JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 28-án (Csütörtök) 16.00 órakor
tartott azonnali soron kívüli 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, Jónásné Szőke Krisztina
csoportvezető, Rodekné Hederics Erika csoportvezető, Tárnok Ferenc, Dr. Farkas Roland
jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor, Szermek Zoltán igazgató

Dénes Sándor: A mai azonnali soron kívüli ülésen mindenkit szeretettel köszöntök. Két napirendi
pontunk van. Az egyik: Javaslat a Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskolát
érintő intézményátszervezés véleményezésére, a másik napirend: Pályázat önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Először a két napirendről szavazunk. Aki
támogatja, igennel szavaz.

A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

125/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. május 28-i azonnali
soron kívüli ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat a Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző
Iskolát érintő intézményátszervezés véleményezésére (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívottak: Kajári Attila mb. tankerületi igazgató
Szermek Zoltán igazgató
2. Pályázat
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések
támogatására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
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1. Javaslat a Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskolát érintő
intézményátszervezés véleményezésére (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívottak: Kajári Attila mb. tankerületi igazgató
Szermek Zoltán igazgató
Dénes Sándor: És akkor az 1. napirendi pont az intézmény átszervezés véleményezése, merthogy
az önkormányzatnak ilyen lehetősége van. Mint arról képviselőtársaim tudnak már, a gimnáziumi
képzés a szakképzés, az szétválasztásra kerül. Erről szól az előterjesztés. Tisztelettel köszöntöm
igazgató urat, Szermek Zoltán urat. És a vitát megnyitom.
Balogh László: A Humán Bizottság itt a közgyűlés előtt közel egy órában tárgyalta ezt a javaslatot a
szakmaiságunkat belevetve. Meg azért is, mert Nagykanizsa iskolaváros, és persze azt is tudjuk,
hogy mindenki ért a köznevelés ügyéhez. Rendjén is van ez így. És egy ilyen átszervezés kapcsán
jogszabályilag is muszáj véleményt mondani, és van is véleményünk azzal együtt, hogy itt most
jogszabályilag ez annyira meghatározott, ez a helyzet, merthogy rajtunk kívülálló okokból történik,
ami történik, tehát, hogy úgy mondjam, ez az átszervezés, ez azért van, mert szeretnénk
megerősíteni országos szinten, és természetesen helyi szinten is a szakképzést, azt hatékonyabbá
tenni. És természetesen a gimnáziumi oktatás is ugyanolyan fontos a maga módján. És a jövőt
illetően az az elképzelés, hogy ezeket külön működtessék és tartsák fent az országban, mert a
tisztább profil, az ezt az eredményességet valószínűleg alátámasztja. Természetesen lehet pro és
kontra megnyilvánulni, de mondjuk, a bizottsági színtéren a konkrét javaslatot 6 igennel egyhangúlag
tárgyaltuk meg. Ezzel együtt tisztában vagyok azzal, hogy sajnos biztosan voltak itt rémhírek, meg
pletykák, meg természetesen azt is elfogadom, hogy érzelmi alapon közelítve egy ilyen
átszervezéshez, okozhat ez problémát. Mindenesetre az alapdokumentumban bizonyos
momentumoknak meg kell történni, és erről szól a konkrét javaslat. Mi első körben maradtunk a
konkrétumoknál, és itt jövőbeli történések lehetőségét, vágyálmokat ugyan körbejártunk, de most
