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JEGYZŐKÖNYV


Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. január 30-án (Csütörtök) 16.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.


Az ülés helye: 		Vasemberház Díszterem
			Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.

Jelen vannak:	Balogh László, Berta Krisztián, Bizzer András, Bodó László, Dénes Sándor, Dr. Erdős László, Dr. Fodor Csaba, Dr. Károlyi Attila, Dr. Schauta Marcell, Gábris Jácint, Gondi Zoltán, Horváth Jácint, Radics Bálint, Szabó Szilárd, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Dr. Termecz Marianna aljegyző, Lehota János kabinetvezető, Bagarus Ágnes osztályvezető, Kunics György osztályvezető, Tárnok Ferenc csoportvezető, Dr. Farkas Roland vagyongazd. koordinátor, jogtanácsos, Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető, Szirtes Balázs ügyvezető, Zakó László vezérigazgató, Hella Ferenc lelkipásztor, Víg Aurél szakértő, Kiss Gabriella szakértő, Bognár Csilla pályázó, Czupi Gyula igazgató, Kassai Zoltán meghívott, Dr. Korcsmáros András meghívott, Dr. Szőllősi Edit bizottsági tag, Koller Jutka intézményvezető, Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető, Kovácsné Mikola Mária igazgató, Szabó István vezérigazgató, Száraz Csilla igazgató, Tar Mihály ügyvezető, Bukovácz Ákos szakértő

Balogh László: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő társak! Kedves Vendégek! Javaslom, hogy aktuális közgyűlésünket kezdjük el, akár olyan Közgyűlés lehet ez, amelyre sokáig emlékezni fogunk. Én azt remélem továbbra is, hogy mindezt nagyon pozitív értelemben tehetjük majd. De kezdjük el a konkrét munkát, mert nem oly kevés, a forgatókönyvet ismertetem először. Egy nem  képviselő bizottsági tag még nem tett esküt, ezért javaslom, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt kerüljön majd sor az eskütételére. Majd időben jelzem, és a szokásos ünnepélyességgel kiveszem az esküt, egyelőre türelmet kérek. A meghívóban szereplő 7-es napirend címe az alábbiak szerint változott: Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítésére. A meghívóban szereplő 8-as napirend címe az alábbiak szerint változott: Javaslat a 17. Kanizsa Bor- és dödöllefesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására. A meghívóban szereplő alábbi előterjesztésekhez találnak kiegészítést. 5-ös számú: Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzőcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára. Kiegészítésként 2020. január 29-én került feltöltésre a városi honlapra, és kiegészítés II. és kiegészítés III. 2020. január 30-án került feltöltésre a városi honlapra. A 17-es számú napirendhez: a Polgármesteri Tájékoztató, ide egy 1. sz. kiegészítés 2020. január 30-án került feltöltésre a városi honlapra, ez öt javaslatot tartalmaz, nem részletezem most ezeket. A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztések napirendre vétele lenne, kettő ilyen napirend van: Javaslat a nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II., ez a Corvin utcai intézményegység, megszüntetésére. Az előterjesztés január 23-án került feltöltésre, és javaslat: A jegyzői építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára, ez az előterjesztés pedig január 28-án került feltöltésre. A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztés, tessék, bocsánat, elnézést, a meghívóban szereplő alábbi előterjesztés napirendről levételét javaslom: ez a 20-as javaslat a Lékay Gyula utca közlekedési területként nem hasznosított földrészleteinek cseréjére és értékesítésére vonatkozóan. Mert felmerültek olyan szakmai problémák, amely ezt indokolja. Nem részletezem most az okokat hosszabban. Természetesen itt és most is kérdezem, hogy a kérdések, interpellációk napirend keretében ki óhajt szólni: igen, jelezték többen, akkor sorban szólítom a képviselőtársaimat, Gábris Jácint Úr.

Gábris Jácint: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm a szót, az interpellációk, kérdések napirendi pontnál szeretnék hat ügyet ismertetni. Palinnal kapcsolatosan, és lenne egy plusz egy ami, amihez majd fűződne más dolog is, tehát igazából akkor hét jelzésem lenne. Köszönöm szépen.
Balogh László: Köszönöm. Dr. Fodor Csaba úr. 

Dr. Fodor Csaba: Köszönöm szépen. Egy kérdést szeretnék feltenni a szabadhegyi közlekedéssel kapcsolatosan.
Balogh László: Köszönöm. Horváth Jácint Képviselő Úr.

Horváth Jácint: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr! Két kérdésben szeretnék szólni a kérdések, interpellációk napirendi pontnál. Az egyik a keleti városrészt érintő aktuális kérdések, illetve észrevételek. A másik pedig egy jogi szerződéssel kapcsolatos kérdés, köszönöm szépen! 
Balogh László: Köszönöm. Bizzer András Úr.

Bizzer András: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! A megfelelő napirendi pontnál három kérdést szeretnék feltenni. Az első: van-e lehetőség parkolók felfestéséről keleti városrészben? Második: van-e lehetőség, parkolók építésére a keleti városrészben? És a harmadik: van-e lehetőség pályázati források igénybevételével futópálya építésére a keleti városrészben, a Székelykertben? Köszönöm. 

Balogh László: Köszönöm. Berta Krisztián úr.

Berta Krisztián: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! Az interpellációk és kérdéseknél öt kérdést szeretnék kérdezni, az első a Batthyány u. 6. előtti szemétkérdés kérdése. A második a Múzeum tér – Rozgonyi utca kikötése, a harmadik a Herman – Csengery átjáróban található szemét, illetve mocsok kérdése. Negyedik a régi víztoronynál lévő kereszt állapota, az ötödik pedig a miklósfai kerékpárút kérdése. Köszönöm.
Balogh László: Köszönöm. Dr. Károlyi Attila úr következik.

