JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor
tartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Vasemberház Díszterem
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.

Jelen vannak:

Baj József, Balogh László, Bedő György, Bizzer András, Dénes Sándor, Dr.
Erdős László, Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán, Horváth Jácint,
Jerausek István, Karádi Ferenc, Szőlősi Márta, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Dr. Termecz Marianna aljegyző,
Bagarus Ágnes osztályvezető, Kunics György osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész,
Jónásné Szőke Krisztina csoportvezető, Strobl Krisztina csoportvezető, Rodekné Hederics Erika
csoportvezető, Tárnok Ferenc, Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor, Anekné
Grabant Márta személyzeti ügyintéző, Gáspár András, Kámán László, Bilicz Csaba, Fitos István, Mezei
László

Dénes Sándor: Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, munkatársaimat, kedves
vendégeinket, a média képviselőit a mai soros közgyűlésünkön. Elsőként engedjék meg, hogy a
forgatókönyvet közöljem. A Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság az 1/2015.(V.21.) számú
határozatában megállapította, hogy Marton István képviselő úr halála miatt megüresedett mandátumra
az Összefogás Nagykanizsáért Egyesület a jogszabályban meghatározott határidőig nem jelentett be
jelöltet, így a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép. A választási bizottság az
Összefogás Nagykanizsáért Egyesület kompenzációs listája alapján igazolta Baj József úr mandátumát.
A határozat jogerős. A Helyi Választási Bizottság a megbízólevelet képviselő úr részére 2015. május 26án átadta. Az eskütételre a mai közgyűlésen kerül sor, miután a forgatókönyvet megismertük és a
napirendet elfogadtuk. Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a meghívóban nem szereplő alábbi
előterjesztés napirendre vételét javaslom: Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosítására. Ez az
előterjesztés 2015. május 21-én került fel a honlapra. A meghívóban szereplő alábbi előterjesztésekhez
van kiegészítés: A 10. napirendhez, a Polgármesteri tájékoztatóhoz. Az 1. számú kiegészítés 2015.
május 27-én került feltöltésre a portálra, a 2. számú kiegészítés 2015. május 28-án került feltöltésre,
valamint a 17., Javaslat a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgató tisztségének
betöltésére két kiegészítés – két pályázó visszavonta pályázatát. 2015. május 28-án került feltöltésre. A
18. napirendi ponthoz, ez a Vagyongazdálkodási Zrt. pályázatáról szól, itt egy kiegészítés van. Egy
pályázónk visszavonta pályázatát. Soros közgyűlést követően azonnali soron kívüli közgyűlést hívok
össze az alábbi napirendi ponttal, mely így szól: Javaslat a Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium
és Szakképző Iskolát érintő intézményátszervezés véleményezésére. Az azonnali soron kívüli közgyűlés
meghívójában nem szereplő alábbi előterjesztés napirendre vételét javaslom: Pályázat önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Tehát ez a mai közgyűlés forgatókönyve. És akkor
tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy a soros közgyűlés napirendi pontjairól szavazzunk az előbbi
kiegészítésekkel együtt.

A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
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103/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. május 28-i soros ülésén a
következő napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről szóló
48/2009.(XI.09.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Kámán László vezérigazgató
2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek
elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
3. Javaslat köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesi pályázatának
véleményezésére (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Péntek Lászlóné pályázó
4. Javaslat a közlekedési létesítmények fejlesztése 2015. évi programjának
meghatározására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
5. Javaslat a Balatonmáriai Gyermek és Ifjúsági Tábor és a nyári napközis
tábor (Zöldtábor) 2015. évi működésére (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
6. Tájékoztató az óvodai jelentkezésekről, javaslat a 2015/16-os nevelési
évben indítható óvodai csoportszámok és álláshelyek jóváhagyására
(írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Hartainé Bobay Éva mb. óvodavezető
7. Javaslat a 12. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó
pályázat kiírására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
8. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
9. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével hajléktalanokat
és családok átmeneti otthonát fenntartó intézményrendszer működtetésére
kötött ellátási szerződés módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: dr. Baracskai Józsefné, a MVK Zala Megyei Szervezetének
igazgatója
Szőlősi Márta, a MVK Nagykanizsai Városi Szervezetének
vezetője
10. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet SZMSZ-ének
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Horváth István igazgató
11. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívottak: Dobos István tü. alezredes tanácsos kirendeltségvezető
Kómár Ferenc tü. százados tűzoltóparancsnok
Bali Veronika irodavezető
12. Interpellációk, kérdések
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Zárt ülés:
13. Javaslat a IV. számú felnőtt háziorvosi körzet átadására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívottak: Patakiné Dr. Rácz Erzsébet háziorvos
Dr. Hámori Zsolt háziorvos
14. A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2014. évi beszámolója és 2015. évi
Üzleti Terve (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató
15. Javaslat a Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. 1. emelet 3. szám alatti üres lakás
versenytárgyaláson történő értékesítésére (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Kámán László vezérigazgató
16. Javaslat a Nagykanizsa, Király utca 19. szám alatti ingatlan
versenytárgyaláson történő értékesítésére (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Kámán László vezérigazgató
17. Javaslat döntéshozatalra az Erzsébet tér 17. Társasház egyezségi ajánlata
ügyében (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívottak: Kámán László vezérigazgató
Dr. Baumgartner Imre ügyvéd
18. Javaslat a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgató
tisztségének betöltésére hirdetett pályázat elbírálására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívottak: Pályázók
19. Javaslat a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
vezérigazgató tisztségének betöltésére hirdetett pályázat elbírálására
(írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívottak: Pályázók
20. Fellebbezés (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester

Dénes Sándor: És akkor az eskütételre kerülne sor. Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy álljunk
fel. És Baj József urat pedig kérem, hogy én előolvasom az eskü szövegét, legyen kedves, esküt tenni.

(Baj József a képviselőtestület előtt leteszi esküjét.)

Dénes Sándor: Gratulálunk képviselő úrnak, és akkor az eskütételi okmány aláírása következik. Közben
a kérdésekre már jelentkeztek képviselőtársaim.
Gábris Jácint: Az Interpellációk, kérdések napirendhez két témában szeretnék kérdéseket feltenni.
Mindegyik témánál ilyen összetett kérdések lesznek. Az egyik téma, az a fizetőparkolás vasárnaponként
Vásárcsarnok környékén két kereskedelmi egység vonatkozásában téma lenne. A másik pedig,
közalkalmazottak visszafoglalkoztatása, mint közmunkás tárgyban lenne kérdésem.
Dr. Fodor Csaba: A kérdések között szeretnék inkább kéréseket megfogalmazni. Az egyik, az a palini
Felsőerdő utca csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatos, a másik, az több játszóteret érintene. Palinban
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ugye van kettő játszótér, a Herkules és az Inkey utcákban, és az Űrhajós utcai játszótérrel kapcsolatban
szeretnék kérdést feltenni.
Dr. Erdős László: Kérdést szeretnék feltenni a Dózsa György utca átmenő gépjárműforgalmának
csillapítása tárgyában. Ebben a körben 5 darab rövid kérdésem lenne, tehát ezen tárgykörön belül. A
másik kérdésem pedig a Lámpagyári utca céli oldali járdaszakaszának a felújítása tárgyában lenne egy
kérdés.
Dénes Sándor: Több képviselő nem jelzett. Majd a kérdések napirendnél akkor legyenek szívesek
részletesen kibontani. És akkor elkezdjük az 1. napirendi ponttal a közgyűlést.

1. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítéséről szóló 48/2009. (XI. 09.)
önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Kámán László vezérigazgató
Horváth Jácint: A rendelet, illetve később ezt tárgyaljuk külön napirendként is magán az ingatlanoknál
majd, én a két ingatlan tekintetében, amit értékesítésre szánunk, tegnap ugye ugyan ügyrendi
bizottságon hosszan beszéltünk róla, én arra jutottam mára is, hogy az Erzsébet tér 16-ot szerintem
halasszuk el, nézzük meg, hogy nem-e lehetne, nagyon értékes helyen lévő ingatlanról van szó, ha
maga az ingatlan állapota nem is annyira, hogy esetleg más módon vagy máshogy hasznosítani. A
Király utcával egyetértek.
Dénes Sándor: Több hozzászólót nem látok. Ez módosító javaslata volt képviselő úrnak. Akkor a
módosítóról szavazunk. Aki egyetért képviselő úrral, Ő igennel szavaz. Indíthatjuk a szavazást.
A közgyűlés 3 igen, 3 nem és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.
104/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Horváth Jácint
képviselőnek a „Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
elidegenítéséről szóló 48/2009.(XI.09.) önkormányzati rendelet módosítására”
című előterjesztéssel kapcsolatos azon javaslatát, hogy a Nagykanizsa,
Erzsébet tér 16. szám alatti I. emelet 3. ajtószámú, értékesítésre javasolt
ingatlan esetében halasszák el az elidegenítési tilalom alá eső ingatlanok
köréből való törlését, és vizsgálják meg annak más módon történő hasznosítási
lehetőségét.

