági ülnöki megbízatás megszűnésének megállapítása (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Skoda Lászlóné bírósági ülnök
14. Fellebbezés (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester

1. Tájékoztató a Zala Megyei Kormányhivatal és Nagykanizsa Megyei Jogú Város, mint járás
székhely közötti együttműködés tapasztalatairól (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: dr. Józsa Zsanett hivatalvezető
Dénes Sándor: Ezen anyag dr. Józsa Zsanett hivatalvezetőnek a munkája, aki részletesen
összefoglalta az elmúlt időszaknak a munkáját, az együttműködését a Járási Hivatalnak és Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának. Én köszönöm szépen a részletes vizsgálódását.
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek kérdése? A vitát lezárom. Nincsen. Nem tudom,
hivatalvezető asszony szeretne-e hozzáfűzni? Nem. Akkor köszönjük szépen, és további jó
együttműködést kívánunk, ahogy ezt eddig is tettük. És akkor a határozati javaslatot olvasom:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése: a Zala Megyei Kormányhivatal és Nagykanizsa Megyei
Jogú Város, mint járás székhely közötti együttműködés tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja.
Kérem, szavazzunk!
A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
226/2014.(X.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése: a Zala Megyei Kormányhivatal és
Nagykanizsa Megyei Jogú Város, mint járás székhely közötti együttműködés
tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadja.

2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
7/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: Ahogy ez lenni szokott a közgyűlés módosítja a költségvetését abban az esetben,
amikor az előző időszak rendeletmódosításai, közgyűlési határozatai, feladatai alapján meg kell, hogy
ezt tegyük. A bizottságok megtárgyalták. És akkor a vitát megnyitom.
Balogh László: Hasonló esetekben nem fogok szólni, de mivel első napirend, hadd jelezzem egyszer
azt, hogy a Humán Bizottság – csakhogy szokjuk a nevét – 5 igennel, 0 nemmel, 2 tartózkodással foglalt
állást a javaslatról. Azt gondolom, hogy az ilyen esetekben, amikor egyértelmű a támogatás és nincs
módosító javaslat, a jövőben mondjuk, nem fogok hasonló módon megszólalni. Ezzel együtt én két
dologra hadd utaljak, mert a bizottság színterén ez hosszabban téma volt. Egyik az intézmény-felújítások
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ügye, amely kapcsán előjött az, hogy az intézmény-felújítások terhére 2,1 millió forinttal bizonyos másik
fontos célt támogatnánk. Ez szöget ütött többek fejében, de aztán kiderült, hogy azért történhetett ez,
mert a közbeszerzésben ennyivel kevesebbért nyert a győztes pályázó. Tehát valóban felszabadulhatott
ilyen forrás és ilyen esetben érhető, hogy nem az intézmény-felújításra fordítódik ez. De ha már
intézmény-felújításról van szó, azért azt hadd emlegessem fel, hogy az intézmény-felújítási program
szeptember 1-jei határidővel bírt. Ehhez képest ez az időpont tolódik. Ennek is megvan a maga oka. Én
nem kárhoztatom sem magunkat, a hivatalt és sem a kivitelező céget, de kárhoztathatom, mondjuk a
közbeszerzési eljárás hosszadalmas mivoltát, ami miatt - csak, hogy egy példát mondjak -, mondjuk, a
Batthyány Gimnáziumban 37 ablakot kellene kicserélni. Reméljük, a téli szünetben ez meg fog történni,
vagy akár előbb. Tehát tisztelettel jelzem azt, hogy nem a munkaterületek átadásával volt probléma,
hanem valami olyasmi működik lassabban, bár figyeltünk rá az előző években is, meg az idén talán még
jobban, de mégsem tökéletes. Tehát ennyiben szeretnék utalni a humán bizottsági vitára. Még egy dolog
fontos. Az uszoda ügye. Ez sokakat érint és tevőlegesen ebben az előterjesztésben is benne van. Tehát
reméljük, hogy a december közepi átadás megtörténik. Reméljük addig még az edzések megoldhatóak.
Az úszásoktatás rugalmasan tolható át a jövőre. Hogy a kötbérrel mi lesz, az legyen a szakemberek
dolga. A bérletek kompenzációja is a jövőben megoldható szerintem. És egy bizonyos, hogy a
tanuszoda kérdése, az előbb-utóbb fontossá válik Kanizsán. Itt úszó olimpikonról már nem beszélek, de
ennyiben hadd fűzzek hozzá ehhez az előterjesztéshez.
Dénes Sándor: Köszönöm szépen elnök úr, meg a megértését is a Batthyány Gimnáziumnak, meg az
uszodát szívesen látogatóknak is. A vitát lezárom. Szavazás következik. Tehát a rendeleti javaslat így
szól: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja önkormányzati rendeletét Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet ilyen és ilyen
módosításáról. Szavazás következik.
A közgyűlés 9 igen és 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
35/2014.(XI.03.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja 35/2014.(XI.03.)
önkormányzati rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászóló nincs. Akkor szavazás következik. Aki a határozati
javaslatokat, annak két pontját támogatja, ő igennel szavaz. Kérem, szavazzunk.
A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
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227/2014.(X.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. egyetért a Ady Endre utca – Szemere utca – Csány László utca –
vasútvonal által határolt tömb építési övezeti szabályozásának
módosításával, miszerint a bútorgyár ingatlana Gip-e-1-sz jelű övezetből
Gip-e-6-sz övezetbe sorolandó.
Felkéri a Polgármestert ennek megfelelően a szabályozási terv módosítási
eljárásának lefolytatására.
Határidő:
2015. június 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)
2. felkéri a Polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában szereplő
településrendezési
terv
módosítás
tervkészítési
költségeit
településrendezési szerződés keretében hárítsa át a módosítást
kezdeményezőre.
Határidő:
2015. június 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)

4. Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai
működtetésére (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Dr. Birkner Zoltán kampuszigazgató

Kampuszán

hallgatói

ösztöndíjprogram

Dénes Sándor: Mint tudják képviselőtársaim, 2012-2013-as tanévben indítottuk ezt az
ösztöndíjprogramot, és ennek a folytatásáról van szó. Annyit hadd tegyek kiegészítést, hogy a
mellékletben, az előterjesztés 1. számú mellékletének pályázati részében, ahol a pályázat célja, és hogy
ösztöndíjban részesülhet hallgató, a következőképpen módosul: „a harmadéves költségtérítési turizmusvendéglátás szakos közgazdász - az „és” helyére, vagy kerül – vagy gépészmérnök szakos hallgatók
első félévi tandíjának finanszírozása”, és ugyanez a részesíthető hallgatók esetében is. Tehát ezzel a
kiegészítéssel. A vitát megnyitom.
Horváth Jácint: Örvendetes egy ilyen előterjesztés, főleg, ha fiatalokat tudunk támogatni és támogatunk
abban, hogy minél magasabb képzettséget és minél jobb szaktudást szerezzenek. Ugyanakkor ennél az
előterjesztésnél el kell mondanunk azt, hogy erre azért kényszerült a város ugye annak idején, mert a
FIDESZ kormány 2012-ben olyan felsőoktatási törvényt hozott, amely nagyon nehéz helyzetbe sodorta a
nagykanizsai kampuszt és ezzel jelentősen csökkentette a gazdasági szakon végzett, vagy végzendő
hallgatók számát. És most azért, mert a kormány rossz döntést hozott, most a városnak kell állni a
büdzséből több millió forintot évente. Támogatandó, muszáj támogatnunk, kell támogatnunk, mert fontos
cél, de itt valahol a FIDESZ kormánynak a ballépést kompenzáljuk ezzel.
Dénes Sándor: Képviselő úr, én nem így gondolom. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának a
megalakulásától kezdődően városunk támogatta, mert jó ügyet támogatott. És annak idején, amikor
felmerült az ösztöndíjnak a kérdése igazgató úr és mindannyiunk részéről, akkor ezt úgyszintén
emlékeim szerint mindannyian támogattuk. És most is fogjuk. Több hozzászólót nem látok. A vitát
lezárom. Szavazás következik.
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A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
228/2014.(X.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt
- a pályázati kiírás alábbi módosításával:
A pályázat célja: a harmad éves költségtérítéses turizmus –vendéglátás szakos
közgazdász vagy gépészmérnök szakos hallgatók első félévi tandíjának
finanszírozása.
Ösztöndíjban részesülhet az a hallgató, aki:
 a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának 2014/2015. tanév I.
félévének aktív költségtérítéses turizmus–vendéglátás szakos
közgazdász vagy gépészmérnök szakos hallgatója. pályázati feltételekkel pályázatot hirdet hallgatói ösztöndíj támogatás
elnyerésére. Felkéri a polgármestert a pályázati kiírás közzétételére és a
pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
2014. november 05.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