Dr. Károlyi Attila: Köszönöm a szót Polgármester úr! Kérdések és interpellációk napirendi pontnál Krátky István polgármester úr egészalakos szobrával kapcsolatban, Inkey kápolna felújításával, Zsinagóga felújításával, a Városi Képtár létrehozásával, Thúry György évforduló, a Mauzóleum felújításával, bakónai mártírokkal kapcsolatban lesz kérdésem.
Balogh László: Köszönöm hetet számoltam én is, ennyit szoktam. Dénes Sándor polgármester úr következik be

Dénes Sándor: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Két kérdés: a Szepetneki utca 25/A, Kiskanizsán van, ott a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan szeretnék egy kérdést feltenni, valamint a kiskanizsai temető északi oldalán lévő útnak az állapotával kapcsolatban. Köszönöm szépen.
Balog László: Köszönöm. Gondi Zoltán úr következik.

Gondi Zoltán: Tisztelt Polgármester Úr! Két kérdésben szeretnék, az egyik a Kiskanizsánál a Principális csatorna híd felújításával kapcsolatosan, a másik pedig bajcsai temetővel kapcsolatos kérdés lenne. 
Balogh László: Köszönöm. Szabó Szilárd úr következik. 

Szabó Szilárd: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Az interpellációk napirendi pontnál lenne egy témám, melyet két részre bontanék. Mind a kettő az illegális hulladéklerakás, hulladék elhelyezés tekintetében lenne. Köszönöm szépen.
Balogh László: Köszönöm. Tóth Nándor úr következik.

Tóth Nándor: Tisztelt Polgármester Úr, képviselőtársaim! A kérdések napirendnél két kérdés kívánok én is feltenni, mind a kettő a körzetemet érinti, jelesül az egyik a Zrínyi Iskola lábazatának az ügye, a másik pedig a Principálissal kapcsolatos, de nem a híddal. Köszönöm.
Balogh László: Köszönöm, és végül Bodó László úr következik.

Bodó László: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Nekem nyolc kérdésem lenne. Berzsenyi utca parkolásának a káosz megszüntetésével kapcsolatban, illetve a Berzsenyi út 1-3. épület mögött van egy járdaszakasz, annak a megvilágítása, a Huszti téren van egy emlékmű, amit meg kellene javítani. A Platán sor víz- és csatorna felújítás terv, tervéről. Platán sor közlekedési tábla kihelyezés. Attila 12-14-es épület között van egy járdasziget, ennek szeretnék a megszüntetését. Petőfi út 112. szám alatt lévő ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről, illetve a Mészáros Lázár utcai játszótér építésével kapcsolatban szeretnék. Köszönöm! 
Balogh László: Köszönöm. Nyolc kérdésre nem is emlékszem, igaz, hogy az én volt körzetem, úgyhogy köszönöm. Tizenegy képviselőtársam kérdez. Szerintem ez csúcs, szerintem ez így van rendjén, ez a dolgunk, a hivatal pedig jól fog válaszolni, biztosan. Köszönöm szépen. És azt gondolom, hogy a napirendekről ily módon, hogy szavazzunk, tehát, hogy lenne ugye 24 + 2 napirend, amelyekből javaslat zárt ülésre, ja rosszul mondtam, 24 - 1 + 2, tehát igen. A Lékay Gyula utcai napirendet levettük, ugye van zárt ülésre akkor egy javaslat, egy szántó hasznosítás kapcsán, illetve zárt ülés kell, hogy legyen a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetői állás pályázata, akkor a kitüntetéses napirend, és a folyamatban lévő, valamint lezárult perekről szóló napirend. Az elmondottaknak megfelelően, kérem szavazzunk! Ki fogadja el ezen napirendeket? 

A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

1/2020. (I.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. január 30-i soros ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja:

	Javaslat alpolgármester választására és díjazása megállapítására (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
	Javaslat a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelésére (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
		    Meghívottak: Zakó László vezérigazgató
       	Szabó István vezérigazgató
       		Szirtes Balázs ügyvezető
       	Tar Mihály ügyvezető
	Javaslat Társulási Megállapodások módosításának elfogadására és egyéb, társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
	Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
	                                Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető
	Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzőcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester
	Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
		    Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető
	Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítésére (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
    Meghívott: Tar Mihály ügyvezető
	Javaslat a 17. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
	Javaslat a „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester
Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Református Egyházközség, HACSuNK munkaszervezet vezető
	Javaslat a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű polgári kezdeményezésének támogatására (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
	Javaslat körforgalmú csomópontok költséghatékony kialakításának vizsgálatára (írásban) 

Előterjesztő: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő
	Javaslat a 2020/21-es nevelési év tervezésére, az óvodai beiratkozások időpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
Meghívott: dr. Némethné Kovács Edit intézményvezető
	Beszámoló a Thúry György Múzeum 2019. évi tevékenységéről (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
		     Meghívott: Száraz Csilla igazgató
	Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2019. évi tevékenységéről (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató
	Beszámoló a Halis István Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
Meghívott: Czupi Gyula igazgató
	Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakásra határozott idejű szerződés megkötésére (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
Meghívott: Zakó László vezérigazgató
	Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II., 8800 Nagykanizsa Corvin u. 1/A. szám alatti intézményegység megszűntetésére. (írásban)

 Előterjesztő: Balogh László polgármester 
 Meghívott: Koller Jutka intézményvezető
	Javaslat a jegyzői építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

      Előterjesztő: Balogh László polgármester 
	Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
	Interpellációk, kérdések


Zárt ülés:

	Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására (írásban)

			    Előterjesztő: Balogh László polgármester 
	Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására (írásban) 

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
    Meghívottak: Pályázók

	Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester 
	Tájékoztató a folyamatban lévő, valamint a 2019. évben lezárult perekről (írásban)

Előterjesztő: Balogh László polgármester
Meghívottak: Szabó István vezérigazgató
  		    Zakó László vezérigazgató

Balogh László: Köszönöm szépen, és következzék egy javaslatom, amellyel kapcsolatban néhányakkal már sikerült szót váltanom. Tisztelt Közgyűlés! Világos. Sokfélék vagyunk, valaki nagyon biciklis, egy kicsit most én is az vagyok és azt remélem, hogy a város is az lesz a GIRO kapcsán, én erre nagyon sok pozitív jelet látok, embertől és oldaltól függetlenül, és épp ezért tisztelettel kérem a következőt. Mivel ma van a rózsaszín fények éjszakája az egész országban, a GIRO indulása, magyarországi rajtja előtt 100 nappal, és ehhez hozzájárul a városunk is. Ennek érdekében kivilágítjuk a Csónakázó tavi kilátótornyot, afféle világítótorony lesz itt a kanizsai végvárban, ennek a szimbólumát most hosszabban nem fejtem ki. Szóval én azt kérem tisztelettel a közgyűlés tagjaitól, hogy   17.30-kor épp ezért hadd szüntessen be, a közgyűlést egy óra erejéig, elnézést kérek kedves Vendégeinktől. Akár őket is várjuk szeretettel a Csónakázó tóhoz, jómagam is az autómmal, másik oldali és saját oldali képviselőket is szeretnék vinni, és kérem azokat, akik autóval vannak ebben segítsenek. Viszont fontos lenne, hogy, hogy túlzásosan ne éljünk vissza, nem is élhetünk vissza az idővel. Tehát 17.30-kor körülbelül felállnánk, mert 18 órakor lesz a felvillanyozása, a megvilágítása a kilátótoronynak, és annak keretében lesz ott némi nemű szimbolikus üdvözlése a kanizsai befutónak, GIRO-nak, részleteket én most hadd ne szóljak. Viszont ezért van egy határozati javaslatom, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése ma, most 17.30-tól 18.30-ig szünetet tart. Ez egy szokatlan dolog ígérem, hogy nem fogok visszaélni máskor ily módon a türelmével senkinek, de fogadják el, most ezt a felvetést. Van-e megjegyezni való? Nincs, akkor szavazzunk, aki ezt elfogadja, ezt a szünetet, kérem igennel szavazzon. Köszönöm! Tisztelttel azt kérem, az egy nemmel szavazót is elviszem az autómmal, tehát, akkor jó, köszönöm szépen. 
A közgyűlés 14 igen, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:
2/2020. (I.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a mai napon 17.30 órától 18.30 óráig szünetet tart. 

Balogh László: Jó. És akkor az eskütétel következik. Dr. Szöllősi Edit képviselő bizottsági, bocsánat, nem képviselő bizottsági tag esküje következik ünnepélyes körülmények között. De kérem, de fog szólni, fog szólni. Kedves új bizottsági tag, a következő az eskü szövege, jómagam polgármesterként veszem ki az esküt, kérem, folytassa az általam mondott szöveget, mondja el utánam. 
A nem képviselő bizottsági tag eskütétele.
Balogh László: Köszönjük, hogy mindannyiunkat emlékeztetett eskü szövegére, és akkor haladjunk sorban. 
1.  Javaslat alpolgármester választására és díjazása megállapítására
 Előterjesztő: Balogh László polgármester

Balogh László: Ugye ez már ismerős napirend. Nagykanizsa Megyei Jogú Város főállású alpolgármesterének Bizzer András önkormányzati képviselőt javaslom megválasztani. Ezt most hosszabban nem indokolom, már megtettem, titkos szavazással kell állást foglalni. A lebonyolítás, az eredmény megállapítása és a szavazásról, külön jegyzőkönyv elkészítése az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság feladata. Megjegyzem azt, hogy a háttérben ugye több minden történt, történik. A kormányhivatal törvényességi felhívást is tett, melynek lényege mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértése miatt törvényességi felhívással élnek. Világos. Ez egy hosszabb jogi folyamat lesz, amelynek végén bizonyára lesz valamiféle megoldás, de jómagam abban is hiszek, továbbra is, lehet, hogy ezen alkalommal itt, és most még ennek körvonalai nem látszanak, de, hogy előbb-utóbb lesz polgármester is, igen, és, és alpolgármester, és nem is egy. De ezt, ennek részletei most, most nem aktuálisak, hanem csak ez az egy javaslat kérem, hogy akkor az Ügyrendi Bizottság elnöke - még nem kapja meg a celebrálás jogát, hanem hozzászóló Dr. Fodor Csaba tanácsnok úr, tessék!