nem ejtenék szót arról, hogy mi történik ezen két határozati javaslati pont megléte után. Summa
summarum, ugye az 1. javaslati pont, az a szétválasztás utáni állapotban arra utal, hogy majd lesz
valamiféle Thúry György Szakképző Iskola, amelynek a fenntartása és a működtetése, az megfelelő
helyre kerül, az átszervezés a Nemzetgazdasági Minisztérium fogja valószínűleg majd a szakképzést
országos is felügyelni. A 2. határozati pont, az az átszervezés utáni maradó gimnáziumi részről szól
nagyon konkrétan, és ez a városra vonatkoztatva, hogy a Dr. Mező Ferenc Gimnázium, tehát a
jövőben lesz ilyen gimnáziumunk a városban, annak a működtetői feladatait a jövőben a város, a
város önkormányzata látná el. Ugye eddig a fenntartása és a működtetése ennek az összevont
iskolának az Államnál volt, amely a megyei KLIK-en keresztül tette ezt. Most kapnánk részfeladatot,
tehát a működtetést, hogy mindenki számára világos legyen, a működtetés, az a szükséges tárgyi
feltételek biztosítását és az ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos személyi feltételek biztosítását
jelenti. A hozzátartozó szándéknyilatkozat, ami itt szerepel, az valójában nem egy kegy részünkről,
hogy értsük mindannyian, hanem kötelesség jogszabályilag 3000 fő fölötti településeknél és olyan
településeknél, mint Nagykanizsa, ahol azt gondolom, hogy mindannyian elfogadjuk, hogy
elmondhatjuk, hogy megfelelő a gazdasági és jövedelemtermelő képességünk, szóval, egy ilyen
település számára ez az szándéknyilatkozat egy udvariassági gesztus tulajdonképpen. És hát a
meglévő forrásokra is legyen utalás, a költségvetésben bizonyos soron a II. félévi Mező Ferenc
gimnáziumi működtetés, az rendelkezésre áll. Erre lehet becslést is …., ez egy fél évre vonatkozóan
olyan 30-35 millió Ft. De ezt nem plusz kiadásként tessék számolni, hanem a jogszabályi háttérrel
lefedetten. Ez egy olyan szükséges változtatás, ami kötelessége Nagykanizsa városának, mely
iskolaváros.
Dr. Fodor Csaba: Én nagyon örülök, hogy Balogh elnök úr ilyen nagy vehemenciával kiáll most a
szétszedés mellett, de én emlékszem rá, hogy éppen az Önök előterjesztése alapján hasonló
vehemenciával állt ki az összevonás mellett, amikor hebehurgya módon, eszetlenül az akkori
közgyűlés összevonta ezeket az intézményeket. És ha jól emlékszem, jegyzőkönyvben
visszakereshető, hogy akkor pont én javasoltam, hogy a szakiskolákat vonjuk össze és a
gimnáziumokat vonjuk össze tiszta profilúvá, és ne hozzunk létre ilyen konglomerátumot, mint amit
sikeresen összeillesztettünk az akkori iskolarendszerrel kapcsolatosan. De hát úgy látszik, hogy pár
év eltelt, és Önök is belátták, hogy ez nem volt jó. Arról nem beszélve, hogy nyilvánvalóan sok
teendőnk nincs, meg nagyon nagy ráhatásunk sincs erre a történetre, mert ez döntés, és a döntés
rajtunk kívülálló volt valóban. Elmondhatjuk a véleményünket, aztán vagy elfogadják, vagy nem
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fogadják el, teljesen mindegy, de a döntést, azt meghozták már úgy is előtte, és végre is fogják
hajtani. Én azt gondolom, hogy ez megint egy ilyen átgondolatlan, gyorsan megvalósítandó, és
jelentős diák és szülői érdekeket sértő intézkedés. Azt hiszem, hogy ha ezt nem ilyen hebehurgya
módon hajtanák végre, akkor ebből még jó dolog is kisülhetne, de hagyni kellene felkészülési időt
mind a diákoknak, mind a pedagóguskarnak, mind pedig a szülőknek arra, hogy a majdani átállásra