5. A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan ellátás 2015. évi
szolgáltatási díjának meghatározása (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívottak: dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató
Szőlősi Márta Piroska városi szervezet vezetője
Dénes Sándor: Az előterjesztésben olvashatták képviselőtársaim, hogy a következő évben, a 2015. évi
támogatás 6,5 millió forint a javaslat. A vitát megnyitom.
Gábris Jácint: Természetesen magával az irányelvvel egyetértek, meg is fogom szavazni. Viszont egy
olyan kiegészítő információt szeretnék elmondani, amellyel valószínűleg nem mondok újat, hogy itt a
hajléktalan kérdés a városunkban még mindig jelentős problémát okoz. Itt többek között értem azt, hogy
nem mennek be nagyon sokan a hajléktalanok közül a rendelkezésre álló ellátó helyre, illetve ha
bemennek, akkor gyakran arra panaszkodnak, és azzal hárítják el ezt a felkínált lehetőséget, hogy ott
őket inzultus éri, sőt még egymással is konfliktus és probléma alakulhat ki. Énnekem az lenne a
tiszteletteljes kérésem, hogy ezt vizsgáljuk felül, és az érintetteknek szóljunk, illetve kérdezzük meg,
hogy milyen – kérjünk egy tájékoztatást – döntést kívánnak hozni ennek elkerülése végett, mert ezek a
hajléktalan emberek nem használják ki ezt az egyébként adott lehetőséget, és a város több területén az
ott lakóknak okoznak kellemetlenségeket. Konkrét példákat is tudnék mondani, de gondolom ezzel, nem
vagyok egyedül.
Dénes Sándor: Köszönöm szépen képviselő úr a javaslatát. Megvizsgáljuk természetesen az Ön
felvetését.
Horváth Jácint: Tegnap az ügyrendi, jogi bizottsági ülésen több kérdés elhangzott ezzel a témakörrel
kapcsolatban. Ugye feltettünk kérdéseket, illetve az összeg felhasználására vonatkozóan bizonyos
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feltételek is elhangzottak. Nem tudom, hogy bizottsági elnök úr, vagy alpolgármester úr is szintén jelen
volt és ígérte, hogy mára kiegészítés, vagy valamilyen többlettájékoztatás érkezik a témában. Ezeket
szeretném visszakérdezni, hogy sikerült-e valamilyen módon ezt megnézi, hogy mi ennek a feltétele,
ennek a támogatásnak?
Karádi Ferenc: Valóban a jogi, ügyrendi bizottság ülésén elhangzottak kérdések. Ennek tisztázása
megtörtént. Ennek az ellátási szerződésnek a keretén belül konkrét célokat mi nem határozhatunk meg.
Viszont az az én kérésem is, hogy a költségvetésüket úgy alakítsák, hogy azokat a célokat, amelyeket
meghatároztak abban a levélben, amelyben a támogatást kérték a polgármestertől, illetve a
közgyűléstől, a meghatározott célokat teljesítsék. Legalábbis én azt várom el, hogy azt az 50 %-os
mértéket, amit én elfogadhatónak tartanék, a Hajléktalan Szálló állagmegóvására fordítsák.
Önkormányzati tulajdonról van szó. Támogatást adunk hozzá. Az az elvárás, hogy ezt arra a célra
fordítsák.
Dénes Sándor: Több hozzászólót nem látok, a vitát lezárjuk. És szavazunk. Igen! Vendégünk,
Baracskainé szeretne szólni. Tessék, parancsoljon. Dr. Baracskai Józsefnét a Zala megyei Szervezet
igazgatóját köszöntjük. Tessék közelebb jönni a mikrofonhoz!
Dr. Baracskai Józsefné: Jó napot kívánok mindenkinek és engedjék meg, hogy gratuláljak a testületnek
és polgármester úrnak a megválasztásuk alkalmából. Ez egy kitérő volt. És szeretnék válaszolni néhány
olyan kérdésre, illetve tájékoztatást adni tulajdonképpen a hajléktalan ellátással kapcsolatos
tevékenységünkről. Képviselő urak részéről felvetődött az, hogy sok hajléktalan az utcán tartózkodik, és
nem veszi igénybe a számára sokkal megnyugtatóbb és védelmet nyújtó szállót. El kell, hogy mondjam,
hogy ezt mi úgy próbáljuk segíteni, hogy most is egy folyamatban lévő TÁMOP-os 5.3-as pályázatunk
van, ami arról szól, és ez egy 50 milliós pályázat Zalaegerszeg és Nagykanizsa mindkét
intézményrendszerére vonatkozik, hogy az utcán élő hajléktalanokat be tudjuk vinni a szállóra. Ez az
egyik fele. A másik fele pedig, hogy lakhatást tudjuk biztosítani nekik. Ennek az összegnek a nagy része
albérleti támogatásra megy. Nem akarok mélyen belemenni ebbe, de ha albérleti támogatást nyújtunk az
utcán lévőknek, és kizárólag az utcán lévőkre vonatkozik, akkor azt is kell tudni, hogy ehhez
munkahelyet is kell nekik biztosítani, mert különben, ha a pályázat lejártával megszűnik a támogatás,
akkor utána újra visszakerülnek az utcára. Tehát ez egy nagyon komoly pályázat. Olyan szintű, ami az
előremutató, tehát a hajléktalanságból való kilábalást segíti. Ez az új rendszerbe kapcsolódó
tevékenység nagyon fontos. Tehát én most azt szeretném itt Önöknek elmondani, hogy ebben kérjük a
segítséget. Nem könnyű ez a pályázat. Tessék elhinni, mindannyian tudják ezt! De úgy látjuk, hogy ez a
hajléktalanságból való kivezetésnek az egyetlen módja, hogy megtanítjuk dolgozni, megtanítjuk a pénzét
beosztani és igenis, hogy kötelezzük arra, hogy tessék a maga lábán megállni, és tessék ott megfelelő
emberi méltósággal élni! Tehát ezt én itt Önöknek meg tudom ígérni. Ez egy 18 hónapos projekt, amiben
mentálhigiénés és szociális szakemberek, pszichológusok dolgoznak. A másik dolog, hogy az
intézményben történő inzultálások és egyéb. Tessék nekem elhinni, nem most látom először ezt a
helyzetet. Nagyon könnyű erre hivatkozni azért, mert ittasan nem lehet bemenni, nem lehet randalírozni,
nem lehet a csöveket letépni, nem kell a villanyvezetéket kiszedni a falból. Igen, kell egy rendnek lenni,
mert ha nincs, akkor a többi élete is veszélyben van. Igen, és akkor azt mondja, hogy inkább berúgok, és
akkor nem megyek be, mert a szabadságomat féltem. Kérem, ezeket az embereket meg kall tanítani a
közösségben való együttlétre. És ez nem könnyű dolog, Önök is tudják. A másik az, hogy úgy gondoltuk
a kihasználtsággal kapcsolatban, hogy igenis nem is volt mindig 100 %, vagy 99 %-os a kihasználtsága
az intézménynek. Tehát - hogy mondjam? -, van, amikor - most a krízis időszak kezdődik ugye
novemberrel – egy kicsit zsúfoltabb a helyzet, mert hideg van, mert akkor beszorulnak. De tessék
elhinni, hogyha valaki be akar jönni, és védelmet akar kérni, ha a folyósón, akkor a folyosón lesz helye,
de el nem utasítjuk. De ehhez tisztességesen, emberi módön kell viselkedni. Én ennyit szerettem volna
Önöknek elmondani és azt is, hogy köszönjük azt a támogatást, amit kaptunk Önöktől. És én úgy
gondolom, hogy az előző évekhez hasonlóan is, amikor beszámolunk a tevékenységünkről, hiszen
közgyűlés előtt adunk számot a munkánkról, mindig elismerést kaptunk és ez köszönet a
munkatársainknak, akik ebben a tevékenységben részt vesznek. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak.
Dénes Sándor: Köszönjük szépen igazgatóasszony hozzászólását, a jókívánságait és jó munkát