Dr. Fodor Csaba: Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr, én elhiszem, hogy Ön folyamatosan be fog terjesztgetni alpolgármestereket, akik lehet alkalmasak, és lehet, hogy nem. Nem tudom eldönteni. És nem is akarom, csak tisztelettel arra hívom fel a figyelmét, hogy, maga az Ötv. rendelkezik az alpolgármester választásnak időbeli rendjéről is, ugye az alakuló, vagy azt követő ülésen, illetőleg a kommentár, ami nem jogszabály, de egyfajta jogalkotói akaratot kifejez, hogy mi volt a szándéka a jogalkotónak - bár megjegyzem az utóbbi időben ez elég nehezen kisilabizálható - sokszor elveszik, vagy nem, lehet a jogalkotók maguk sem tudják, hogy mi volt a szándék, néha azzal tűnik ki a jogszabályból, de itt most nem. Itt az volt, hogy a kommentár szerint, ha sikertelen az első alpolgármester választás, akkor a Polgármester Úr a szükséges egyeztetések lefolytatását követően, ismételten él előterjesztés jogával. Én azt kérem Öntől, most meghozzuk a döntést, amit meghozunk, mindenki szíve szerint, de legközelebb akkor szíveskedjen ilyen előterjesztést tenni - akár rendkívüli, vagy soron kívüli közgyűlésen is, ha ezek a szükséges egyeztetések lefolytatásra kerültek. Én ehhez az egyeztetéshez a frakciónk támogató munkáját ismételten, nem először, és nem is utoljára, de valószínű felajánlom. Köszönöm szépen.
Balogh László: Köszönöm, így legyen. Dr. Erdős László képviselő úr kért szót.

Dr. Erdős László: Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Pár gondolatot szeretnék az alpolgármester választással kapcsolatban szólni. Mi is a lényege ennek az egész jogintézménynek? Rövid leszek, tehát nem lesz hosszú. A törvény szerint az alpolgármester a polgármester irányításával végzi a munkáját. Praktikusan azt jelenti, hogy a polgármester szabja meg az alpolgármester feladatait. A közgyűlésnek nincsen törvényi felhatalmazása arra, hogy feladatot adjon az alpolgármester számára. Ebből már az is következik értelemszerűen, hogy a polgármester és az alpolgármester közötti viszonynak a lényegi eleme, lényegadó eleme a bizalom. Tehát a bizalom nagyon fontos, hogy meglegyen a polgármester és az alpolgármester között. Én az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az ÉVE frakció az eddigi 2 alkalom kapcsán tehát elutasította a polgármester által tett javaslatot az alpolgármester személyére vonatkozóan. Én úgy gondolom, hogy ez a magatartás arra utal, az ő részükről, hogy közömbös számukra a bizalom megléte az alpolgármester és a polgármester között, holott ez a törvényszerű vagy törvényes zökkenőmentesen munkának véleményem szerint ez az előfeltétele. Máskor viszont éppen az ÉVE frakció tagjai hivatkoznak a bizalom fontosságára, csupán utalok arra, hogy a 8 önkormányzati cég vezetőinek megválasztásakor elsődleges a legalábbis kiemelt szerepet töltött be az a bizalom a bizalom kérdése. És tulajdonképpen erre is hivatkoztak egyebek mellett akkor, amikor megválasztották ezeket a tisztségviselőket, vezető tisztségviselőket.  Én úgy gondolom, hogy kétségtelen, hogy ez az állapot fennáll ez a törvénysértő állapot. Fodor frakcióvezető úr itt fölvetette a kommentárban írtakat. Törvény nem tartalmaz nyilvánvaló olyan korlátozást, hogy hányszor kell előterjeszteni a polgármesternek az alpolgármester vonatkozásában a személyi javaslatot. Azért próbáltam a bizalomra hivatkozni mert én egy fontos tényezőnek tartom, hogy az alpolgármester, tehát legalább egy alpolgármester a bizalmi embere legyen a polgármester úrnak. Mert önmagában az, hogy a polgármester úr ismételten próbálkozik az alpolgármester megválasztásával, tehát annak az elérésével én úgy gondolom ez nem kifogásolható. Az is kétségtelen tény, hogy sajnos eljutottunk odáig, hogy törvényességi felhívás alá vonták az önkormányzatot, a törvényességi felhívás ott van a mellékletben. A törvényességi felhívás tulajdonképpen azt tartalmazza, hogy alpolgármestert kell választani, mert hiszen a törvény ezt írja legalább egyet a képviselők közül. Hogy mi volt a jogalkotó szándéka itt Fodor frakcióvezető úr hivatkozott erre én úgy gondolom, hogy világos az önkormányzati törvénynek a rendelkezései, amikor nem véletlenül mondja ki azt, hogy a polgármester javaslatára kell megválasztani, persze nyilván a közgyűlésnek is van ebbe beleszólása. Azt sem vonom kétségbe, hogy szükségesek az egyeztetések, és nem akarok itt visszanyúlni a múltra, már elhangzott ugye a korábbi közgyűlésen, hogy itt ebbe a körbe, melyik frakció milyen magatartást tanúsított. Nem kívánok erre utalni. Kétségtelen tény, hogy egy törvény jogszabályellenes állapot áll fent áll fenn jelenleg is én, úgy gondolom, vagy azt szeretném, hogy el kellene kerülni a törvénysértő állapot további fenntartását, el kellene kerülni a mulasztási per megindítását, most már tulajdonképpen a kapuk előtt állunk ezzel a dologgal, és el kellene kerülni a média hírverést, ami esetleg a mulasztási perrel, vagy az ezt követő esetleges egyéb eljárásokkal kapcsolatban fölmerül. Ezért arra kérem a képviselőtársaimat, hogy Bizzer Andrást szavazzák meg alpolgármesternek. Köszönöm. 
Balogh László: Erdős Úr helyettem is szólt. Dr. Károlyi Attila elnök úré a szó.