Dénes Sándor: Elutasítottuk képviselő úr javaslatát. És akkor engedjék meg képviselőtársaim, hogy a
100-ast is vesszük, de még a rendeleti javaslatról szavazzunk előbb. Rendeleti javaslatról indíthatjuk a
szavazást.
A közgyűlés 11 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
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18/2015.(V.29.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotja a
18/2015.(V.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások elidegenítéséről szóló 48/2009.(XI.09.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről
szóló 31/1997. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: Ez szoroson kapcsolódik az előző napirendhez. Itt a Király u. 19. miatt kell ezt
megtennünk. A vitát megnyitom. Hozzászólást nem látok. Köszönöm, lezárom. Szavazás következik a
rendeleti javaslatról.
A közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet
alkotja:
19/2015.(V.29.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotja a
19/2015.(V.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonában lévő
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 31/1997.(VII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3. Javaslat köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesi pályázatának véleményezésére
(írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Péntek Lászlóné pályázó
Dénes Sándor: A Palini Általános Iskola intézményvezető-helyettesi beosztásának a betöltésére
pályázat került kiírásra. Ezt olvashatjuk ebben a napirendben. A vitát megnyitom. Hozzászólót nem látok.
Akkor a határozati javaslatról szavazunk, amelyben javasoljuk a pályázat elfogadását.
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
105/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a beadott pályázatának vezetői
programjában foglaltak alapján a Palini Általános Iskola intézményvezetőhelyettesi beosztására Péntek Lászlónét javasolja kinevezni.
Határidő:
2015. június 10.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
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4. Javaslat a közlekedési létesítmények fejlesztése 2015. évi programjának meghatározására
(írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Gábris Jácint: Én igazából az észrevételeim mellett tolmácsolni szeretném volt képviselőtársunk,
Károlyi úrnak a kérését is, hogy hiányzik ebből a tervezetből az Alsó-Szabadhegyi útnak a felújítása,
amely már több éve probléma. És ha jók az információim, az ottani emberek már össze is fogtak az
ügyben, hogy akár még anyagi rááldozással is tudnak bizonyos mértékben terhet vállalni ennek a
kivitelezésében. Az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy ez ügyben valamilyen választ fogalmazzunk
meg, vagy fogalmazódjon meg az ott élők irányába, mert nem tudják, hogy akkor most mi van ezzel a
helyzettel. Ebben kérném a polgármester úr szíves tájékoztatását, hogyha kérhetem.
Dr. Fodor Csaba: Az Alsó-Szabadhegyi úttal kapcsolatosan énnekem is olyan információkat mondottak
a lakók, hogy ők jelentős előkészületeket folytattak annak érdekében, hogy ez az út valóban elkészüljön,
mert azért áldatlan állapotok vannak. Ha valaki arra egyszer elmegy, akkor ezt tapasztalhatja. Ha most
nincs benn ebben a tervben, amit én nagyon sajnálok, de akkor én határozottabban azt kérem a
polgármester úrtól, határozottabban, mint a Gábris képviselő úr tette ezt az előbb, hogy azt vizsgálják
meg, mivel az út, az önkormányzati tulajdon és kezelésben, kiadható-e valamifajta tulajdonosi
hozzájárulás, és kell-e ahhoz valamifajta engedélyt, hogy a lakók „összeállva, kalákában” összeszedik a
pénzt, és akkor ők maguk ezt elvégzik, ezt az útfelújítást, mert hát azért az az érdekük, hogy ezen az
úton közlekedni tudjanak. Aztán a következő, én már úgy látszik, hogy amióta Önök vannak hatalmon,
azóta énnekem minden éven többször el kell mondanom a Pivári utca áldatlan állapotát. Egyszer voltak
kegyesek megszavazni határozatban, hogy jó, hát legyen ez a 100 millió Ft körüli felújítási összeg, pár
éve volt, aztán utána kimaradt folyamatosan a rendeletekből. Nem igazán értem, hogy miért. Én akkor
elmondtam az indokaimat, de elmondom most is. Tehát ahhoz, hogy általában útfelújításhoz fogjunk,
ahhoz azért valami koncepciónak lenni kell. Nem feltétlenül az a koncepció, hogy melyik FIDESZ-es
képviselő hol lakik, és melyiknek van erősebb lobbija, hanem az a koncepció, hogy mely utak gyűjtő
utak, mely utak a gyűjtőútra rávezető utak, melyeken milyen forgalom bonyolódik. Hovatovább még azt
is figyelembe kellene venni énszerintem, hogy mely utak, amelyeken tömegközlekedés folyik. Ugyanis
ott, ahol a Volán gépjárműveket, tehát buszjáratokat hajt végre, azokon az utakon, jelesen a Pivári utca
egy szakasza is ilyen, azokon az utakon a gépjárművek sokkal nagyobb igénybevételnek vannak kitéve.
Mivel a jegyárakban előbb-utóbb ez megjelenik, mert a meghibásodások azért csak nőnek, a
felfüggesztéseken, mármint a gépjárművek felfüggesztésein, az egyéb olyan alkatrészeken, amik a
rázkódást nem igen bírják, vagy nem erre voltak tervezve, ez anyagköltségként megjelenik a Volánnál,
és ez szépen begyűrűzik majd a jegyárakba, tehát kvázi megfizetjük mi ezt a plusz költséget ahelyett,
hogy koncepció alapján rendbe tennénk az útjainkat. Ez nem csak a Pivári utcára igaz, de oda
jelentősen igaz. Nem látom továbbá, amit múltkor megkértem kérdésként, az Alkotmány utcai
gyalogátkelőhely az iskolánál, hogy ez ide kell-e bevenni vagy nem, de mivel van benn gyalogátkelőhely
kialakítására egy máshol pénz, én azt gondolom, hogy az belefért volna ide is, nem olyan jelentős
összeg. Azt meg köszönöm szépen, hogy az Alkotmány utcai keleti oldali járdafelújítás, az bekerült, mert
az valóban rendkívül fontos. Amiket mondtam, nem akarom ledegradálni, amik felsorolásra kerültek,
mert ezek is rendkívül fontosak. Pontosan tudom, hogy ennek a tízszeresét el tudnánk költeni az
úthálózatra. Rá is férne sajnos az úthálózatra. Én csak a jövő szempontjából kérem Önöket, ha a
következő évi költségvetést megtervezik és elfogadják, akkor abban nagyobb forrásokat biztosítsunk az
út- és járdakarbantartásokra, felújításokra, mert az, hogy hagyjuk lepusztulni az útjainkat, a járdáinkat,
hovatovább oda jutunk, hogy sokkal, de sokkal többe fog kerülni azok felújítása, mint az, hogyha
rendesen rendszeres karbantartásokat végeznénk. Ez a 100 valahány millió Ft, ez kevés. Én azt
gondolom, hogy a jövő évi költségvetésben ennek legalább a háromszorosát kell beépíteni azért, hogy a
5-6 év múlva, vagy 10 év múlva … városvezetésnek ne milliárdokat kelljen befeccelni ahhoz, hogy itt a
normális utakon és járdákon lehessen közlekedni. Persze, ha az a cél, hogy ismét gólyalábakról legyen
híres Nagykanizsa, meg hogy az off road fesztiválokat, amit most Somogybabodon rendeznek, itt
akarjuk megrendezni a belvárosban, akkor értem, csak hát ez nem biztos, hogy elfogadható a város
lakossága szempontjából.
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Bizzer András: Én azt szeretném kiemelni, hogy az idei évben összességében 115 millió Ft-ot költünk
erre a célra, tehát az utak, járdák rendbetételére, és soha ennyit még nem költöttünk egy év alatt erre a
célra korábban. Tehát igenis, hogy odafigyelünk erre a célra, és kiemelten kezeljük, és fontosnak tartom
kiemelni azt, hogy Kiskanizsán fontos fejlesztések fognak megvalósulni. Itt van a Kisrác utca 20 millió Ftos keretösszeggel, illetve jön majd ugye be a közgyűlésre egy olyan előterjesztés, amit már a
bizottságok megtárgyaltak, hogyha pályázati pénzeket nyerünk, akkor a Bajcsai utca is fel lesz majd
újítva jelentős összegből, tehát összesen 30 millió Ft-ből. Tehát ez azt jelenti, hogy a kiskanizsai részre
is odafigyelünk. És visszautasítom Fodor Csabának azt a feltételezését, hogy a felújításokat az alapján
döntenénk el, hogy ki hol képviselő, és mondjuk adott esetben valamelyik képviselőnek mekkora a lobbi
ereje. Mondok egy példát is. Én a FIDESZ frakcióvezetője vagyok, és az én körzetemben az idei évben
nem lesz felújítás. Azért nem lesz, mert szakmailag nem volt indokolt. Pontosan oda csoportosítjuk át a
pénzeket, ahol a város területén a legindokoltabb szakmailag, mert a legrosszabb állapotú utakat
szeretnénk lépésről lépésre felújítani. Tehát ezt a politikai támadást visszautasítom Fodor Csaba
részéről.
Horváth Jácint: Tényleg, amikor még nyomtam a gombot, akkor még nem hangzott el Fodor
képviselőtársam szájából ez a 100 millió Ft milyen kevés típusú hozzászólás, de ezt mindenképp meg
szeretném erősíteni, hogy igen, hiába több, mint eddig, 10 darab projektről beszélünk, és 4 darab projekt
elviszi ennek a 80 %-át, vagy még többet. 5 darab meg, az meg már majdnem 90-et is. És itt látszik,
hogy ez mennyire kicsi összeg. Csak javaslat tényleg a jövőre vonatkozóan, hogy tényleg ennél jobban
oda kell figyelnünk ezekre a tételekre. Illetve még egy szempont itt a tervezhetőséghez vagy a
tervezéshez, hogy esetleg olyan dolgok, ugye itt hangzatos ígéretek voltak az elmúlt hónapokban már,
hogy itt uniós forrásokból mekkora kerékpárút-fejlesztések lesznek a jövőben, hogyha esetleg ilyen
dolgokra uniós forrást lehet majd szerezni, akkor azt ne feltétlenül saját forrásból csináljuk meg.
Tóth Nándor: Fodor Csaba úr hozzászólásának a második részét, ami a Pivári utcával foglalkozik, úgy
fogtam fel, hogy amennyiben a jövő évi tervek között fogjuk tudni szerepeltetni, egy szavazatot már arról
az oldalról is kapott ez az ügy. Egyébként magam is támogatom. Tehát a Pivári utcának a felújítása
elodázhatatlan. Én korábban azt mondtam, hogy a ciklus végéig meg kell csinálni, de azt gondolom,
hogy addig sem szabad várni, és én nagyon reménykedem abban, hogy jövőre valamilyen forrásból,
elsősorban persze, amit a Horváth képviselő is említett, ha van pályázati forrás, akkor pályázati
forrásból, vagy részben pályázatiból, amennyiben pedig nem, akkor szerintem is egy-két évben belül a
Pivári utcának a felújítását el kell végezni, hiszen legalább úgy, mint Fodor Csaba, magam is kétszer
legalább megteszem ezt az utat naponta, valóban a középső szakaszon autóbusz közlekedik. Engem
megkerestek az ott lakók olyan problémával is, hogy a lakók egy része szeretné egyirányúsítani az utcát,
de ez ugye nem olyan egyszerű, mert mint ahogy Fodor Csaba is mondta, az egy gyűjtőút, az bizonyára
problémát jelentene mások számára. Ezzel kapcsolatosan ennyit szerettem volna mondani. Amit az
Alsó-Szabadhegyi útról mondott, az is igaz. Az Alsó-Szabadhegyi út, ráadásul annak a hátsó szakasza,
az nagyon rossz állapotban van. Én pillanatnyilag abban látom a problémát, hogy ott a lakók elkezdték
az utat, de nem az utat, mert igazából, ahol ők építettek, a közlekedési sávot építették, az nem az útnak
a nyomvonala. Az út nyomvonala, az ki van tűzve. Azon kívül nem történt semmi, mint ki lett tűzve a
nyomvonal. És azt kell végiggondolni, hogy most valamilyen módon segítjük azt a fajta tevékenységet,
amit ők önszervezéssel próbálnak megvalósítani közvetlenül a telekhatáron, vagy esetleg arra találunk
valamilyen megoldást, hogy az út tengelyét, az út nyomvonalát erősítjük meg, és akkor tisztességesen,
normálisan lehet ott is közlekedni. Egyébként, amit az útfejlesztésekkel kapcsolatosan itt elmondtak az
előttem hozzászólók, én is elfogadom. Én azt gondolom, hogyha nem 100 millió, hanem mondjuk, 1
milliárd Ft állna éves szinten rendelkezésre út- és járdafelújításra, azt is el tudnánk osztani, el tudnánk
költeni. Nyilván, ha itt 100 ezer Ft-on vitatkozunk, akkor az kicsit problémásabb, mintha tízszerese lenne.
Dr. Erdős László: Csatlakozni szeretnék Bizzer András által előadottakhoz. Én tudom tanúsítani, hogy
az Alkotmány utcára azért kerül 20 millió Ft beruházásra, járdafelújításra, mert a Bizzer András az Őrá
eső részről lemondott, vagy legalábbis, hát, átadta a mi részünkre, az én részemre. Tehát erre tekintettel
került erre sor.
Dénes Sándor: Dr. Fodor Csaba képviselő úr. Másodszor kér szót.
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Dr. Fodor Csaba: Mert megkeveredtem polgármester úr. Nem értettem, miről mondott le a Bizzer
képviselő úr az Erdős képviselő úr javára, vagy hogyan van ez?
Dr. Erdős László: Átadta ezt a részt.
Dr. Fodor Csaba: De ki adott miből? Mije van a Bizzer képviselő úrnak, amiből Ő át tud adni bárkinek
bármit is csak.
Dénes Sándor: Nekünk van csak. Nekünk van. Amit elfogadott a közgyűlés, 100 millió Ft-unk volt
útfelújításra, és az mindannyiunké.
Dr. Fodor Csaba: Polgármester úr! Van úgy, hogy a hülyék a túloldalon vannak. Én azt pontosan értem,
hogy arról szól a történet, hogy mégis csak igaza van a Fodor Csabának, amikor azt mondja, hogy itt a
képviselők, mármint a FIDESZ-esek, rendelkeznek valami le nem írt, de valamifajta olyan jogosultsággal,
mi nem illeti meg őket, vagy minket is megilletne, …., és ebből ők egymás között osztozkodnak – az se
érdekel, ha ezt a városfejlesztés fejlődésére használják, mit bánom én, hogy kinek mit oszt a közösből
sajátjaként. Csak furcsállom, és ezt meg nem tudom elfogadni. Ez szűrődött le Erdős képviselő úr
szavaiból. Ha ez így van, akkor hagyjanak bennünket békén, aztán oldják meg egymás között, de
hozzák ide, mert elég hülye helyzeteket teremthet… ebben a jövőben.
Dénes Sándor: Képviselő úr, még egyszer mondom, az út-, járdafelújításra 100 millió Ft-unk van.
Mindannyiunknak. Ez az Öné is. Tehát akkor, amikor itt, ha megnézi a felújításra várókat és ott látja,
most a Pivárit nem, de reméljük a jövőben itt lesz, hogy Kisrác utca. Ez a közös dolgunk, higgye el. Ön is
Kiskanizsát képviseli….
Dr. Fodor Csaba: Nem, én a várost képviselem, Nagykanizsán, aminek Kiskanizsa is része.
Dénes Sándor: …. Kiskanizsát is képviseli, tehát ne mondjon ilyeneket, legyen kedves. És még Bizzer
Andrásnak megadom a szót, másodszor kért szót, parancsoljon, és utána lezárjuk a napirendet.
Bizzer András: Én csak tisztázni szeretném, hogy nem osztozkodás volt, csak annyi volt, hogy
frakcióülésen én elismertem azt a tényt, hogy szakmailag indokoltabb ugye az Alkotmány utcának a
felújítása, mert az sokkal jobban rossz állapotban van, mint például, amik a keleti városrészben
találhatóak. Tehát szakmai indokok alapján volt egy ilyen véleményem a frakcióülésen. Ennyi történt.
Dénes Sándor: A vitát lezárom, nem látok több hozzászólót. Engedjenek meg néhány gondolatot
zárásképpen, és szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Valóban a költségvetés tervezésénél azt
láttuk, az látszott, hogy idén, 2015-ben 100 millió Ft-ot tudunk fordítani utak, járdákra. Volt, amikor ennél
kevesebb volt, és nyilván volt olyan is, amikor ennél több. Valóban, több százmillió forintra lenne
szükség. A felvetéseket támogatom és egyetértek, tehát nincs itt véleménybeni különbség. Többen
felvetették a Pivári utcát. Valóban, megoldandó feladat. Ugyanez az Alsó-Szabadhegyi úti is. Ezt külön
nem tettük bele, nem is tesszük, de próbálunk segíteni az ott lakóknak a gondján, mert valóban így van,
ahogy Önök elmondták. Akkor szavazás következik. Tehát a határozati javaslatról szavazunk. Indíthatjuk
a szavazást.
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
106/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a 2015.
közlekedésfejlesztési program megvalósításáról az alábbi tartalommal:

évi
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Zártkerti útfelújítások

később kerül meghatározásra

Alkotmány utca keleti oldal

járdafelújítás a Kalász utcától északra

Kisrác utca

út- és járdafelújítás (Varasdi, Nagyrác között)

Dózsa Gy. utca

gyalogátkelőhely létesítése a Stop-Shop előtt

Dózsa Gy. utca

autóbusz utasváró építése a Stop-Shop előtt

Kisberki utca

15 – 21. szám előtti járda felújítása

Kalmár utca – Lékay Gy. u.

gyalogátkelőhely létesítése a körforgalomban

Miklósfa

temetőhöz vezető járda felújítása

Csengery utca

kerékpárút építés Kisfaludy u. és vasút között

Március 15. tér átépítése

útfelújítás, útcsatlakozás, vízelvezetés

A fejlesztések forrása a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll a 13. számú
mellékletben a „Közlekedési létesítmények fejlesztése” és a „Március 15. Tér Gördövényi utca felújítása, átépítése” előirányzati sorokon. Felkéri a
polgármestert a fejlesztések előkészítésérre és megvalósítására.
Határidő:
2015. november 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)

5. Javaslat a Balatonmáriai Gyermek és Ifjúsági Tábor és a nyári napközis tábor (Zöldtábor)
2015. évi működésére (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: Ezt mindig ilyenkor, májusban tárgyaljuk. Itt látják részletesen képviselőtársaim, hogy
hogy lesznek a turnusok, és mennyi pénzt költünk erre. A vitát megnyitom. Hozzászóló nincsen.
Köszönöm szépen. Akkor a határozati javaslat két pontját tenném fel engedelmükkel együtt szavazásra.
Indíthatjuk!
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
107/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a Balatonmáriai Gyermek és Ifjúsági Tábor turnusbeosztását és tervezett
létszámát 2015-ben az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Turnus

Időpont:

Iskola:

Ingyenes
HH/HHH
létszám

Fizetős

Összlétszám:
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1.

20

39

59

13

31

44

23

39

62

15

8

23

6

18

24

5.

06.29 - 07-05. Hevesi Sándor Általános
Iskola
07.06 - 07.12. Kőrösi-Péterfy Általános
Iskola székhely
07.13 - 07.19. Kőrösi-Péterfy Általános
Iskola Péterfy Tagintézmény
07.20 - 07.26. Zrínyi-Bolyai Általános Iskola
székhely
07.20 - 07.26. Zrínyi-Bolyai Általános Iskola
Bolyai tagintézmény
07.27 - 08.02. Testvérvárosi tábor

-

-

65

6.

08.03 - 08.09. Rozgonyi úti Általános Iskola

13

18

31

21

10

31

12

7

19

Palini Általános iskola

8

5

13

Miklósfai Általános Iskola

18

8

26

148

183

366

2.
3.
4.

Kiskanizsai Általános Iskola
7.

Összesen

08.10 - 08.16. Szivárvány EGYMI

Határidő:
2015. június 15.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
2. a nyári napközis tábor (Zöldtábor) helyszíneként 2015. június 22-től
augusztus 19-ig a Zöldtábor 099 hrsz-ú területét jelöli ki.
Határidő:
2015. június 15.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

6. Tájékoztató az óvodai jelentkezésekről, javaslat a 2015/16-os nevelési évben indítható óvodai
csoportszámok és álláshelyek jóváhagyására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Hartainé Bobay Éva mb. óvodavezető
Dénes Sándor: Itt is részletesen tárgyalja a napirend a csoportok számát, hogy alakul a jelentkezések
alapján, az álláshelyeket. Vitát megnyitom. Hozzászóló nincs. Köszönöm szépen. Akkor lezárjuk. A
határozati javaslatnak négy alpontja van, kérem, hogy együtt tegyük fel szavazásra. Indíthatjuk!
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
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108/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a 2015/16. nevelési év óvodai jelentkezéseiről szóló tájékozatót elfogadja.