7

kívánunk a továbbiakban is Önöknek. A határozati javaslat szavazására kerül sor. Kérem, szavazzunk!
A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
229/2014.(X.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata, valamint a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete között 2000. december 20. napján létrejött és többször módosított
hajléktalan ellátásra és családok átmeneti otthona fenntartására vonatkozó
ellátási szerződés 8. pontja alapján a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete részére 2015. évben fizetendő szolgáltatási díj összegét 6500 E
forint összegben határozza meg. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
fenti összeg 2015. évi költségvetésben történő tervezéséről.
Határidő:
2015. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető)

6. Javaslat a Nagykanizsa – Bagolai Városszépítő Egyesület részére nyújtott támogatás
tartalmára (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: Itt közel 11 millió forintról van szó, melyből játszótér újjáépítés, útfelújítás,
ingatlanmegvásárlás történik. A vitát megnyitom.
Gábris Jácint: Igazából itt a szakmai tartalomra szerettem volna rákérdezni, illetve tájékoztatást kérni.
Természetesen magát a koncepciót nyilván támogatom, mert játszóterekre is és a másik fejlesztésre,
útfelújításra is szükség van. Viszont a játszótérnél azért fölmerült bennem egyfajta kétely, engedtessék
meg. Utánanéztem, hogy mennyibe kerül egy komplett, hasonló volumenű EU-s szintű, megfelelő
szabályrendszerrel ellátott, felépített, mindennek megfelelő, tehát komplett játszótér ÁFA-t beleszámítva,
vállalkozó hasznát beleszámítva, minden. Ez a 3 mFt-ot nem haladta meg. Most az a kérdésem, hogy ez
a 8 mFt-ot meghaladó fejlesztés, ez lehet 8 mFt-os, hogyha olyan összetevőket tartalmaz, de mivel nem
látom a mögöttes műszaki tartalmat, ezért egyfajta kétely indul bennem. Tehát ennek az eloszlatása
érdekében kérnék a későbbiekben egy tájékoztatást. Mert mondom, magát az elvet, azt támogatom,
szükség van a beruházásra, szükség van játszótérfejlesztésre, csak egy kicsit sokallom ezt a 8 mFt-ot.
Dénes Sándor: Osztályvezető úr, egy rövid reagálást kérnék!
Tárnok Ferenc: Előzetesen beszélgettünk a képviselő úrral erről az összegről. Megmondom őszintén,
én nem tartom elrugaszkodottnak ezt a 8 mFt-ot. Ettől függetlenül természetesen úgy próbáljuk
megtölteni műszaki tartalommal, hogy optimális legyen maga a városrész számára is, illetve az
önkormányzat költségvetését se terhelje meg jelentősen. Most ez a 8,3 mFt, azt gondolom, hogy
elégséges egy játszótér kialakításra. Valószínű, hogy körbe kell keríteni, ütéscsillapító réteget és minden
olyan EU-s szabványnak meg kell felelni, amit a mostani jogszabály ugye előír. Ettől függetlenül ugye a
beszerzési szabály szerint kerül ez vállalkozásba adásra, meghatározva a műszaki tartalmat, és azt
gondolom, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztása során fog véglegesedni az az összeg, amit
erre az önkormányzat rá fog szánni.
Dénes Sándor: Köszönöm szépen Tárnok úr kiegészítését.
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Jerausek István Péter: Én a Gábris Jácint hozzászólásához csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a
játszótér felújítását, ami a Művelődési Ház udvarán található, az egyesület kezdeményezte. Az
egyesület, mielőtt a városhoz fordult, ő is tájékozódott Internetet árakról, igényekről, EU konformnak
megfelelőségről, és a szakosztállyal megegyezve állapodtak meg ebben az összegben. Tehát én nem
látok benne semmi kivetnivalót. Csak ennyit a Gábris Jácint hozzászólásához. De tulajdonképpen én
azért kértem szót, hogy kérjem képviselőtársaimat ennek a napirendi pontnak a támogatásáról. Mint az
előterjesztésből kitűnik, a támogatás két évre szóló összege majdhogynem 11 mFt, amit ebben az évben
el kell költeni. Tehát be kell fejezni a fejlesztéseket ebben az évben. Én a bizottsági ülésen az illetékes
szakosztályt kértem, kérdeztem, hogy ez az előterjesztésben meghatározott december 30-i határidőt
tudják-e tartani és olyan választ kaptam, hogy ha csak rendkívüli időjárás nem jön közbe, akkor ez az
időpont tartható. Én a játszótéren kívül nagyon fontosnak tartom ezen kívül a másik két beruházás
megvalósítását is. Egy régi dolog, régi ügy, régóta húzódik, hogy a futballpálya saját tulajdonába kerüljön
az önkormányzatnak, és erre a megvásárlásra is sor kerül. Azon kívül két út felújítása is szerepel ebben
az előterjesztésben. Én bízom abban, hogy ez a fejlesztés megvalósul, és kérem ehhez a
képviselőtársaim támogatását.
Marton István: Ha valaki viszonylagosan ismeri ezt a helyzetet, akkor az, azt hiszem, ha végig nézek a
társaságon, az jómagam vagyok, mert ez a ’90-es évek óta húzódó helyzet volt, aminek a végére sikerült
ezzel a hosszú-, közép- és rövidtávú szerződéssorozattal pontot tenni, hiszen annak idején még 2000ben komoly tüntetés is zajlott az érintettek részéről. No én azt hiszem, ha az alapösszeget nézzük –
most direkt nem akarok számokat mondani –, ahhoz képest jó pozíciót értünk el. Plusz még jobb pozíciót
értünk el azáltal, hogy tavaly egy fillérbe sem került. Ugye akkor az infláció, az megnyerhető rajta. Én azt
mondom, hogy ez az összeg a központi büdzsé számára meglehetően méltányos. Tehát ezt csak
maximálisan támogatni lehet.
Dénes Sándor: Köszönjük szépen képviselő úr. Több hozzászólót nem látok. Szavazunk a határozati
javaslatról.
A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
230/2014.(X.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a Nagykanizsa – Bagolai
Városszépítő Egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján megvalósuló,
Bagola városrészt érintő fejlesztések műszaki tartalmáról az alábbiak szerint:
Bagoly utcai Művelődési Ház udvarán lévő
játszótér újjáépítése:
Csalogány köz és a labdarúgó pályához vezető
út felújítása:
01022/8 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Társulati tagok érdekeltségi hozzájárulása:
Tartalékkeret:

8.300.000 Ft
1.750.000 Ft
500.000 Ft
250.000 Ft
91.800 Ft

Felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztések előkészítéséről és megvalósításáról
gondoskodjon.
Határidő:
2014. december 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)
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7. Javaslat a Kanizsa Újság Kft.-vel kötendő 2014. évi fejlesztési támogatási szerződés
jóváhagyására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: A vitát megnyitom.
Gábris Jácint: Úgy tűnik, ma én vagyok az ilyen technikai referens. Itt egy olyan problémám lenne, ami
ráadásul a szakmámba is vág. Itt igazából magával a beszerzési céllal nem vitatkozom, hiszen ez egy
megszavazatott és eldöntött keretösszeg. Viszont a szakmai részével kapcsolatban lenne egy
észrevételem. Itt a szervergép esetében egy 512 MRAM lett betervezve. Hát most ez 2000-ben is
elavultnak számított volna. Ma talán a bolhapiacon össze lehet szedni 512 M-s memóriakártyát.
Általában 4-8 GB-nál kezdődik most már a memóriamoduloknak a beépítése hasonszőrű gépekbe. Itt
igazából van egy elképzelésem, hogy lehet, hogy nekik elfekvőben volt felhasználható, beépíthető
eszközük és ebből a keretösszegből ők ezt akarják megvalósítani. Csak akkor ezt valahol föl kellett
volna tüntetni, mert hogyha szigorúan azt mondjuk, hogy ragaszkodunk a szakmai, műszaki tartalomhoz
és ennek a megvalósítását elfogadjuk, sőt elfogadnánk azt az elvet is, hogy ez a gép kiszolgálja ezzel a
konfigurációval azt a célt, amire ők használni akarják, akkor probléma van, mert nem fogja. Tehát 512 Mval még egy Linuxos szerver sem fog elindulni nemhogy egy más operációs rendszerrel. Tehát egy
olyan módosító javaslatom lenne, hogyha, mert ugye itt benne van a leírásban, hogy ragaszkodni kell a
műszaki tartalomhoz a megfeleltetésnek, hogy ezt a részt, ezt tekintsük úgy, hogy az összegárba, ha
belefér, akkor nyilván nagyobb memóriamodul is beépíthető legyen. Egyébként persze rendben van az
egész történtet.
Dénes Sándor: Hát, én úgy gondolom, hogyha a Kanizsa Újság fejleszteni szeretne, akkor ők tudják a
célt, meg körüljárták ezt. Tárnok úr kérhetünk két mondatot?
Tárnok Ferenc: Valóban a Kanizsa Újság adta meg ezt a műszaki tartalmat. Azt gondolom, hogy ők
tudják a saját feladatukat. Ők ehhez mérték azt a műszaki paramétert, amit leírtak. Ettől függetlenül,
amennyiben méltányolják Gábris úr javaslatát, akkor ebből a táblázatból ezt az 512 MRAM-ot vegyük ki,
és ennek megfelelően kösse meg az önkormányzat a szerződést, amennyiben úgy ítélik meg, hogy
műszakilag nem megfelelő ez a helyzet.
Marton István: Ez egy ötoldalas anyag és hát nem nagy összegről, 1 mFt-ról van benne szó. Én úgy
gondolom, hogy ez az 1 mFt-on belül, ha kicsit is versenyeztetik, hogy kitől szerzik be - sajnálatos
módon ebben az öt oldalban az nem derül ki, hogy kitől akarják megvenni -, de ha többeket állítanak
versenybe, akkor el bírom képzelni, hogy végül is nagyobb teljesítmény. Jó, de nem tudjuk, hogy kik
azok. Tehát itt azért úgy gondolom, hogy a testület tagjainak nem ártana tudomására hozni, hogy ki az a
három cég. De legalábbis majd, ha eldől, akkor majd kiderül, hogy egymás alá hogy mennek. Mert az
kizárt dolog, hogy a három cég ugyanezt az ajánlatot tegye. Tehát ez valakinek az ajánlata közülük. Ha
ez nem így van, akkor elkezdtek ugyan kicsi, nagyon kicsi összegben, de karteleznek, amit pedig a
törvény büntet nemes egyszerűséggel. Érdekelne, hogy kik az érintett cégek.
Dénes Sándor: Gábris képviselő úrnak ugye módosító javaslata volt. Tessék parancsolni, hogyne!
Tessék a mikrofonhoz fáradni!
Tóth Tihamérné: Én Dóró János úr megbízásából vagyok itt ennél a napirendi pontnál. Elöljáróban
szeretném elmondani, hogy ezt, amit Gábris úr kifogásolt, ezt a számítógépes rendszer összeállítást egy
informatikus állította össze, és teljesen a legolcsóbb megoldást választották a meglévő rendszerhez
viszonyítva. Most én ennyire nem tudok belemenni, amennyire Ön, mert ugye nyilván nem vagyok
szakember, de ez az újságszerkesztéséhez teljes mértékben megfelelő lenne, mondjuk 10 évre