Dr. Károlyi Attila: Köszönöm. Egy hosszúra sikerült perbeszéd után szeretnék egy kicsit rövidebben szólni. Maradjunk tisztelettel Erdős kollega, maradjunk a jogszabálynál. A jogszabály olyat nem ismer, ezt a szót nem ismeri, hogy a polgármester javaslatára, tessék nekem megmutatni a jogszabályban, hogy hol van ez bent. Ezt a kifejezést, olvassa fel még egyszer, akkor megadom neki a szót. Azt olvassa fel. Hogy a Mötv-nek melyik szakasz, hanyadik bekezdése. Előterjesztésére, Tisztelt Képviselő úr, ezt a szót ismeri. A javaslatára azt nem ismeri. Hát mutogatni lehet, de hát, inkább a jogszabályból kéne mutogatni. A másik dolog, amit szeretnék mondani, hogy a bizalom kérdése. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Önnek csak a saját frakciójához van bizalma? Hát itt ül még Önnel szemben még 8 ember. Miért nem tetszik bennünk megbízni? Miért nem mondja azt a Tisztelt Polgármester Úr, hogy Horváth Jácint urat jelöli? Miért nem? Miért nem bízik meg benne? Miért csak a sajátjában bízik meg? Így, ugye kilóg a lóláb. Azt szeretném mondani, tisztelt közgyűlés, hogy a pert, a pert nem indítjuk ügyvéd úr, illetőleg képviselő úr. A pert a Kormányhivatal indítja az önkormányzat ellen a közigazgatási bíróságon, aminek az eredményeképpen a bíróság felszólítja a Kormányhivatalt, hogy jelöljön ki egy személyt a közgyűlés tagjai közül. Na most, azt hiszem, akik itt ülnek, meg akik nézik a televíziós közvetítést is tudják, hogy nyilvánvalón nyolcunk közül fog majd a Kormányhivatal, hát benn van a nevében Kormányhivatal onnan fog kijelölni egy személyt. Nem innen. Ez 101%. Szeretném elmondani azt Tisztelt Közgyűlés, hogy ellentmondás van a törvény 43. § (3) bekezdése és a 74. § között. Alkotmánybíró, mondhatom azt, hogy barátom, hogy nyilván nevét nem mondom, és a pécsi egyetemen oktató egyetemi tanár véleménye szerint is, az egyetemi tanár következő kifejezést használta: „Luk van a jogszabályban”. Tehát hogyha 43. § (3) bekezdésből indulunk ki az előterjesztésére szóval kapcsolatban, akkor előterjesztés ugye, az alakuló ülésén, illetőleg az azt követő ülésen, abban egyetértek a kollégámmal, hogy 2., 3., 28., 120-125-ig ülés is lehet. Tehát az nem azt jelenti, hogy az azt követő ülésen, és csak akkor. Előterjesztésére, az SZMSZ-t ugye korrigálja az első, ami a jogszabályban van, a 2. az az, hogy a bizottságokat megválasztja, a 3. az előterjesztésére ugye a következő szóra azt mondja, hogy az alpolgármestert megválasztja. Előterjesztésére. Na most a kérdés, a nagy költői kérdés, én nem kockáztattam meg itt ezen az ülésen, társaim is, a frakciótársaim is intettek tőle, hogy ezt a magatartást tanúsítsam. Módosító javaslatot jelentettem volna az Ön javaslatával szemben, illetőleg magában az előterjesztés kifejezés az Ön előterjesztését módosítottam volna egy másik személy javaslat, illetőleg, ha azt megválasztottuk volna, akkor lehet, hogy törvénysértést követtünk volna el. Csak én már szeretném látni azt a bíróságot, azt a magas szintű bíróságot, aki ezt az antinómiát, tehát ezt az ellentmondást, ezt, ami a 70., a 43. § (3) bekezdés illetőleg a 74. § között fennáll, ezt feloldja. Tehát ugye nem véletlenül volt az, hogy a tisztelt dr. Erdős László képviselő úr itt mondott egy beszédet. Ide kenni, ránk kenni ezt az egész problematikát, én meg őket, és Önt nevezzem meg ebben hibás félnek, tehát itt mi is ülünk, mi is lehetünk olyan bizalomra érdemes emberek, hiszen egyéni választókerületekben választottak meg bennünket, többségükben. Tehát azok az emberek, akik ott laknak egy-egy részén, én a városnak, én például a keleti városrészre vagyok büszke, hogy engem megválasztott. Miért ne lehetnék én alkalmas alpolgármester? Miért csak a Bizzer úr már másodszor is? Ez a kérdés. Azt mondja a tisztelt Erdős képviselő úr erre, hogy azért, mert a jogalkotónak az volt a szándéka, hogy a polgármester egy bizalomra alkalmas személyt, és hasonló. Hát kérem szépen, a mulasztási per, a mulasztási törvénysértés az fennáll jelenleg is, én szerintem is, ennek a vége az lesz, hogy megunják ezt. Egyébként tájékoztatom Önöket, hogy nemcsak Nagykanizsán van ilyen probléma, Komlón is van ilyen probléma, meg Szekszárdon is van ilyen probléma úgy tudom. Szekszárdon nincs? Komlón van? Komlón biztos, hogy van. Tehát a Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt nagykanizsaiak! Nem az ÉVE, ugye vannak egy neve, ennek az ÉVÉ-nek, ez az Éljen Városunk Egyesület frakciója szórakozik a polgármesterrel, visszautasítjuk ezt a hozzászólást, amit itt az Erdős úr elmondott, és mi úgy gondoljuk, hogy közülünk is választhatna Ön. Köszönöm szépen.
Balogh László: Köszönöm elnök úr! Ez egy jogi vita, én is várom már a végét, és itt nem arról van szó, hogy jogi kiskapukat keresünk, hanem az előbb ismertetett módon. Van egy bizalmi állapot, ez szerintem természetes, de ennek a dolognak, itt nincs vége. Én várom a folytatást, ha lenne biztosíték, garancia arra, hogy az általam előterjesztett alpolgármester igent kap az Önök részéről, akkor, akkor a biztos vagyok benne, hogy a másik oldal is kap bizalmat. Ennek a módját szerintem a közeljövő el kell, hogy döntse. Erdős Laci, bocsánat dr. Erdős László képviselő úr, jelentkezett még szólásra.