Intézmény neve

Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Székhelyintézmény
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Attila
Tagóvoda
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
Hétszínvirág Tagóvoda
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Hevesi
Tagóvoda
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Kossuth
Tagóvoda
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
Micimackó Tagóvoda
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Rozgonyi
Tagóvoda
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Vackor
Tagóvoda
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
Kiskanizsai Tagóvoda Bajcsy-Zs. u.
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
Kiskanizsai Tagóvoda Nagyrác u.
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda
Kiskanizsai Tagóvoda Törökvári u.
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Palini
Tagóvoda
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Miklósfai
Tagóvoda Gárdonyi u.
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Miklósfai
Tagóvoda Csengery u.
Összesen:

Csoportszám

2. a 2015/16-os nevelési évben az egyes intézményekben indítható óvodai
csoportok számát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

6
5
5
6
6
4
3
5
3
4
2
1
3
3
1
57

Határidő:
2015. szeptember 1.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
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3. Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda álláshely számát 2015. szeptember 1től az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Intézmény

Központ
Kiskanizsai Tagóvoda
Miklósfai Tagóvoda
Palini Tagóvoda
Rózsa Székhelyóvoda
Kertvárosi Tagóvoda
Hevesi Tagóvoda
Rozgonyi Tagóvoda
Hétszínvirág
Tagóvoda
Vackor Tagóvoda
Kossuth Tagóvoda
Micimackó Tagóvoda
Attila Tagóvoda
Összesen:

2015. szeptember 1-től
Szakmai Nem szakmai Összes
álláshely
álláshely
álláshely
3.68
9
12.68
14.38
11
25,38
8.25
7,5
15.75
6.25
4
10.25
12.38
9
21.38
12
8.5
20.5
12.38
8
20.38
10.38
6,5
16,88
10.5
7
17.5
6.5
8.25
6.25
10.38
121.58

5
5
4
7
91.5

11.5
13.25
10.25
17,38
213.08

Határidő:
2015. szeptember 1.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
4. a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda nem szakmai álláshelyeinek
munkakör szerinti megoszlását 2015. szeptember 1-től az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
Intézmény
Központ
Kiskanizsai
Tagóvoda
Miklósfai Tagóvoda
Palini Tagóvoda
Rózsa
Kertvárosi
Tagóvoda
Hevesi Tagóvoda
Rozgonyi
Tagóvoda
Hétszínvirág
Tagóvoda
Vackor Tagóvoda
Kossuth Tagóvoda
Micimackó
Tagóvoda
Attila Tagóvoda
Összesen:

Csoport Gazdasági
szám
ügyintéző

Óvodatitkár

Pedagógiai
asszisztens

Dajka

Takarító,
kisegítő

Összes
álláshely

7

2
0

4
0

0
2

0
7

3
2

9
11

4
3
6
6

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
2
2

4
3
6
6

2,5
0
1
0.5

7,5
4
9
8.5

6
5

0
0

0
0

2
1

6
5

0
0,5

8
6,5

5

0

0

1

5

1

7

3
4
3

0
0
0

0
0
0

1
1
1

3
4
3

1
0
0

5
5
4

5
57

0
2

0
4

1
16

5
57
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Határidő:
2015. szeptember 1.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
7. Javaslat a 12. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására
(írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: Szeptember 11-12., ezen a két napon szervezzük a rendezvényünket. A vitát
megnyitom. Hozzászóló nincs. Köszönöm szépen. Akkor szavazás következik. A határozati javaslat két
pontját együtt tegyük fel.
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
109/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1.) egyetért a 12. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó
pályázat kiírásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően a
megszervezésre vonatkozó eljárást bonyolítsa le. A beérkezett pályázatok
közül - a Humán Bizottság véleményezését követően - a szerződést a
legjobb ajánlatot tevő pályázóval kösse meg. Felkéri a polgármestert, hogy a
pályázat eredményéről a közgyűlést tájékoztassa.
Határidő:
2015. július 15.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési
Csoport vezetője)
2.) felkéri a polgármestert, hogy a 12. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál
megrendezéséhez szükséges 5.500 e Ft-ot az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének I/11. sz. mellékletében szereplő Városi rendezvények
sorról biztosítsa.
Határidő:
2015. július 15.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője)
8. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: A módosításnak öt alpontja van.
Gyalókai Zoltán Bálint: A Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Az 1. pontban, a Teleki – Kórház – Szekeres út által határolt tömb szabályozási módosítását
elhalasztotta, kevés információnk volt róla. Tehát ezt kérem, nem megszavaztatni a közgyűlésen. A 2dikat, az Eötvös tér – Petőfi Sándor utca – Platán sor által határolt tömb szabályozásának módosítását
pedig a bizottság nem támogatta.
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Dénes Sándor: További hozzászólót nem látok. Akkor képviselőtársaim szavazzunk külön az egyes
alpontokról. Tehát az 1. a Teleki u. – Kórház u. – Szekeres utca, utak által határolt tömb, hogy ezt
levegyük, ezt javasolta elnök úr. Indíthatjuk a szavazást. Aki egyetért, igennel szavaz.
A közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Dénes Sándor: Akkor ezt levettük, és majd legközelebb sorra kerül. A 2. pontja, az Eötvös tér – Petőfi
Sándor utca – Platán sor által határolt tömb szabályozásának módosítása. Ezt nem támogatta a
bizottság. Szavazás indul!

A közgyűlés 6 igen, 4 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

110/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a „Javaslat a
településrendezési terv módosítására” előterjesztés szerinti határozati javaslat 2.
- Eötvös tér – Petőfi Sándor utca – 2974 hrsz-ú oktatási terület – Platán sor által
határolt tömbben a beépítettségi mutató 40 %-ról 50 %-ra történő megemelése –
pontját.
Dénes Sándor: Akkor a 3. következik, Erdész utca agyaggödörre tervezett közút – Sörgyár utca –
Csengery utca tömbszabályozása. Indíthatjuk.

A közgyűlés 12 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

Dénes Sándor: A 4. pont a Romlottvár környéke szabályozásának a módosítása. Indíthatjuk.

A közgyűlés 12 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Dénes Sándor: És az 5. Camping út – Vár út – Lazsnak csatorna belterületi határ által határolt tömb
szabályozásának a módosításáról szól.

A közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

Dénes Sándor: És akkor van egy 6. pontunk is, olvasom: A határozat 3. pontjában szereplő tervmódosítások költségeit az önkormányzat településrendezési szerződés keretében áthárítja a
kérelmezőre. Erről szavazunk.

A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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111/2015.(V.28.) számú határozat
1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Teleki u. – Kórház u. –
Szekeres u. - 2544 hrsz-ú utak által határolt tömbben a 2538 hrsz-ú ingatlan
területének új kisvárosias lakóterületi övezetbe sorolásával kapcsolatos
döntést későbbre halasztja.
2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Erdész utca (3750
hrsz) – 3794 hrsz-ú út – 3796/11 hrsz-ú agyaggödörre tervezett közút –
3807/7 hrsz-ú út – 3949 hrsz-ú út – Sörgyár utca (3811 hrsz) – Csengery
utca (3780/2 hrsz által határolt tömbben a 3797/2 hrsz-ú ingatlan területének
„Gip-e-7-z”
övezetbe
sorolásával.
Felkéri
a
Polgármestert
a
településrendezési terv-módosítás operatív lépéseinek megtételére.
Határidő:
2015. december 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)
3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Romlottvár
környékén a 32161, 32162, 32163 ingatlan egésze és a 32164 hrsz-ú
ingatlan keleti harmada különleges területbe sorolásával. Felkéri a
Polgármestert a településrendezési terv-módosítás operatív lépéseinek
megtételére.
Határidő:
2015. december 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)
4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Kemping u. – Vár u.
– Lazsnaki-csatorna – belterületi határ által határolt tömbben a 4918/11
hrsz-ú ingatlan különleges intézmény területből kereskedelmi-szolgáltató
területbe történő átsorolásával. Felkéri a Polgármestert a településrendezési
terv-módosítás operatív lépéseinek megtételére.
Határidő:
2015. december 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)
5. A Határozat 3. pontjában szereplő terv-módosítások költségeit az
Önkormányzat településrendezési szerződés keretében áthárítja a
kérelmezőkre / érdekeltekre.
Határidő:
2015. december 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)
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9. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével hajléktalanokat és családok
átmeneti otthonát fenntartó intézményrendszer működtetésére kötött ellátási szerződés
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: dr. Baracskai Józsefné, a MVK Zala Megyei Szervezetének igazgatója
Szőlősi Márta, a MVK Nagykanizsai Városi Szervezetének vezetője
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászóló nincs. Akkor lezárjuk, és a határozati javaslat öt pontját
együtt teszem fel szavazásra. Indíthatjuk!

A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

112/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. 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 módosítását az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés módosításának,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt ellátási szerződés aláírására.
Határidő:
2015. június 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
2. dönt arról, hogy a 8800 Nagykanizsa, Dózsa György utca 73. szám alatti,
Nagykanizsa belterület 623/1 hrsz ingatlanban található, korábban
önkormányzati bérlakásként használt alábbi helyiségeket nem lakáscélú
helyiséggé minősíti:
-

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. IV. lh. fsz. 3. (régi cím: Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 3.)
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. IV. lh. fsz. 4. (régi cím: Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 4.)
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. IV. lh. fsz. 5. (régi cím: Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 5.)
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. IV. lh. fsz. 6. (régi cím: Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 6.)
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. IV. lh. fsz. 7. (régi cím: Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 7.)
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. IV. lh. fsz. 13. (régi cím: Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 13.)