föl tudjanak készülni. Most azt mondani, hogy lesz egy Dr. Mező gimink – hát, volt is nekünk mindig,
kérem szépen, tehát nem lesz, az ugyanúgy marad is, mint ahogy volt régen, csak hát volt egy
átmeneti időszak, amikor … megszüntették, degradálták. Én azt gondolom, hogy azért annak adjunk
hangot mindenképpen, hogy korainak tartjuk ezt a szétválasztást, ezt fontolja meg a döntést hozó és
tolja ki a határidőket, adva felkészülést a pedagóguskarnak, a diákoknak és a szülőknek arra, hogy
ezt a szétválasztást, ezt valóban – hogy mondjam? – a legkisebb sérülésekkel meg tudják valósítani.
Én azt gondolom, hogy ez a minimum, amit nekünk meg kell tenni.
Gábris Jácint: Én igazából a bizottsági ülésen is talán kitértem erre, hogy igazából itt a profil
tisztítással, én úgy gondolom, nem is lehet probléma. … az, hogy most a szakképzési centrumhoz
kerül, aztán úgy kerül majd aztán ugye a minisztérium alá szakképzési centrumokon keresztül ugye
a szakképző intézmények, az egy más tészta, viszont, ami itt kérdés, mert elég sok minden fals
információ merült fel az elmúlt két hétben, ami viszont szerintem a lényegi kérdés, azok a bent lévő,
tehát a rendszerben bent lévő felmenő rendszerű évfolyamok diákja, illetve ezek szülői. Én úgy
tudom, hogy a múlt héten volt szülői értekezlet, tudom, hogy a két intézmény is tárgyalta ezt a
kérdéskört, tehát mind a Thúry, mind a Mező. Nekem az lenne az ezzel kapcsolatos kérdésem
igazából, hogy itt végül is ennek az egésznek a háttere, illetve a rendelkezésre álló információk
megfelelőképpen meg lettek-e osztva ott a szülőkkel, mert erről visszacsatolásom nincsen. Mert ha
sikerült ezt a kérdést megfelelőképpen megnyugtatóan tisztázni mind úgy a diákok, illetve a szülők
felé, akkor innentől kezdve ez nem biztos, hogy annyira kérdés, mint amekkorát akarnak belőle, vagy
akarunk belőle csinálni. Tehát láttam, hogy itt van igazgató úr, gondolom, Ő tud ez ügyben minket
tájékoztatni. Tehát még egyszer mondom, én értem azt az érvet, hogy a mezős diákok mezős
pecséttel akarnak végezni az iskolában. Én értem a jogszabályi hátteret is. Itt most az a kérdés, hogy
mit tudunk, vagy mit lehet tenni pont abban az ügyben, amit végül is Fodor képviselőtársam
megfogalmazott, hogy a legkevesebb sérüléssel történjen meg ez az egyébként már korábban
eltervezett – tehát ez nem újdonság – szétválasztás, profiltisztítás.
Horváth Jácint: Kapcsolódva az előttem szóló ellenzéki képviselőtársaimhoz, módosító javaslatom
van. Ezt tegnap feltettem már bizottsági ülésen és akkor visszavontam, merthogy arról volt szó, hogy
esetleg ma behozzuk ezt ide, de aztán nem jött be, úgyhogy akkor fel kell tennem ma újra. Mégpedig
az, ami elhangzott már polgármester úr által a sajtóban, hogy ez az évfolyam, ez a két osztály még a
Mezőben végezhet. Én azt gondolom, hogy ez a szülők, ez a diákok kérése, akkor ezt a város
erősítse meg ebben a határozatban egy fél mondattal, tehát, hogy egyetért ezzel a fajta
szétválasztással, ami valóban valamennyire profiltisztítás és valószínűleg az összevonás volt a rossz
döntés annak idején, és egészítse ki azzal a félmondattal, hogy azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi
Mező Ferenc Gimnáziumban szakképzést tanuló diákok befejezhessék ebben az oktatási
intézményben a tanulmányaikat.
Balogh László: Reagálva röviden, valóban négy évvel ezelőtt is a szakképzést illetően az
összevonás mellett érveltünk. Igen, mert a szakképzés együtt létezése néhányak szerint, sokak