Dr. Erdős László: Köszönöm szépen a szót! Hát megpróbálom a személyeskedést elkerülni szemben tanult kollégámmal, aki elég erőteljesen erre a részre vitte át ezt az egész kérdést. Ugye az alapkérdés ugye hámozzuk ki a lényeget, hogy előterjesztés vagy javaslat? Teljesen világosan fogalmaz a Mötv., tehát a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény 74. §-a. Miután tanult kollégám azt kérte, hogy jelöljem meg a jogszabályt, hát akkor megjelölöm a jogszabályt, tehát a Mötv. 74. §-a, a lényeget mondom csak, ezt tartalmazza: a képviselő-testület a polgármester javaslatára, - és nem előterjesztésére kollega úr - titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére egy alpolgármestert választ. Tehát ezt tartalmazza, ezt kérte, én ezt idézem. Meg lehet nézni, de ha további segítségre van szüksége, akkor a figyelmébe ajánlom tanult kollegámnak a Belügyminisztérium által kiadott Felkészülés önkormányzati választások utáni teendőkre című kiadványt, 2019. 10. szám. Ennek a 91. oldala ezt pontosan részletezi ezt a szabályt, tehát világosan le van írva, belügyminisztériumi állásfoglalás, egyfajta jogszabály magyarázat. Én, amit Ön elmondott, avval nem kívánok foglalkozni. Ez a lényeg. Az, hogy a polgármesternek miért van tulajdonképpen előnye ez, ezt az általam felolvasott jogszabályi hely is bizonyítja. Tehát az ő javaslatára lehet csak alpolgármestert választani, vagy legalábbis hát erre vonatkozóan javaslatot tenni. Nincs mód arra, hogy bárki ezt módosító javaslattal megváltoztassa. Egyetlen joga van a közgyűlésnek: vagy elfogadja, vagy nem fogadja el. Ez a lényeg. És, hogy miért van erős pozíciója polgármesternek? Önök is hivatkoztak erre korábban, az Mötv-ben benne van az is, adott esetben a polgármester meg is, ki is üresítheti az alpolgármester hatáskörét. Ez megint a bizalom kérdése. Tulajdonképpen ezek világosan alátámasztják azt, hogy van szerepe és jelentősége a polgármester és alpolgármester közötti bizalomnak. Köszönöm szépen! 

Balogh László: Köszönöm szépen. Dr. Károlyi Attila úr kérem celebrálja a válaszát.

Dr. Károlyi Attila: Igen, köszönöm szépen! Tisztelt kollegám, a 70., úgy emlékszem, 74. §-t olvasgatta, akkor én meg a 43.§-t olvasgatom Önnek. 43. § (3) bekezdés szerint a Képviselő-testület az alakuló, vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. A polgármester előterjesztése - nem javaslata, előterjesztése alapján megválasztja a bizottság, vagy a bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. Tehát annyit szeretnék mondani, de végül Tisztelt közgyűlés, hogy az a történet jutott eszembe erről az egész adok-kapok vitáról, hogy amikorra a parasztember megunja azt, hogy a feleségével történő vitatkozása során a birkának a gyapját nyírják vagy vágják? Beledobja feleségét a kútba, és a feleség kinyúl a vízből és így csinál a kezével. Tehát az, hogy kié itt az utolsó szó, az teljesen fölösleges, a lényeg az, hogy a bizalomra mi is méltók vagyunk! Köszönöm.

Balogh László: Így legyen, köszönöm! Tisztelettel kérem elnök urat, hogy akkor a szavazást oldja meg. Igen, rövid szünetet rendelek el. Köszönöm. 

Titkos szavazás


Balogh László: Tisztelt Közgyűlés, kedves vendégeink, folytatjuk a munkát. Az 1. napirend végén tisztelettel kérdezem Dr. Károlyi Attila ügyvéd urat, elnök urat, bocsánat, igen, ismertesse a szavazás végeredményét.

Dr. Károlyi Attila: Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés! A szavazás eredménye szerint 7 igen, 8 nem szavazattal a Közgyűlés Bizzer Andrást alpolgármesternek nem választotta meg. 

A közgyűlés titkos szavazással 7 igen, 8 nem szavazattal következő határozatot hozza:


3/2020.(I.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a titkos szavazás eredményeként 7 igen, 8 nem szavazati aránnyal, 2020. január 30. naptól kezdődően főállású alpolgármesternek Bizzer Andrást nem választotta meg.


Balogh László: Köszönöm. Lépjünk tovább, 2-es napirend. 


2. Javaslat a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelésére (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester
Meghívottak: Zakó László vezérigazgató, Szabó István vezérigazgató, Szirtes Balázs ügyvezető, Tar Mihály ügyvezető

Balogh László: Ez egy jog szerint való feladat és folyamat. Üdvözlöm a jelenlévő vezérigazgató, ügyvezető urakat, én a részletek ismertetése nélkül kérdezem a hozzáfűzni valókat. Bizzer András frakcióvezető úr jelentkezett, tessék!