Felkéri a jegyzőt, hogy az átminősített ingatlanokat az ingatlan-vagyon
kataszterben a nem lakáscélú helyiségek között szerepeltesse.
Határidő:
2015. június 30.
Felelős :
Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
(Operatív felelős: Dr. Farkas Roland jogtanácsos)
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3. egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete között megkötött ellátási
szerződésben részletezett – a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
által átvállalt – önkormányzati feladatok, mint közfeladatok ellátásához a
Magyar Vöröskereszt részére a szerződéskötéstől számított 15 éves
határozott időtartamra – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
11. § (13) bekezdése szerint – a közfeladatok ellátására tekintettel közcélú
adományként ingyenesen használatba adja az alábbi nem lakáscélú
helyiségeket, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és a
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete között a régi címek szerint
8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. I. lh. fsz. 7/1., 8800 Nagykanizsa,
Dózsa Gy. u. 73. II. lh. fsz. 13. és a Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 75. II. lh. I.
em. 17. sz. alatti ingatlanok használata tárgyában kötött ingatlanhasználati
szerződések egyidejű megszüntetése mellett
-

Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. IV. lh. fsz. 3. (régi cím: Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 3.)
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. IV. lh. fsz. 4. (régi cím: Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 4.)
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. IV. lh. fsz. 5. (régi cím: Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 5.)
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. IV. lh. fsz. 6. (régi cím: Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 6.)
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. IV. lh. fsz. 7. (régi cím: Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 7.)
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 73. IV. lh. fsz. 13. (régi cím: Dózsa Gy. u. 73.
II. lh. fsz. 13.)
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdés
alapján utasítja a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt
(8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatóját a szerződések
megszüntetésére és az új ingatlanhasználati szerződések megkötésére.

Határidő:
2015. július 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: NK Vg Zrt. vezérigazgatója)
4. egyetért azzal, hogy a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete között megkötött ellátási
szerződésben részletezett – a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
által átvállalt – önkormányzati feladatok, mint közfeladatok ellátásához a
Magyar Vöröskereszt részére a szerződéskötéstől számított 15 éves
határozott időtartamra – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
11.§ (13) bekezdése szerint – a közfeladatok ellátására tekintettel közcélú
adományként ingyenesen használatba adja a 8800 Nagykanizsa, Egry J. u.
3. szám alatti ingatlanon található 900 m2 alapterületű épület földszinti 450
m2 alapterületű részét.
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdés
alapján utasítja a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt (8800
Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatóját az ingatlanhasználati
szerződés megkötésére.
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Határidő:
2015. július 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: NK Vg Zrt. vezérigazgatója)
5. egyetért azzal, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött ellátási
szerződésben részletezett – a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
által átvállalt – önkormányzati feladatok, mint közfeladatok ellátásához a
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete részére a szerződéskötéstől
számított 15 éves határozott időtartamra – a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése szerint – a közfeladatok ellátására
tekintettel közcélú adományként ingyenesen használatba adja a
Nagykanizsa Belterület 3110/9 hrsz ingatlanát a rajta levő 630 m2
alapterületű, természetben a 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19/C szám alatt
található, valamint a 1100 m2 alapterületű természetben a 8800
Nagykanizsa, Teleki u. 19/D szám alatt található épületekkel együtt, a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezete között a 2014. április 24. napján a 8800
Nagykanizsa, Teleki u. 19/C., 19/D. és 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 30. sz.
alatti ingatlanok használata tárgyában kötött ingatlanhasználati szerződés
egyidejű megszüntetése mellett
Felkéri a polgármestert, a 2014. április 24. napján kötött ingatlanhasználati
szerződés megszüntetésére és az új ingatlanhasználati szerződés
megkötésére.
Határidő:
2015. július 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető, Dr. Farkas Roland jogtanácsos)

10. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet SZMSZ-ének módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Horváth István igazgató
Dénes Sándor: Itt a munkarend változik majd meg június 1-től, ahogy nálunk is a hivatalban, június 1-től
az új munkarend alapján dolgozunk, már hétfő reggeltől 7,30-tól. Ezt csak így hozzáfűztem. A vitát
megnyitom. Hozzászóló nincs. Szavazás következik a határozati javaslatról.
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
113/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó
Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. számú módosítását a
jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
2015. május 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Horváth István igazgató, NaGESZ)
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11. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívottak: Dobos István tü. alezredes tanácsos kirendeltségvezető
Kómár Ferenc tü. százados tűzoltóparancsnok
Bali Veronika irodavezető
Dénes Sándor: A Polgármesteri tájékoztatóhoz kiegészítések is tartoznak, ahogy itt említettem az
előbb. A vitát megnyitom.
Gábris Jácint: Nekem inkább ilyen szabályossági észrevételem lenne, méghozzá a 2. kiegészítésnél a
4. pont tekintetében, a határozati javaslatok 4. pontja tekintetében. És az lenne itt a kérdésem, hogy a
csatolt dokumentumokat átnézve milyen igazolt vagy hiteles felhatalmazás alapján történt a bizottsági
tag delegálása, illetve a javaslattétel megtétele. Ugye itt egy bizottsági tag lemondott, helyette új lenne
delegálva, de…
Dénes Sándor: Tessék csak befejezni képviselő úr, és mindjárt reagálok rá.
Gábris Jácint: Jó, de számomra nem tűnik ki, hogy ki és milyen felhatalmazással tette meg a javaslatát.
Dénes Sándor: Itt azt a módosítást javaslom, hogy ezt vegyük le, és visszatérünk rá. Tehát én
visszavonom itt Kulik Istvánnak a lemondással kapcsolatos levelét. Tehát ez a tájékoztató 2. számú
kiegészítését jelenti, illetve annak egyik felét. Jó? És visszatérünk rá.
Bizzer András: Én is ehhez csatlakoznék, és beolvasnám a Pénzügyi Bizottságnak a döntését. 6 igen,
egyhangú javaslattal szintén azt javasolja, hogy ebben az ügyben ne döntsünk addig, amíg a jogi
kérdések nem kerülnek tisztázásra.
Horváth Jácint: Több pontjához szeretnék hozzászólni a beszámolónak. Elég vaskos anyagot kaptunk
megint. Legelőször is a Családsegítő és Gyermekjóléti Szociális Intézmény beszámolójához két nagyon
szép anyagot kaptunk. Látszik mind a kettőből, hogy nagyon szerteágazó szociális tevékenységről van
szó mind a kettő esetében. Én csak külön szeretném köszönetemet kifejezni mindkét intézmény
esetében. Illetve még egy beszámoló van, a Turisztikai Hivatal és Információs Iroda, ami mellékletként
van, ami az önkormányzaté szintén. Itt javaslom átgondolni, erősíteni a kompetenciákat. A
beszámolóban is benne van, ugye ott is olvashattuk azt, hogy szerteágazóak a tevékenységek, de sok
minden az elmúlt időszakban visszább, hátrébb került. Nagyon fontos intézményről van szó szerintem a
város életében, tehát mindenképp az erősítése mellett szeretnék lándzsát törni továbbra is. A
kérelmekről szólnék még. Köszönöm szépen, most benne voltak ugye az anyagban a kérelmek, és ki is
jött, amiért igazából szólni szeretnék, illetve több fajta kérelem van, és például a Kajak-Kenunál,
mindegyiket támogatom, tehát én nem hiszem, hogy itt különösebben ezzel gond lenne, hiszen fontos
dolgokról van szó mindegyik esetében, csak a Kanizsa Turizmusáért Egyesület két kérelme 1,9 és 4,5
millió Ft, tehát, hogy pár sor van csak mind a két kérelem. Nem tudom, hogy ennek volt-e melléklete
vagy nem, de míg a Kajak-Kenunál egy részletes kérelem van, mire költenék a pénzt, stb., hogyan,
milyen dolgokról, addig ezen két kérelem csak néhány soros, és ez alapján 4,5 millió Ft-ot, meg közel 2
millió Ft-ot adni, azért. Tudjuk, hogy mire megy, tudjuk, hogy rendezvényekre megy, de mégis azért
valamennyire ennek a … dolognak a látszatát, meg hát az egésznek a hátterét azért biztosítsuk, hogy ez
megalapozott az, amit adunk, és nem kevés pénzt adunk. És még egy dolog, ami – sokat gondolkodtam,
hogy szóljak-e érte, merthogy a város 0,7 %-kal tulajdonos a Nyugat-pannon Regionális Fejlesztési Zrtben, és ennek a beszámolója is ugye a Polgármesteri tájékoztató része. Ugye ez az a cég, ahol négyen
vannak összesen dolgozók, abból három igazgató, egy asszisztens, vagyis hát hárman vannak most
csak ugye. Nagykanizsai cégeket is támogatnak. Igazából nekem a dilemma igazából az, hogy 0,7 %-kal
érdemes-e egyáltalán benne lenni egy ilyen cégben. Jó, nagyrészt állami tulajdonról van szó, ugye közel
50 % állami tulajdonú cégről. Azt láttam egyébként, hogy a városban telephelye van a vállalkozásnak
2014 óta. Gondolom, foglalkoztatottja nincsen, az nem …. a dologban, de érdemes igazából a stratégián
elgondolkodni, hogy ebben…. Persze, fontos cégről van szó, vállalkozásoknak tőkebefektetéseket
végez, de hogy ez miatt ezt érdemes-e fenntartani.