előrevetítve. Most én nem tudok Önnel ezzel vitatkozni. Marton István képviselő úr kérdésére
mondanám a három céget, akiktől árajánlatot szereztünk be. A Hungária Informatikai Kft. az egyik. A
másik az IT Digital. Mindegyik magasabb árajánlatot adott. És a harmadik, akit mi kiválasztottunk, az
nagykanizsai helyi vállalkozó, az NB CORP Kft. Ennyit kívánnék. Merthogy ez teljes mértékben a
meglévő rendszer biztonságos működéséhez szükséges.
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Dénes Sándor: Köszönjük szépen mi is a kiegészítést.
Gábris Jácint: Tényleg rövidre zárom. Tehát én nem kifogásolom a beszerzési igényt, de ezzel a
konfigurációval jelenleg, hogyha így van meghatározva, el sem indul ez a gép. Tehát ezt higgyék el
nekem, mert ezt én tudom. Az lenne a javaslatom, hogy akkor, nem tudom, egy olyat tegyünk bele, hogy
minimum 512 MRAM és akkor nincs belőle vita, mert akkor az az alsó határ, és akkor onnantól fogva
beletehet ebbe az árba amennyit akar. Mert azért egy ilyen kiírást ne hagyjunk itt, mert szakmailag csípi
a szememet, mert ez biztos, hogy ebben a konfigurációban így el sem indulna ez a gép. De úgy
egyetértek a fejlesztésiránnyal.
Dénes Sándor: Mindjárt megszavazzuk Gábris úr, de közben Horváth Jácint képviselő úr is szót kért.
Horváth Jácint: A kérdésem a másik két cégre vonatkozik. Azok is kanizsai cégek voltak, a másik kettő,
akit megkértek?
Dénes Sándor: Nem tudom megmondani Önnek.
Horváth Jácint: A hölgyet kérdezem.
Dénes Sándor: Jó, miután képviselő úr meggyőződött, a kérdésre választ kapott, akkor megszavazzuk,
illetve szavazunk Gábris úr módosító javaslatáról. Szavazás következik.
A közgyűlés 3 igen és 9 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.
231/2014.(X.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Gábris Jácint
képviselő javaslatát a „Javaslat a Kanizsa Újság Kft.-vel kötendő 2014. évi
fejlesztési támogatási szerződés jóváhagyására” előterjesztés tárgyalása
kapcsán, hogy a beszerezendő gépek listájánál az 1 db szervergép minimum
512 M RAM legyen.
Dénes Sándor: És akkor az eredeti határozati javaslatról szavazunk.
A közgyűlés 10 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
232/2014.(X.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a Kanizsa Újság Kft. között kötendő, a jelen
előterjesztéshez mellékelt 2014. évi fejlesztési támogatási szerződésben
rögzített fejlesztési célok megvalósításához hozzájárul. Felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
2014. november 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)
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8. Javaslat csatornaprojekt keretében elkészült víziközművek tulajdonba vételével kapcsolatos
döntések meghozatalára (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászólót nem látok. Akkor a határozati javaslat két pontjáról
szavazunk.
A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
233/2014.(X.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. dönt arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen
előterjesztés I. számú mellékletében foglalt megállapodásban foglaltak
szerint térítésmentesen tulajdonba veszi a „Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt" keretében a
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás által a nagykanizsai
Szabadhegy városrészben, valamint a belvárosban épített, a csatolt
megállapodás vonatkozó mellékletében felsorolt víziközmű vagyont.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés I. számú mellékletét képező
megállapodás és mellékletei aláírására.
Határidő:
2014. november 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)
2. egyetért az 1. pont szerint térítésmentesen tulajdonba vett víziközmű vagyon
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt részére történő üzemeltetésbe adásával.
Felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés II. számú mellékletét
képező üzemeltetési szerződés módosítás és mellékletei aláírására.
Határidő:
2014. november 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)