Bizzer András: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Ugye erre az előterjesztésre azért van szükség, mert a november végi soros közgyűlésen a velem szemben ülő képviselők leváltották azonnali hatállyal az önkormányzati cégvezetők elsöprő többségét és azonnali hatállyal, pályáztatás nélkül, politikai indokokból a saját embereiket nevezték ki a cégek élére. S ennek következtében most ugye előrehozottan kell prémiumokat kifizetni ezeknek a cégvezetőknek, a szabályozásnak megfelelően. Ugye elmondható, hogy a számításaink szerint az idő előtti cégvezető váltások körülbelül 40-50 millió forintba kerülnek a városnak, ezek a végkielégítések, tudom, úgy, hogy van olyan cégvezető, aki bizonyos szabályok miatt nem kapott végkielégítést vagy nem jogosult végkielégítésre és lehet, hogy ezt a megállapítást is valamilyen módon rendezni kell a jövőben az igazságosság jegyében és ekkor ez az összeg még tovább fog emelkedni, illetve, hogyha hozzávesszük a prémium összegeket, akkor a most kifizetett prémium összegét, amit ugye előrehozottan kell kifizetni, akkor elmondható, hogy akár 60 millió forintba is fog kerülni az, hogy Önök leváltották a kanizsai cégvezetőket. Egyébként olyan cégvezetőket váltottak le, akik jól végezték a dolgukat, erre bizonyíték, hogy itt a prémiumfeltételeket a cégvezetők többsége tudta teljesíteni határidő előtt, mert ugye még év közbe, novemberig tudták teljesíteni. Egyetlenegy cégvezető esetén egy 20%-os prémiumfeltétel nem teljesült, de én úgy ítélem meg, hogy ez a prémiumfeltétel is teljesülhetett volna, hogyha van még ideje teljesíteni. Az is elmondható, hogy ezek a cégek jól teljesítettek. Itt a beszámolókban láthatjuk, hogy például a Vagyongazdálkodási Zrt. 7,5 millió forintos eredménnyel rendelkezik, ez mellett 100 millió forint van az eredménytartalékban, ez egy jelentős összeg. A VIA Kanizsa 57 millió forintos eredménnyel rendelkezik, ez mellett 30 millió forint van az eredménytartalékban. A Kanizsa Rehab Kft. 8,8 millió forintos eredménnyel rendelkezik, ez mellett 35 millió forint van az eredménytartalékban. A Kanizsa Médiaház 15 millió forintos eredménytartalékkal rendelkezik és 1 millió forintos veszteséggel, de a szöveges jelentésben benne van, hogy ez a veszteség csak azért állt elő, mert ők már beszámították a cégvezetőváltásból következő végkielégítést is, tehát, ha nem lett volna cégvezető váltás, nem kellene végkielégítést fizetni, akkor ez a cég is nyereséges lenne. Tehát kimondható, hogy Önök olyan cégvezetőket váltottak le, akik jól végezték a dolgukat és szakmai módon a nagykanizsai önkormányzati cégeket jól vezették. Elmondható egyébként az is, hogy ezeknek a cégvezetőknek a munkájára támaszkodnak, hiszen a sajtóhírekben én azt olvasom, hogy több esetben olyan ötletekkel állnak elő, amely ötletek egyébként terv szinten ezeknél az önkormányzati cégeknél már kidolgozásra kerültek és ezeken az ötleteken korábban a cégvezetők dolgoztak már egyébként a korábbi városvezetés kérésének megfelelően. Hogy konkrét példákat is mondjak, a Vagyongazdálkodási Zrt.-nél például a bérlakások vásárlása, vagy például garázsok építése, hogy bevételeket szerezzen a cég, vagy például az Ipari Parkban kamion parkoló kialakítása, ezek mind olyan ötletek, amelyekkel Önök előálltak most, de igazából ezek az ötletek már ott voltak az adott cégnél és a cégvezető azon dolgozott, hogy ezeket minél hamarabb meg tudjuk valósítani, sőt, az eredménytartalék mutatja, hogy pénzt is képeztek arra, hogy ezeket az ötleteket és terveket meg tudják valósítani. Tehát Önök kirúgták az önkormányzati cégek vezetőit, akik jól dolgoztak és most az ötleteikből élnek, és az ő munkájukat adják elő úgy, minthogyha az Önök érdeme lenne. Köszönöm szépen.

Balogh László: Köszönöm Frakcióvezető úr! Dr. Fodor Csaba frakcióvezető úr következik.