szerint logikus. Tulajdonképpen most a szakképzés együtt létezése irányába megyünk itt nagyon
friss jogszabályi háttér változás kapcsán, amely egyértelműen a szakképzés megerősítését akarja a
sajtóból is ismerhetően ez a friss parlamenti módosító anyag. Tehát a jövőben a szakképzési
centrumok – Zalában egyébként valószínűleg kettő lesz vagy három, ez a közeljövő hónapok
kemény feladata. Ebbe most ne menjünk bele, mert ötletelhetnénk. Egyébként bizottsági ülésen is
előjött sok minden, de a szakképzés együtt létezése irányába való haladás, az továbbra, azt
gondolom, hogy szakmai szempontból védhető és rendjén is van, mert azért történik, hogy legyenek
kvalifikált szakmunkások és szakemberek, és tulajdonképpen a duális képzés visszahozása. És még
az átnevezések is, az, hogy lesznek szakgimnáziumok és a szakiskolák szakközépiskolák lesznek,
persze nem csak az elnevezés…. itt az érdekes, hanem az erősítése a szakképzésnek – részletek
nélkül. Szóval ezt én továbbra is védeném. Abban valóban merültek fel új szempontok az országos
közoktatási és szakoktatási gondolkodás terén, hogy a vegyes középiskolákat úgymond, hát a jövőt
illetően meg kell szüntetni, merthogy a profiltisztítás ilyen szempont viszont hasznára válik ennek a
rendszernek. Tehát, hogy a gimnáziumok külön kerülnek a szakképző intézményektől. Erről még
lehetne hosszabban vitázni is akár és beszélgetni. Az elkövetkezendő hónapok erről fognak szólni,
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és még nálunk is szólnak majd erről. Viszont egy dologra hadd utaljak, ami előjött Humán bizottsági
ülésen is, az öt osztály, az öt bent maradó osztály kérdése. Vannak precíz információk, bizonyára ezt
megerősíti polgármester úr is és igazgató úr is, hogy a KLIK nem szándékozik az öt osztály, az öt
szakközépiskolai osztályt elvinni a Thúryba. Ez 11. évfolyamon jelenleg három osztályt jelent, 12.
évfolyamon kettő osztályt jelent. A KLIK szeretné helyileg, földrajzi helyileg bent tartani a Mezőben.
Ez természetesen a városnak rezsiben jelent némi plusz kiadást. Szerintem az általam előbb
mondott összegben már ez kalkulálva is vagyon. Tehát azt gondolom, hogy ez magától rendben van.
Mi most ebben nem foglalhatunk állást, mert nem a mi asztalunk, és nem is kell, hogy állást
foglaljunk, mert annak ellenére, hogy rémhírek felrebbentek, de ez tudomásunk szerint, sőt, hát
tudunk róla pontosan, hogy Kajári Attila úr a KLIK-ből jelente, hogy a KLIK-nek is az az elképzelése,
hogy az öt osztály földrajzilag marad. Természetesen, hogy ez mit jelent tantárgy-felosztásilag,
tanerőt illetően, ez további lépéseket igényel. De ezt nem mi fogjuk és nem is tudjuk itt eldönteni, de
remélem, hogy a dolgok jó irányban vannak ilyen szempontból is.
Dénes Sándor: Több hozzászólót nem látok. Én megkérem Szermek Zoltán igazgató urat, mert
megszólíttatott itt képviselő úr által, hogy a diákok és a szülők tájékoztatása hogy, s mint történt –
ugye ez volt Jácint a kérdésed. Zoli! Légy szíves, közelebb és ott van a mikrofon.
Szermek Zoltán: Amikor a hír elérkezett hozzánk, akkor még tényleg az volt a hír, hogy öt osztály
elkerül az iskolából. Nem rémhír volt ez, ez volt az információ. Az igazi információ, a végleges, a
jelenleg végleges információ a múlt héten, szerdán érkezett meg a zalaegerszegi tankerület
igazgatójától, Kajári Attila igazgató úrtól. Ő mondta, hogy papír nem lesz róla, de állítólag a
szakképzési centrumok alapító okiratában bent lesz, hogy azok a szakközépiskolai osztályok,