19

Dénes Sándor: Több hozzászólót nem látok. Valóban, a Polgármesteri tájékoztató a 2014. évi munkáról
szól, és itt nagyon részletes anyagokat olvashatunk a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi
munkájáról, aztán az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, Családsegítő és
Gyermekvédelmi Központot említette képviselő úr, Egyesített Szociális Intézmény, a Hivatásos
Tűzoltóság, Tourinform, a Rendőrkapitányság beszámolóját is olvashatjuk, szennyvíztársulásról. Én
mindannyiuknak szeretném megköszönni az áldozatos munkáját, amit értünk és Nagykanizsáért tettek,
és egyben tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, akik megtiszteltek bennünket és eljöttek erre a
mai közgyűlésre. És amennyiben szót kérnek és szeretnének hozzászólni, és természetesen ezt
örömmel adom meg. Igazgató úr jelezte, hogy szeretne néhány szót szólni. Tisztelettel köszöntöm Egri
Gyula urat, és akkor legyen kedves szólni.
Egri Gyula: Hivatásos tűzoltóparancsnokként sokszor, igazgatóként másodszor állok itt Önök előtt, és
adunk számot az elmúlt évi tevékenységünkről. 2014. éve, az egy nehéz év volt a katasztrófavédelem
szempontjából. Ha az Yvett ciklon utáni kárfelszámolásokra vagy az őszi esőzések utáni
beavatkozásokra, védekezésre, Principális melletti védekezésre gondolunk, akkor mindannyian tudjuk,
hogy hát ez egy nagyon komoly védekezés volt. És ott volt naponta 140-160 nagykanizsai, Nagykanizsa
környéki lakos önkéntesként, amit itt szeretnék megköszönni Önöknek, illetve Nagykanizsa város
lakosságának. A kanizsai hivatásos tűzoltóság elmúlt évi tevékenységét én jóra értékeltem. Az ország
egyik legjobban felszerelt és legjobb, szinte legjobb elhelyezési körülmények között lévő tűzoltóságról
van szó, amely kialakításában Nagykanizsa Megyei Jogú Városnak nagyon nagy szerepe volt,
tűzoltóparancsnokként állíthatom, hiszen a szakfelszereléseink önrészében, 20 %-os önrészében, ha
összeszámolom, több mint 140 millió Ft-tal járult hozzá az elmúlt évek folyamán a tűzoltóság
felszereléséhez Nagykanizsa Megyei Jogú Város. Arra kérem Önöket, hogy ennek a nagyon magas fokú
biztonság érdekében, ami most már kialakult a rendszerben, ugyanezt a figyelmet szenteljék a hivatásos
tűzoltóságnak, illetve a katasztrófavédelemnek, és amilyen segítséget tudnak, akkor azt adják meg. A
katasztrófavédelem nemzeti ügy, közösségünk ügye, és nem mindegy az, hogy milyen mértékben,
milyen módon tudunk beavatkozni, illetve milyen módon tudunk különböző katasztrófahelyzeteket
elhárítani. Én megköszönöm Önöknek a segítséget, amit eddig is adtak, és hát előre is megelőlegezve a
jövőbeli segítséget is.
Dénes Sándor: Köszönjük szépen igazgató úr még egyszer Önnek, munkatársainak és minden
segítőnek valóban itt a Principális csatornán, amit Kiskanizsa és Nagykanizsa határában folyik. Okozott
ez elég gondot nekünk, de látjuk azt, hogy megtörtént a medernek a tisztítása, és most nagyon szépen
csordogál a víz. Reméljük, hogy nem lesz a jövőben ilyen problémánk, gondunk. Köszönöm szépen még
egyszer, hogy megtiszteltek bennünket, és amennyiben továbbra is szeretnének részt venni a
közgyűlésen, szívesen látjuk Önöket. Szavazunk majd. Még előtte, mielőtt szavaznánk, hadd
tájékoztassam a képviselőtestületet, hogy Hella Ferenc tiszteletes úr 2015. április 30-ai nappal írásban
lemondott a Humán bizottsági tagságáról, helyére javaslom megválasztani Filip Gizelát. Kérném szépen,
hogy erről szavazzunk, majd utána tisztelettel kérem Őt …. utána lesz az eskütétel. Jó. Köszönöm a
segítséget. Még egy dolgot hadd jelentsek be, hogy Marton István képviselő úr halála miatt a Humán
Bizottságban megüresedett egy képviselő által betölthető bizottsági helyre javaslom Baj József képviselő
úr megválasztását. Ezt tulajdonképpen tartalmazza az előterjesztés, és már az esküt is letette képviselő
úr, de ezt itt közölnöm kellett. És akkor most a szavazás következik. Először az egyszerű szótöbbség.
Fodor úr! Azért nézett ilyen csúnyán rám, nem vettem észre, hogy közben szót kért.
Dr. Fodor Csaba (Ügyrendi): Nem csúnyán néztem, szuggerálni próbáltam.
Dénes Sándor: Láttam, egyből hatott rám.
Dr. Fodor Csaba (Ügyrendi): Majd akkor legközelebb gyakrabban folyamodok ehhez a módszerhez, és
akkor hátha helyes döntések születnek. Azt szeretném csak kérni, hogyha lehetne, hogy a szavazásnál
külön szavazhatnánk-e a katasztrófavédelemről, mert azt nagyon szívesen megszavaznám. A többit
nem feltétlenül biztos.
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Dénes Sándor: Jó, akkor a Katasztrófavédelem értékeléséről szavaznánk. Kérném, hogy indítsuk a
szavazást.

A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.

Dénes Sándor: Mindannyian támogattuk és ezzel elismertük azt a munkát, amit még egyszer
megköszönök mindannyiunk nevében. Minden jót kívánok! És akkor először szavazzunk az egyszerű
szótöbbséget igénylő határozati javaslatokról. Indítom a szavazást.

A közgyűlés 11 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

Dénes Sándor: Majd a minősített többséget igénylő határozatokról. Indíthatjuk!