9. Javaslat a településrendezési terv 2014. évi módosítására érkezett vélemények elfogadására
(írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászólót nem látok. Szavazás következik a határozati javaslat
három pontjáról. Kérem, szavazzunk!
A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
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234/2014.(X.30.) számú határozat
1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a város településrendezési
terve 2014. évi módosítása egyeztetési dokumentációjának egyeztető
tárgyalásáról felvett jegyzőkönyv tartalmával – a 2. pontban említettek
kivételével - egyetért.
2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet az Állami
Főépítész Katonarét Teleki utca – Kaán K. utca – garázsváros – Téglagyári
u. által határolt tömb szabályozását érintő észrevételével, és fenntartja
242/2013. (VIII.28.) határozatában rögzített szándékát, miszerint a tömbben
a megengedett beépítettség értéke 40 %-ról 50 %-ra emelkedjen meg.
Ennek indoka a tömb egyes telkein jelenleg is a 40 %-ot meghaladó
beépítettség, és az ott élő lakosság gyakran jelentkező építési,
épületbővítési igényei, melyeket más módon kielégíteni nem lehet.
3. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy fenti határozatokról az Állami
Főépítészt és a Tervezőt írásban értesítse.
Határidő:
2014. november 15.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)

10. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: Folytatjuk az eredeti 12. napirendi ponttal, melyhez kiegészítéseket is találtak
képviselőtársaim. A vitát megnyitom.
Balogh László: A polgármesteri tájékoztató tartalmazza a köztéri alkotások helyzetéről való beszámolót,
amellyel a Humán Bizottság külön is foglalkozott és van is egy javaslatunk. Meg kell, hogy állapítsuk
röviden, hogy fontos ez a téma még akkor is, ha szubjektív, mert identitásképző és sok-sok
kanizsaikumról van szó. Megállapítottuk a bizottsági ülésen, hogy különösen fontos lenne, mert rossz
állapota ezt indokolja, hogy minél hamarabb megújuljon a Thúry szobor, az Inkey urna, a ligetvárosi
emlékfal és néhány faszobor, illetve nem beszél az anyag egy szobor megújításáról, amelyet
egyhangúan támogat a Humán Bizottság, ez az Eötvös tér 16. előtti „Család” című Grantner Jenő
alkotás. Erre is ráférne egy megújulás. Tehát ezt kérjük, hogy ezt vegyük is be még pluszban az
anyagba. És egyébként nagyon üdvözöljük főépítész úr remek összefoglaló munkáját. Ez is azon
anyagok közé tartozik, amit érdemes eltenni a számítógépbe, vagy a polcra.
Horváth Jácint: Annyit szeretnék csak kérni, hogy a ma felrakott napirendekhez egy rövid szóbeli
kiegészítést legyen szíves, mert ezt itt töltöttük le az ülésen, tehát nem volt alkalmunk elolvasni.
Dénes Sándor: A 3-as és a 4-es volt. A 3. számú kiegészítés a polgármesteri tájékoztatóban a
következő. A Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány fordult kérdéssel hozzám. A magyarkanizsai
testvérvárosi Pedagógus Kórus érkezik Nagykanizsára és az ő ellátásukra kért támogatást és a
polgármesteri keretből fognak ehhez kapni. Erről szól a harmadik. És akkor a negyedik. Ez pedig a
következő: a ZALAISPA Hulldékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába az önkormányzat
képviselőjeként Dénes Sándor polgármestert delegálja. b.) pontja: amennyiben a polgármester
akadályoztatva van, akkor helyettesként Bizzer András önkormányzati képviselőt delegálja. A c.) pontja,
az már nem érdekes. És a 2. pont: Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásba az
önkormányzat képviselőjeként Dénes Sándor polgármestert delegálja. A 3. pontja: Nagykanizsa – Surd –
Zalakormár Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsába az önkormányzat képviselőjeként
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Dénes Sándor polgármestert delegálja. Tehát erről szól képviselő úr a 4. számú kiegészítés. Több
hozzászólót nem látok. Akkor azt javaslom tisztelt képviselőtársaim, hogy először akkor az egyszeri
szótöbbséget igénylő határozati javaslatokról szavazzunk. Szavazás indul.
A közgyűlés 9 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Dénes Sándor: Majd a minősített többséget igénylő határozati javaslatokról szavazunk.
A közgyűlés 9 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
235/2014.(X.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a
8/2010.(II.02.);
353/2012.(XI.29.);
104/1,2/2013.(III.28.);
353/2013.(XII.19.); 36/1-3/2014.(III.06.); 131/36/1-3/2013.(IV.25.); 65/23/2014.(III.27.);
72/3/2014.(III.27.);
110/2/2014.(V.08.);
134/14/2014.(VI.05.);
147/1-3/2014.(VI.26.);
157/4,5/2014.(VI.26.);
171/2014.(VIII.28.);
179/2014.(VIII.28.);
181/1-5/2014.(VIII.28.);
183/2014.(VIII.28.);
184/2014.(VIII.28.);
185/19/2014.(VIII.28.);
185/20/2014.(VIII.28.);
185/21/2014.(VIII.28.);
185/22/2014.(VIII.28.);
185/24/2014.(VIII.28.); 185/27/2014.(VIII.28.); 185/28/2014.(VIII.28.); 186/13/2014.(VIII.28.);
187/2014.(VIII.28.);
189/1-4/2014.(VIII.28.);
195/1,2/2014.(VIII.28.);
204/2014.(IX.25.);
205/1,2/2014.(IX.25.);
208/2014.(IX.25.);
209/2014.(IX.25.);
210/1,2/2014.(IX.25.);
211/7/2014.(IX.25.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
elfogadja.
2. a 10/2007.(I.25.) számú határozat - Keleti városrész parkolási koncepciója végrehajtásának határidejét 2015. április 30-ig meghosszabbítja.
3. a 10/1,2/2012.(I.26.) számú határozat - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
2012-2015
évekre
szóló
Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának megalkotására - végrehajtásának
határidejét 2014. november 30-ig meghosszabbítja.
4. a 211/26/2012.(VI.28.) számú határozat - 147/2012.(IV.26.) sz. határozat
alapján beszerzett dokumentumok szakmai vizsgálata - végrehajtásának
határidejét 2014. november 30-ig meghosszabbítja.
5. a 324/1-4/2013.(XI.28.) számú határozat - Javaslat Nagykanizsa Megyei
Jogú Város településrendezési tervének módosítására - végrehajtásának
határidejét 2014. december 31-ig meghosszabbítja.
6. a 362/30/2013.(XII.19.) számú határozat - Brüsszeli fejlesztési tanácsadás,
mint szakértői munka elvégzése tárgyában a legjobb ajánlatot tevő céggel
szerződéskötés - végrehajtásának határidejét 2014. december 31-ig
meghosszabbítja.
7. a 65/1/2014.(III.27.) számú határozati pont - Javaslat a közvilágítás
korszerűsítéshez, napelemes villamosenergia-termeléssel kombinált belső
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világítás-korszerűsítésekhez szükséges műszaki dokumentáció, valamint
teljes várost érintő napelemes villamosenergia-hasznosítási program
elindításának lehetőségét vizsgáló háttértanulmány elkészítésére végrehajtásának határidejét 2014. november 30-ig meghosszabbítja.
8. a 83/2014.(IV.17.) számú határozat - Javaslat a közlekedési létesítmények
2014. évi fejlesztésének programjára - végrehajtásának határidejét 2015.
december 31-ig meghosszabbítja.
9. a 84/2014.(IV.17.) számú határozat - Javaslat a 2014. évi intézményi
felújítási program végrehajtására - végrehajtásának határidejét 2014.
december 15-ig meghosszabbítja.
10. a 176/1-3/2014.(VIII.28.) számú határozat - Javaslat az ÁROP-1.A.3-2014
kódszámú "Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat benyújtására végrehajtásának határidejét 2014. december 31-ig meghosszabbítja.
11. dönt arról, hogy jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerint Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi éves összesített
közbeszerzési terv módosítását elfogadja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. november 14. (nyilvánosság biztosítására)
Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
Tárnok Ferenc csoportvezető)