amelyek egy adott épületben kezdték el a tanulmányaikat, ott is fogják befejezni. Én erről
tájékoztattam a múlt héten, szerdán a rendkívüli szülői értekezleten, amin ezen öt osztály szülői
részére hívtunk össze, erről tájékoztattam a szülőket. Talán sikerült megnyugtatnom őket. Abban
nem, mert ez is elhangzott, hogy ezek a tanulók csak helyileg lesznek a Platán sor 3-ban,
szervezetileg a Thúry Szakképző Iskolához fognak tartozni, tehát a bizonyítványukba is Thúrys
pecsét fog majd kerülni mind a négy évfolyamos, mind az érettségi bizonyítványokba, de szerintem
ez nem akkora probléma. És én úgy vettem észre, hogy a szülői értekezlet végére már – az elején is
nyugodtak voltak, tehát nem volt itt lincshangulat, semmi nem volt, én úgy gondolom, egyszerűen
információhiányban szenvedtek a szülők is, és sikerült őket ezekkel az információkkal úgy
kielégíteni, hogy nyugodtan tért haza mindenki. Tehát én úgy gondolom, hogy ha nem is számunkra,
mármint a Mező számára kedvezően ér véget ez az ügy, mert én továbbra is féltem a közgazdasági
kérdés jövőjét, amibe két évvel ezelőtt még 4,7-es osztályátlaggal tudtam felvenni egy osztálynyi
gyereket, tavaly és idén pedig összesen 20 gyereket sikerült összeszedni a közgazdasági képzésre,
tehát én féltem a közgazdasági képzés jövőjét. De remélem, hogy ez csak egy átmeneti időszak itt
is, és a későbbiekben sikerülni fog egész osztályokat is indítani a közgazdasági szakközépiskolában.
Ez volt a kérdés. Én azt hiszem, talán kielégítő volt a válaszom. Ha van további kérdés,
természetesen megpróbálok válaszolni.
Dénes Sándor: Köszönjük szépen igazgató úr válaszát. A vitát az előbb lezártam. Néhány dolgot
engedjenek meg képviselőtársaim. Talán Fodor úr mondta, hogy a diákot és a szülőt sértő
intézkedés ez, ami most történt. Én nem így látom ezt, mert, ahogy hallottuk itt az előbb, tehát a
diákok maradnak abban az intézményben, ahol elkezdték a tanulást, és ott fejezik majd be, és
azokkal a tanárokkal, osztályfőnökkel, akikkel elkezdték. Az pedig a szakma, és erre Gábris úr is
rávilágított, hogy a szakképzés és a gimnáziumi képzésnek a szétválasztását Ön is elfogadta és
támogatja. A pecsét kérdése, hogy a bizonyítványon milyen pecsét lesz, szerintem nem tudjuk még,
de nem a pecsét a lényeg, hanem az a tudás, amit a fiatal megszerez abban az intézményben, és
amellyel továbbmegy, amit továbbvisz. Én vártam igazgató úrnak a – vártam? Nem vártam, mert ezt
nem tudtam, hogy az öt szakképző osztály a Mezőből a Thúryba kerül, de szóval felhívhatott volna.
Igaz, hogy nem mi vagyunk a fenntartók és a működtetők, de azért egy polgármesternek erről illene
tudnia, és hogyha segítségre van szükség, akkor meg természetesen segítek is. Én mindezt egy
diákparlamenten tudtam meg. Köszönöm szépen. Módosítója volt Horváth Jácint úrnak, aki azt kérte,
hogy azt is jelenítsük itt meg, hogy az öt szakképző osztály, az a Platán sor 3-ban fejezhesse be.
Ugye ez volt a lényege?
Horváth Jácint: Mezőben.
Dénes Sándor: Az a Platán sor 3.
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Dr. Fodor Csaba: Nem. A Platán sor 3., az az épület.
Dénes Sándor: Az az épület. Nem a pecsétre gondoltak.
Dr. Fodor Csaba: …. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni, hogy mit mond)
Dénes Sándor: Ezt, én úgy gondolom, hogy ezt még itt most nem tehetjük meg, hogy itt a határozati
javaslatot, én ezt nem tudom támogatni, de szavaznunk kell róla természetesen, mert módosítója
volt képviselő úrnak. Tegyük fel akkor szavazásra.