A közgyűlés 11 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
114/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a 10/2007.(I.25.);
272/3/2014.(XI.27.);
279/1/2014.(XII.18.);
230/2014.(X.30.); 25/2015.(II.26.); 46/7/2015.(III.26.); 46/8/1/2015.(III.26.);
46/9/2015.(III.26.);
46/10/2015.(III.26.);
46/17/2015.(III.26.);
46/18/2015.(III.26.);
46/21/2015.(III.26.);
47/1,2/2015.(III.26.);
51/1,2/2015.(III.26.);
57/2015.(III.26.);
58/1,2/2015.(III.26.);
60/13/2015.(III.26.); 67/1-5/2015.(IV.14.); 69/1-3/2015.(IV.14.); 70/2015.(IV.14.)
számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
2. a 183/1,2/2012.(V.31.) - Javaslat a közlekedési létesítmények 2012. évi
fejlesztésére - határozat végrehajtásának határidejét 2015. szeptember 30ig meghosszabbítja.
3. a 357/2012.(XI.29.) - Javaslat a Nagykanizsa, Ady Endre u. 68/A. szám alatti
MÁV Sportcsarnok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére - határozat
végrehajtásának határidejét 2015. december-31-ig meghosszabbítja.
4. a 205/2/2014.(IX.25.) - Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás
bérlemény ingyenes használatba adására - határozati pont végrehajtásának
határidejét 2015. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
5. a 14/2015.(I.29.) - Javaslat a nagykanizsai 1836/69 hrsz-ú közterület egy
részének értékesítésére - a telekalakítási kérelem benyújtására megállapított
határidőt 2015. december 31-ig meghosszabbítja.
6. a 46/19/2015.(III.26.) - Batthyány Középiskoláért Alapítvány támogatása határozat végrehajtásának határidejét 2015. május 31-ig meghosszabbítja.
7. a 46/20/2015.(III.26.) - Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány támogatása határozat végrehajtásának határidejét 2015. május 31-ig meghosszabbítja.
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8. a 46/22/2015.(III.26.) - Nagykanizsa, Kalmár u. 6. szám alatti található
Vásárcsarnok épületében levő 146., 147. és 151. sorszámmal jelölt,
összesen 93 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiségek – nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése szerinti –
ingyenes használatba adása - határozat végrehajtásának határidejét 2015.
május 31-ig meghosszabbítja.
9. a 48/2/2015.(III.26.) - Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű
vagyonának 2015. évi tételes beruházási, felújítási terve - határozati pont
végrehajtásának határidejét 2015. június 30-ig meghosszabbítja.
10. az 54/1,2/2015.(III.26.) - Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2015.
évi Üzleti Terve - határozat végrehajtásának határidejét 2015. június 15-ig
meghosszabbítja.
11. az 56/2015.(III.26.) - Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadására - határozat
végrehajtásának határidejét 2015. június 15-ig meghosszabbítja.
12. egyetért Nagykanizsa és az oroszországi Togliatti között a jelenlegi
együttműködés testvérvárosi szintre emelésével. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy 2015 júniusában oroszországi látogatása során aláírja a
Nagykanizsa és Togliatti közötti testvérvárosi megállapodást.
Határidő:
2015. június 7.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Strobl Krisztina csoportvezető)
13. a Humán Bizottság külső tagjának Filip Gizela Csapi, Kossuth L. u. 36. szám
alatti lakost választja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a bizottsági tag eskütétele érdekében a
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő:
2015. június 25.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: dr. Termecz Marianna aljegyző)
14. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §
(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a beszámolót küldje meg a Zala
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Határidő:
2015. május 31.
Felelős :
dr. Gyergyák Krisztina jegyző
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
15. a Nagykanizsa – Surd - Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulása
2014. évi feladatellátásáról, a Társulás működéséről, a Társulási Tanács
munkájáról, a közösen fenntartott intézmények tevékenységéről készült
beszámolót elfogadja.
16. a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda 2014. évi
működéséről szóló beszámolót elfogadja.
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17. a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Városi Egyesületének 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, egyben megköszöni a jó
színvonalon végzett, elkötelezett szakmai munkájukat.
18. jóváhagyja a Nyugat - Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
a) vezérigazgatója ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és
üzletpolitikájáról szóló jelentésének, illetve a Társaság 2014. évi üzleti
tevékenységéről szóló beszámolójának jóváhagyásával,
b) könyvvizsgálója és felügyelőbizottsága jelentésének elfogadásával,
c) a 2014. évi beszámolója és eredményfelosztása jóváhagyásával,
valamint
d) a társaság könyvvizsgálójának 2016. 05. 31-ig történő megválasztásával
kapcsolatos taggyűlési döntést.
19.
a) a
Nagykanizsai
Regionális
Szennyvíztársulás
Társulási
Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletének
megfelelően elfogadja,
b) hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Magyar Államkincstár az
elfogadást követően, olyan technikai módosítást kér, amely nem érinti a
megállapodás lényeges elemeit, azon módosításokat a kérésnek
megfelelően a társulás projektmenedzsmentje átvezesse és a
megállapodást ennek megfelelően véglegesítse,
c) felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított megállapodást aláírja,
d) felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás elnökét tájékoztassa.
Határidő:
2015. június 25.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: dr. Termecz Marianna aljegyző)
20.
1. a Polgármesteri Hivatalban egy fizikai (munkajogviszonyos) álláshelyet
2015. június 30. nappal megszüntet, és a hivatal személyi juttatásának
2015. évi költségvetési előirányzatát 800.000 Ft összeggel csökkenti. A
Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosítást a költségvetési
rendeletben vezesse át.
Határidő:
2015. július 1.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző,
Kunics György osztályvezető)
2. a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásának 2015. évi költségvetési
előirányzatából 55.000 Ft összeget átcsoportosít a Nagykanizsai
Egészségügyi Alapellátási Intézmény személyi juttatás előirányzatára, a
bagolai orvosi rendelőben a takarítói feladatok 2015. július 1-től történő
ellátására. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosítást a
költségvetési rendeletben vezesse át.
Határidő:
2015. július 1.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző,
Kunics György osztályvezető)
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21. a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
22. a 2015. évi munkaterv májusi napirendjei között szereplő
„Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2015-2040. évre szóló Idősügyi
Stratégiájának elfogadására” előterjesztés beterjesztésének határidejét - az
Idősügyi Tanács júniusi soros ülésén történő megtárgyalását követően - a
2015. szeptemberi soros ülés időpontjáig meghosszabbítja.
23. a Kanizsa Turizmusáért Egyesületnek 1.900 e Ft támogatást biztosít a VII.
Sárkányhajó bajnokság megrendezéséhez, amelynek forrása az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének céltartalékában szerepeltetett
összeg. (I/16-os melléklet – Civil szervezetek által rendezett városi
jelentőségű programok támogatása).
Felkéri a polgármestert az átutalásra vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő:
2015. június 15.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Strobl Krisztina polgármesteri szervezési csoportvezető
Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője)
24. a Kanizsa Turizmusáért Egyesületnek 4.500 e Ft támogatást biztosít a IV.
Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenekari Találkozó megrendezéséhez,
amelynek forrása az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
céltartalékában szerepeltett összeg (I/16-os melléklet – Civil szervezetek
által rendezett városi jelentőségű programok támogatása).
Felkéri a polgármestert az átutalásra vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő:
2015. június 15.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Strobl Krisztina polgármesteri szervezési csoportvezető
Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője)
25. a Kanizsa Kajak Kenu Klubnak 1.000 e Ft támogatást biztosít a Régiós
Eszkimó Indián Játékok megrendezéséhez. A támogatás forrása az
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének céltartalékában szerepeltett
összeg (I/16-os melléklet – Civil szervezetek által rendezett városi
jelentőségű programok támogatása).
Felkéri a polgármestert az átutalásra vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő:
2015. június 15.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Strobl Krisztina polgármesteri szervezési csoportvezető
Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője)
26. a Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítványnak 150 e Ft támogatást biztosít
a 2015. évi „Kortárs segítő képző” tábor megrendezéséhez, amelynek
forrása a 2015. évi polgármesteri keret.
Felkéri a polgármestert az átutalásra vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő:
2015. június 15.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Strobl Krisztina polgármesteri szervezési csoportvezető
Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője)
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27. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az
önkormányzat szervezésében zajló megemlékezést vegyük be a városi
rendezvényeink sorába és szerepeltessük azt minden évben a városi
rendezvénynaptárban. Felkéri a Kanizsai Kulturális Központ vezetőjét,
vegyen részt az ünnepi megemlékezés megszervezésében.
Határidő:
2015. június 04.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Strobl Krisztina a Polgármesteri Szervezési Csoport
vezetője
Kovácsné Mikola Mária a Kanizsai Kulturális Központ
vezetője)
28. a Batthyány Középiskoláért Alapítványnak 250 e Ft támogatást biztosít a
250 éves jubileumi ünnepségsorozat megrendezéséhez.
A támogatás forrása a 2015. évi polgármesteri keret. Felkéri a
polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó megállapodást írja alá.
Határidő:
2015. június 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Strobl Krisztina a Polgármesteri Szervezési Csoport
vezetője
Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője)
29. a Batthyány Középiskoláért Alapítványnak 120 e Ft támogatást biztosít Miha
Tamásné: A nagykanizsai Notre Dame Leánylíceum története 1934-1948
című kiadvány megjelentetéséhez. A támogatás forrása a 2015. évi
polgármesteri keret. Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó
megállapodást írja alá.
Határidő:
2015. június 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Strobl Krisztina a Polgármesteri Szervezési Csoport
vezetője
Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője)
30. a Humán Bizottság tagjának Baj József önkormányzati képviselőt választja
meg.
31. egyetért az Önkormányzat tulajdonában álló 8646 Balatonfenyves, Kölcsey
u. 11. szám alatt található kivett hétvégi ház, udvar megjelölésű
Balatonfenyves 3719 hrsz ingatlannak – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése szerinti ingyenes használatba adásával
– figyelemmel a Közgyűlés 91/1/2011.(III.31.) számú határozatával
elfogadott Középtávú Ifjúsági Koncepcióban megfogalmazott feladatokhoz
illeszkedő tevékenység használat alatti folytatására – a 2015.06.15. –
2015.08.31. időszakban Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú
Alapítvány (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. út 38.) részére – gyermeküdültetés,
valamint nyelvi- és más tanulmányi táborok szervezése céljából – azzal,
hogy a használatba vevő a havi nettó 140.000,-Ft használati díjat terhelő áfa
összegének, valamint a rezsiköltségek és az idegenforgalmi adó
megfizetésére köteles.
Határidő:
2015.06.14.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető,
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dr. Farkas Roland jogtanácsos)
32. a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
33. a 2015. évi munkaterv májusi napirendjei között szereplő
„Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Városban található sportcélú
hasznosítású pályákkal, létesítményekkel kapcsolatos távlati fejlesztési
elképzelésekről” előterjesztés beterjesztésének határidejét - az egyeztetések
lefolytatását követően - a 2015. júniusi soros ülés időpontjáig
meghosszabbítja.
34. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 100%-os tulajdonát képező Futurus-Pannonia Nonprofit
Kft. alapítójaként az alábbi alapítói határozatok meghozatala és aláírása
során az Önkormányzat képviseletében eljárjon.
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Futurus-Pannonia
Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., Cg.: 20-09-072989) alapítója
elhatározza, hogy a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját a
PANNONCONSULT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t.
(cégjegyzékszám: 20-09-060831, székhely: 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19.
a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy
neve: Turzó György, kamarai nyilvántartási száma: 001077, anyja születési
neve: Kummer Julianna, lakcím: 8800 Nagykanizsa, Olaj u. 7.) 2015. június
1. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő időre újraválasztja.”
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Futurus-Pannonia
Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., Cg.: 20-09-072989) alapítója
elfogadja a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. külön íven megszövegezett, a
mai napon elhatározott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát.”
Határidő:
2015. május 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Horváth Balázs ügyvezető)
35. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 100%-os tulajdonát képező Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.
alapítójaként az alábbi alapítói határozatok meghozatala és aláírása során
az Önkormányzat képviseletében eljárjon.
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Viridis-Pannonia
Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., Cg.: 20-09-072990) alapítója
elhatározza, hogy a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. könyvvizsgálóját a
PANNONCONSULT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t.
(cégjegyzékszám: 20-09-060831, székhely: 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19.
a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy
neve: Turzó György, kamarai nyilvántartási száma: 001077, anyja születési
neve: Kummer Julianna, lakcím: 8800 Nagykanizsa, Olaj u. 7.) 2015. június
1. napjától 2017. június 30. napjáig terjedő időre újraválasztja.”
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Viridis-Pannonia
Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., Cg.: 20-09-072990) alapítója
elfogadja a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. külön íven megszövegezett, a mai
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napon elhatározott változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát.”
Határidő:
2015. május 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Horváth Balázs ügyvezető)
36. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 100%-os tulajdonát képező Netta-Pannonia Kft.
alapítójaként az alábbi alapítói határozatok meghozatala és aláírása során
az Önkormányzat képviseletében eljárjon.
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Netta-Pannonia
Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., Cg.: 20-09-061434) alapítója elhatározza,
hogy a Netta-Pannonia Kft. könyvvizsgálóját a PANNONCONSULT
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t. (cégjegyzékszám: 20-09060831, székhely: 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 19. a könyvvizsgálat
elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Turzó György,
kamarai nyilvántartási száma: 001077, anyja születési neve: Kummer
Julianna, lakcím: 8800 Nagykanizsa, Olaj u. 7.) 2015. július 1. napjától 2017.
június 30. napjáig terjedő időre újraválasztja.”
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Netta-Pannonia
Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., Cg.: 20-09-061434) alapítója elhatározza,
hogy a Netta-Pannonia Kft. 2500 Esztergom, Schweidel József utca 9. szám
alatti fióktelepét megszűnteti.”
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Netta-Pannonia
Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., Cg.: 20-09-061434) alapítója elfogadja
Netta-Pannonia Kft. külön íven megszövegezett, a mai napon elhatározott
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.”
Határidő:
2015. május 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Horváth Balázs ügyvezető)
37. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.

Dénes Sándor: És akkor most következik az eskütétel. Tisztelettel kérem Filip Gizelát, hogy fáradjon
közelebb, a képviselőtársaimat, álljunk fel. És akkor én hangosan előolvasom.