12. az önkormányzati szintű
képviseletével megbízza:

Érdekegyeztető

Fórum

munkáltatói

oldal

Dénes Sándor polgármestert, Bizzer András önkormányzati képviselőt,
Bagarus Ágnes humán és hatósági osztályvezetőt,
egyidejűleg a 496/18/2010.(X.28.) számú közgyűlési határozatot hatályon
kívül helyezi.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. október 30.
Dénes Sándor polgármester
Bagarus Ágnes osztályvezető)

13.
1. dönt az önkormányzat és intézményei 2015. évi energetikusi
feladatainak vállalkozásba adásáról. Felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Beszerzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a
vállalkozásba adáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. december 31.
Dénes Sándor polgármester
Tárnok Ferenc csoportvezető)

2. a megbízási díj fedezetéhez szükséges (530 000 Ft+Áfa/hó) összesen
bruttó 8.077.200 Ft előirányzatot a 2015. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2015. évi költségvetés elkészítése
Dénes Sándor polgármester
Tárnok Ferenc csoportvezető)
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14. a Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány számára utólagosan 80 000
Ft támogatást biztosít a polgármesteri keretből a „Felkészítés középiskolai
kistérségi
matematikai
tehetséggondozásra”
c.
konferencia
megrendezéséhez. Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó
támogatási szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. december 31.
Dénes Sándor polgármester
Strobl Krisztina Polgármesteri Szervezési Csoport
vezetője)

15. a Kanyssa Hallagói Alapítvány számára utólagosan 50 000 Ft támogatást
biztosít a polgármesteri keretből a Pannon Tudományos Nap kapcsán
Nagykanizsa város közönség díjához. Felkéri a polgármestert, hogy az
átutalásra vonatkozó támogatási szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. december 31.
Dénes Sándor polgármester
Strobl Krisztina Polgármesteri Szervezési Csoport
vezetője)

16. jóváhagyja a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának
szervezetfejlesztése” ÁROP-1.A.5-2013-2013-0068 kódszámú projekt
keretein belül elkészült Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat
bemutató tanulmányt, valamint az Önkormányzati fenntartásban, vagy
működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és
finanszírozási modellt.
17. a Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióhoz (2011-2016.) kapcsolódó 2014.
évi cselekvési tervben megfogalmazott feladatok elvégzéséről szóló
beszámolót elfogadja.
18. a város köztéri alkotásainak helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
19. a Zala megyében létrehozandó megyei területfejlesztési konzultációs
fórumba
Karádi
Ferencet,
Nagykanizsa
Megyei
Jogú
Város
alpolgármesterét delegálja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. október 31.
Dénes Sándor polgármester
Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető)

20. egyetért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában
levő nagykanizsai belterületi 13440/19 és 13441 helyrajzi számú ingatlanok
településrendezési terv szerint megosztásával, azzal, hogy az ingatlanokból
visszamaradó – közútba nem csatolt – területrészek közterületként
kerüljenek kialakításra az ingatlan-nyilvántartásban.
Felkéri a polgármestert a telekalakításhoz szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2015. március 31.
Dénes Sándor polgármester
Tárnok Ferenc csoportvezető
Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátorjogtanácsos)
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21. a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány számára 130 000 Ft támogatást biztosít
a polgármesteri keretből a 2014 novemberében Nagykanizsára érkező
Magyarkanizsai Pedagógus Kórus szállás és étkezési költségének
támogatására. Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó
támogatási szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. december 31.
Dénes Sándor polgármester
Strobl Krisztina Polgármesteri Szervezési Csoport
vezetője)

22.
1.
a) a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába az
önkormányzat képviselőjeként Dénes Sándor polgármestert delegálja.
b) a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába
Dénes Sándor polgármester akadályoztatása esetén állandó
helyettesként Bizzer András önkormányzati képviselőt delegálja.
c) felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulás elnökét tájékoztassa.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. november 06.
Dénes Sándor polgármester
dr. Termecz Marianna aljegyző)

2. a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulásba az önkormányzat
képviselőjeként Dénes Sándor polgármestert delegálja.
3. a Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti
Társulása Társulási Tanácsába az önkormányzat képviselőjeként
Dénes Sándor polgármestert delegálja.
23. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

Dénes Sándor: És ezzel elfogytak a nyílt ülés napirendi pontjai, és akkor zárt üléssel folytatjuk a
közgyűlést.

Zárt ülés
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített
külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A közgyűlés 236/2014.(X.30.)-238/2014.(X.30.) számú határozata később kerül kihirdetésre.
A közgyűlés 239/2014.(X.30.) számú határozatával önkormányzati hatósági ügyben döntött.
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Dénes Sándor polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 13.50 órakor bezárta.
(Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint
tartalmazza.)

Dénes Sándor
polgármester

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző
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