A közgyűlés 4 igen, 2 nem és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.

126/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Horváth Jácint
képviselőnek a „Javaslat a Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskolát érintő intézményátszervezés véleményezésére” című
előterjesztéssel kapcsolatos azon javaslatát, hogy határozat 1. pontját
egészítsék ki azzal, hogy „azzal a feltétellel, hogy a jelenlegi Mező Ferenc
Gimnáziumban szakképzést tanuló diákok befejezhessék ebben az oktatási
intézményben a tanulmányaikat”.

Dénes Sándor: A határozati javaslatok két pontját együtt tenném fel. Ugye az egyikben a két képzés
szétválasztásáról van szó, a másodikban pedig a működtetői feladat Nagykanizsa Megyei Jogú
Városé, és ez a szándéknyilatkozat aláírásáról szól. Indíthatjuk!

A közgyűlés 11 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:

127/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. egyetért a Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző
Iskola 2015. július 1. napjával történő intézményátszervezésével oly
módon, hogy a gimnáziumi képzés és a szakképzés szétválasztásra
kerül. Az intézményátszervezés következtében a Dr. Mező Ferenc –
Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Thúry Tagintézménye
(feladatellátási hely címe: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 29.) és a
tagintézmény szakközépiskolai és szakiskolai nevelés-oktatás
alapfeladata kiválással elkülönül a székhelyintézmény (feladatellátási
hely címe: 8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.) gimnáziumi nevelés-oktatás
alapfeladatától. A tagintézmény kiválását követően a gimnáziumi
nevelés-oktatás alapfeladatait ellátó intézmény elnevezése az előd
intézmény nevéből adódóan Dr. Mező Ferenc Gimnázium lesz.
Határidő:
2015. május 29.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
2. a 2015. július 1. napjától létrejövő Dr. Mező Ferenc Gimnázium
működtetői feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
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törvény 74. § (4) bekezdése értelmében Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata látja el, melynek forrása Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
5/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 1/14. melléklet 40. során
rendelkezésre áll. Felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó – 1.
sz. melléklet szerinti tartalmú – Szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő:
2015. május 29.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

2. Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: Kicsi volt az idő, ezért került a mai nap fel a honlapra. A pályázatból láthatják
képviselőtársaim, hogy milyen lehetőség kínálkozik. Mi itt a palini óvoda fejlesztésére, a bajcsai utcai
járda felújítására, és a Péterfy Sándor Tagintézményünk sportudvarának felújítására gondoltunk a
pályázatban. A vitát megnyitom. Hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. A határozati javaslat öt
tegyük fel akkor egyszerre szavazni.
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
128/2015.(V.28.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. támogatja a 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton való részvételt a pályázati kiírásban megnevezett ab.)
részcél esetében a Palini tagóvoda vonatkozásában legfeljebb 60 millió
Ft projektköltséggel.
Határidő:
2015. június 9.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport vezetője
Tárnok Ferenc Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési
Csoport vezetője)
2. támogatja a 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton való részvételt a pályázati kiírásban megnevezett b.) részcél
esetében a Bajcsai utca járdafelújítás vonatkozásában legfeljebb 30
millió Ft projektköltséggel.
Határidő:
2015. június 9.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport vezetője
Tárnok Ferenc Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési
Csoport vezetője)
3. támogatja a 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt
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pályázaton való részvételt a pályázati kiírásban megnevezett c.) részcél
esetében a Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola
Péterfy Sándor Tagintézmény sportudvarának vonatkozásában
legfeljebb 40 millió Ft projektköltséggel.
Határidő:
2015. június 9.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport vezetője
Tárnok Ferenc Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési
Csoport vezetője)
4. Nyertes pályázatok esetén a fejlesztések 50%-os mértékű önerő forrását
a 2015. évi költségvetés 1/14. számú melléklet, beruházási kiadások,
Önkormányzati pályázati önerő soráról, illetve a Csónakázó tó és
környezetének fejlesztése soron szereplő előirányzatok terhére biztosítja
az alábbiak szerint:
ab.) részcél esetében a Palini tagóvoda vonatkozásában legfeljebb 30
millió Ft mértékben a 1/14. számú melléklet, beruházási kiadások
Csónakázó tó és környezetének fejlesztése soron szereplő
előirányzat terhére .
b.)

részcél esetében a Bajcsai utca járdafelújítás vonatkozásában
legfeljebb 15 millió Ft mértékben. 1/14. számú melléklet,
beruházási kiadások, Önkormányzati pályázati önerő soráról

c.)

részcél esetében a Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor
Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézmény sportudvarának
vonatkozásában legfeljebb 20 millió Ft mértékben. 1/14. számú
melléklet, beruházási kiadások, Önkormányzati pályázati önerő
soráról

Határidő:
2015. október 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Kunics György Gazdálkodási Osztály vezetője)
5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítési feladataihoz
kapcsolódó dokumentumokat, továbbá a projekt pozitív elbírálása esetén
a támogatási szerződést aláírja.
Határidő:
2015. október 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport, csoportvezető)
Dénes Sándor: Köszönöm szépen mindannyiuknak a munkáját, és további szép napot kívánok.

Dénes Sándor polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.30 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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