(Filip Gizela a képviselőtestület előtt leteszi esküjét.)
Dénes Sándor: És akkor az aláírás következik.
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12. Interpellációk, kérdések
Dénes Sándor: Gábris Jácint úr kért szót. Két kérdést tesz fel.
Gábris Jácint: Az első: elég sok felháborodás érkezett és személyesen is tapasztaltam azt az
anomáliát, ami a vásárnapi forgatagnál fordul elő két kereskedelmi egység vonatkozásában. Méghozzá
az, hogy ugye fizetőssé tették a parkolást. Itt az lenne a kérdésem, itt már egyik úton elindult a
szakosztály bevonásával az ügy felderítése, és azért hoztam ide a témát egyébként, hogy folytatódjon,
hogy a végére tudjunk járni. Másrészt meg nagyon sok embert érdekel ez a téma, mert tényleg sokan
felháborodtak. Mi alapján vezette be és üzemelteti vasárnaponként fizetős parkolóként az érintett
területeket a két kereskedelmi egység? Mert amennyiben jól tudom, az új szabályozás alapján az egyik
kereskedelmi egység, az zárva tart, a másik, az pedig ugye részlegesen, bizonyos részei vannak nyitva.
Amennyiben nincs zárva, vagy csak részlegesen üzemel, ugyanez a kérdésem, hogy rendelkeznek-e
megfelelő engedéllyel és jogosultsággal ahhoz, hogy a köz számára nyitott parkolójuk használatáért
effektíve szolgáltatásként pénzt szedjenek? Ez lenne a kérdésem, hogy ezt körüljárjuk, mert ez nagyon
sok ember foglalkoztat. A másik kérdésem, az pedig arra vonatkozna, hogy egy kimutatást szeretnék
kérni arra vonatkozóan, hogy mennyire gyakori és hol fordult elő, hogy közalkalmazottak, mint
közmunkások lettek visszafoglalkoztatva? Tehát ez az önkormányzat égiszén belül, illetve velünk
kapcsolatban levő cégek, foglalkoztatók esetében ez hol fordult elő?
Dénes Sándor: Természetesen írásban válaszolunk képviselő úr kérdéseire. Tóth Nándor
alpolgármester úr kért szót, Ő válaszolni szeretne.
Tóth Nándor: Az egyik kereskedelmi egység vonatkozásában tudok információval szolgálni Gábris
Jácint képviselő úrnak. Konkrétan a Volán pályaudvartól északra eső kereskedelmi egység parkolójáról
beszélek, hiszem magam is sokáig alkalmazásában álltam ennek a cégnek. Magántulajdonban van a
parkoló és igazából közforgalom céljára csak akkor kell megnyitni, amikor nyitva van az üzlet. Tehát
vasárnapi napokon ugye a vasárnapi zárva tartás értelmében március 15-től zárva van a kereskedelmi
egység. Teljesen jogszerű, hiszen egész jogi osztály áll a cég rendelkezésére. Ezt körüljárták. Én azt
gondolom, azt mondom a képviselő úrnak, itt nincs mit tenni. A parkolónak akkor kell nyitva lenni, amikor
az egység nyitva van. Más esetben a tulajdonos rendelkezhet úgy, hogy kinyitja, de akkor jogosult bérleti
díjat szedni. Ismereteim szerint egy kanizsai vállalkozónak van bérbe adva a parkoló és igazából
vasárnaponként, meg ünnepnaponként, amikor éppen nyitva van, akkor ő szed bérleti díjat. Sokan
ellenőrizték egyébként az ellenőrzésre jogosult szervek közül a fizetős parkoló működését és ismereteim
szerint rendben találtak mindent. De én gondolom, hogy a másik, a túloldali kereskedelmi egység
esetében is hasonló lehet a helyzet. Magántulajdonban van és a tulajdonosnak, amikor az üzlet zárva
van, jogában áll lezárni, illetve ha kinyitja, akkor pénzt szed érte.
Dr. Fodor Csaba: Még mielőtt a kérdések. Csak én azt kérem Öntől, hogy, amit a Gábris Jácint
felvetett, ezzel a két kereskedelmi egység saját tulajdonú parkolóinak a hasznosítása vagy használata,
csak óvatosan, mert ez annál azért jobb helyzet, mintha fogja és lezárja, amihez joga lenne. Mert ha
lezárja mind a kettő, akkor aztán nézhetünk a lyukon. Tehát én azt mondom, hogy óvatosan kellene
ebben elindulni polgármester úr, hogy nehogy rosszabb helyzetet idézzünk elő. Kérdéseim: azt
szeretném kérni és kérdezni, hogy a palini Felsőerdő utcában már hosszú évek óta probléma a
csapadékvíz elvezetése, hiszen többször volt, amikor nagy esőzések voltak, vagy éppen a
katasztrófavédelemnek kellett kimenni, mert a keleti oldali ingatlanokba befolyik a víz az útról és olyan
mennyiségben folyik be, hogy azt bizony volt, hogy szivattyúzni kellett. Tehát ezt meg kellene nézni. Ezt
a Bicsák képviselő úr már az isten tudja hány éve felvetette, de hogy most megint voltak ezek az
esőzések, megint problémákat okozott. Tehát ezt nézzük meg, hogy lehet-e ott csinálni valamit, és ha
lehet, akkor mit. A másik, az egy kérdéscsomag, a játszóterek kérdése. Valóban a Bicsák képviselő úr
már több éve kérte, hogy legyenek bekerítve az Űrhajós utcai és a palini Herkules utcai játszóterek
biztonsági okokból. És hát az is, hogy a karbantartásokról meg ne feledkezzünk meg, mert most már
eléggé, hát nem minden játék, de valamiért lepusztult és a padok is eléggé elhanyagolt állapotúak, hogy
azokra esetleg valamifajta karbantartás címszó alatt valami festést, felújítást végezni és a homokozókat
pedig azokat fel lehetne tölteni, mert azért azok - hogy mondjam? – hát, kevés benne a homok, finoman
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szólva. És hát van még egy palini játszótér az Inkey út végén, ami igazából talán a mostani állapotában
nem is hívható játszótérnek. A kaszálás, meg ilyesmi, az rendben van, azt néztem, de talán azt kellene
megnézni, hogy lehetne-e ott valami felújítással vagy játékbővítéssel valamifajta tényleg játszóteret,
normális játszóteret kialakítani?
Dénes Sándor: Megvizsgáljuk és intézkedünk és válaszolunk is a kérdéseire.
Dr. Erdős László: Az első kérdéscsoportot a Dózsa György utcai átmenő forgalomcsillapítása
tárgyában szeretném feltenni. A Dózsa György utcában lakó választópolgár keresett meg, mintegy
hetven, szintén a Dózsa György utcában lakónak a kérését is tolmácsolja vagy tolmácsolta. A kérelem a
Dózsa György utca átmenő forgalmának a csillapítására irányul. Az utóbbi időben nagymértékben
megnövekedetett az átmenő gépjárműforgalom. Ennek az oka, indoka pedig az volt, hogy olyan
gépjárművek is áthaladnak a Dózsa György utcán, amelyek egyébként a Dózsa György utcától északra
elfekvő, északra található elkerülő szakaszt is igénybe vehetnék vagy igénybe tudnák venni. A jelentős
forgalomnövekedés egyik oka pedig az, hogy a Dózsa György utcában közlekednek azok a teherautók,
kamionok, nem menetrend szerinti Volán járatok, Volán buszok, illetőleg egyéb buszok, amelyek a
Volánnak a Virág Benedek utcai telephelyére tartanak, és ezen gépjárművek a Dózsa György utcából
behajtanak a Virág Benedek utcába és így érkeznek meg a telephelyre, holott egyébként igénybe
lehetne venni az említett elkerülő szakaszt. A visszaút során szintén ezen az úton haladnak ezen
gépjárművek. A másik oka a forgalomnövekedésnek pedig az, hogy sok teherautó a Magyar utcáról,
illetőleg a Petőfi utcáról, bár úti céljuk a Dózsa György utcától északabbra van, tehát például a GE-nek a
raktárbázisa vagy az Ipari Park, mégis behajtanak a Dózsa György utcába és innen a Virág Benedek
utcán keresztül jutnak el az északi úti céljuk felé és tulajdonképpen a visszaútnál is ugyanez a helyzet
van. Tehát az elkerülő szakaszt ezek a gépjárművek nem veszik igénybe. Emiatt a forgalomnövekedés
miatt állandó a zaj, a por. Állandó kipufogó gázban telnek tulajdonképpen a napok. A lakók éjszakai
nyugalmát pedig a kamionok és a buszok dübörgése zavarja. A Dózsa György utca felújításra került és a
jó minőségű aszfalt és a jól belátható út miatt rendkívül gyakoriak a megengedett sebességhatároknak a
túllépése. Az ügyben aláírásgyűjtésre is sor került. Mintegy hetven aláírás gyűlt össze ebben a körben.
Indokolt a forgalomcsillapítás. Ennek kapcsán az alábbiakat kérdezem tisztelettel. Lehetséges-e 30
km/óra sebességkorlátozás bevezetése a Dózsa György utca teljes szakaszán? Lehetséges-e az
átmenő teherautó forgalom megtiltása minden kategóriában a Dózsa György utca teljes szakaszán?
Lehetséges-e fekvőrendőr elhelyezése a buszmegállókhoz közel a száguldozók ellen? Lehetséges-e
olyan eszköz elhelyezése a Dózsa György utcában, ami ellenőrizné a szabályok betartását?
……rögzíteni a szabályszegéseket és egyben lehetővé tenni szabályszegők felelősségre vonását?
Lehetséges-e fizikai módszerrel megakadályozni azt, hogy a teherautók, kamionok, buszok a Dózsa
György utcába behajtsanak a Virág Benedek utcába, illetve a visszaút során a Virág Benedek utcából
behajtsanak a Dózsa György utcában? Amennyiben lehetséges ezek az intézkedések mikor
valósulnának meg? A másik valamivel rövidebb lesz azért. Választópolgár keresett meg a Lámapagyári
utcának a déli, az Űrhajós utca és a Hársfa utca által határolt, mintegy 150 méter hosszú
járdaszakaszának a felújítását kéri. Ez a járdaszakasz, ez tele van keresztirányú, hosszanti irányú
repedésekkel, kitüremkedésekkel. Több helyen különböző mértékben süllyedések tapasztalhatók.
Ezekben megáll a víz ősszel, csúszós, síkos. Tehát nemcsak nehézkessé teszi a közlekedést, hanem
balesetveszélyessé. Ezt a járdaszakaszt egyébként sokan használják. Tehát az Űrhajós utca, Hársfa
utcai lakosok, a gyári dolgozók és az Űrhajós utcai játszóteret használók is. Tehát lehetséges-e ez a
járdaszakasznak a felújítása és ha igen, akkor mikor?
Dénes Sándor: Megvizsgáljuk a kérdéseit és írásban választ fog kapni. Ezzel a napirenddel lezárjuk a
nyílt ülésünket és két perc szünet után folytatjuk a zárt üléssel.
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Zárt ülés
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített
külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A közgyűlés 115/2015.(V.28.) – 123/2015.(V.28.) számú határozata később kerül kihirdetésre.
A közgyűlés 124/2015.(V.28.) számú határozatával önkormányzati hatósági ügyben döntött.

Dénes Sándor polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 14.10 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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