Dr. Fodor Csaba: Köszönöm szépen a szót. Bizzer képviselőnek meg köszönettel tartozom, mert a hozzászólásával minden kétségemet eloszlatta, ha volt is egy pici, hogy esetleg nem jól döntöttünk az előző napirendi pontnál, de igazolta, hogy kiválóan döntöttünk, ehhez hűek is fogunk maradni, ehhez a döntéshez, mert azért ennyi bugyutaságot összehordani lehet, csak nincs értelme. Ha valaki a Vagyongazdálkodási Zrt.-nél ma arra hivatkozik és annak örömködik, hogy 100 millió van a számlán, azzal igazolja, hogy alkalmatlan volt. Tetszik tudni a vagyongazdálkodás nem azt jelenti, hogy begyűjtöm a pénzeket, rajta ülök, és amikor Ön azt mondja, hogy lakásokat kellett volna vásárolni, meg garázsokat kellett volna építeni, hányat építettek eddig? Hányat vásároltak? 13 év alatt. Egyet se. Hogy néznek ki az önkormányzati bérlemények, akár a lakások, akár a nem lakáscélú helyiségek? Közben meg ott van 100 millió Ön szerint a számlán. Ki végezte jól a munkáját? Szóval ilyeneket ne is hozzon elő. Arról nem is beszélve, hogy ezeknek a cégeknek nagyon nagy része nem a piacon él. Ezeknek a cégeknek a nagy része közpénzeket használ, azokat a közpénzeket, amelyeket a városlakók termelnek meg és nagy kegyesen valamennyit itt mert hagyni belőle a Fidesz kormányzat. Ezekből gazdálkodnak ezek a cégek és most ezekből a… Ön eredményeket emleget és ezekből az eredményekből majd nagy büszkén még fizetünk adót a magyar államnak. És Ön szerint ez siker? Ez nem siker. Ez igazolja, hogy milyen jó döntéseket hoztunk, az pedig nem igaz, hogy 50-60 millióba kerülnek, mint ahogy az sem igaz, hogy előrehozott prémiumok. A prémiumok, ha ők maradnak, akkor ki kellett volna fizetni, nem 11 hónapit, hanem 12-t, tehát akkor még többet kellett volna kifizetni, olyan prémiumfeladatokra, amiket mi soha nem szavaztunk meg és folyamatosan támadtunk, mert az én elképzelésem is mindig az volt, de a korábbi közgyűlésben a Horváth Jácint képviselőtársam és a Gábris Jácint képviselőtársam véleménye is mindig ez volt és el is mondtuk, hogy az Önök által kiírt prémiumfeltételek nagy része olyan, hogy bemegy valaki a munkahelyére, azt jól érzi magát télen, mert meleg van, nyáron meg azért, mert megy a légkondi és megkapja a prémiumot. Nagyjából egészéből. Vagyongazdálkodás, azt írták prémiumfeltételnek, hogy hajtsa be a pénzt, hajtsa be a kintlévőségeket, minél nagyobb arányban. Miért, egyébként? Ha nem írják elő, akkor nem dolgozik? Akkor nem hajtja be a bérlőknél lévő kintlévőségeinket? Szóval nem is igazán értettem. És azt mondták, ha 1 millió forintot behajt, abból 500 eFt-ot megkap prémiumba. Ha 2 milliót hajt be, akkor 1 millió forintot megkap prémiumba, ugye? Mert ehhez voltak kötve a bérekhez. És Ön ennek örvendezik? Hát kétségbe vagyok esve. Szégyenkezni kellene, nem örvendezni. Nyilvánvalóan magát az előterjesztést meg fogom szavazni azért, mert, bár nem értek egyet a feladatokkal, nem értek egyet a prémiumkitűzéssel, de ha már Önök egyszer kiírták és a közgyűlés akkor elfogadta, ez a közgyűlés meg jogfolytonos annak a közgyűlésnek, és ha ténylegesen teljesítették, márpedig teljesítették, akik teljesítették, őnekik meg megjár. Ki kell fizetni. Az már csak az én személyes problémám, hogy nem tartom jogosnak, nem tartom tisztességesnek, de ki kell fizetni. De nem azért kell kifizetni, mert leváltottuk őket, hanem azért kell kifizetni, mert teljesítették. Ha nem váltjuk le őket, akkor is ki kéne fizetni, tehát ennek a kettőnek egymáshoz semmi köze, ebben Ön téved. Nagyon szomorú vagyok egyébként, hogy erről ilyen vitát kell folytatni, én azt gondoltam, hogy ez gyorsan megszavazható lett volna, nem kellene sem a volt vezető tisztségviselőket, sem a mostaniakat akármilyen nem tudom helyzetbe hozni, de hát Önök így kívánták… Köszönöm szépen.

Balogh László: Köszönöm. Dr. Károlyi Attila elnök úr következik.

Dr. Károlyi Attila: Köszönöm a szót Polgármester úr. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Az imént Fodor frakcióvezető úr érdemben válaszolt Bizzer András képviselőtársamnak, én megmondom őszintén Önnek, infantilis dolognak tartom ezt a siratását ezeknek a vezetőknek itt. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ha Ön annyira bánja ezeket a vezetőket, hát meg is értem egyébként, mert elbukták Önök a választást. Hát itt lehet minden egyes közgyűlésen el lehet ezt mondani, ugye, ez egy nagyon szomorú dolog, ránk nézve nem, Önökre nézve igen. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy ha ebben a közgyűlésben a döntő szót ez a frakció mondja ki, ehhez hozzá kellene szokni. Tudunk a város érdekében együtt dolgozni, természetesen, és nem fogunk minden kérdésben lövöldözni, de ha Ön megnyitja ezt a pergőtüzet arról az oldalról, akkor mi meg leradírozzuk Önt onnan a másik oldalról. Ez a helyzet. Gyakorlatilag blöffnek tartom, amit Ön itt elmond, nem tudjuk ellenőrizni, 40 millió, 50 millió, 60 millió, esetleg lehetne javaslatom szerint 70 millió az a kár, amit mi ezzel okoztunk. De azért ne felejtsék el Önök azt, hogy folyamatban van ezeknek a cégeknek az átvilágítása. Októbertől-januárig olyan hosszú idő nem telt el. Sajnos, még nem tudunk előállni vele, de elő fogunk állni. Nagyon érdekes dolgokat tapasztalunk, a várossal is meg fogjuk osztani, Önökkel is, ott aztán röpködnek a 10 milliók, amivel nem tudnak elszámolni, de nagy baj lesz belőle, az biztos. Azt szeretném mondani végülis, hogy mi békejobbot nyújtottunk Önöknek, Polgármester úr erre kért bennünket, a város érdekében együtt dolgozunk, ennek a Dénes Sándor polgármester úr ötéves működése szellemében, mert úgy emlékszem rá, hogy ez így történt akkor, de hogyha éles viták lesznek és dönteni kell, akkor mi fogunk dönteni, ha Önök ahhoz nem csatlakoznak, az az Önök problémája. Köszönöm.

Balogh László: Köszönöm. Gábris Jácint bizottsági elnök úr következik.

Gábris Jácint: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Polgármester úr! Itt azért elhangoztak olyan dolgok, amiben személyes tapasztalatom is van. Azt mondja Bizzer úr, hogy itt már előző cégek vezetőinek nem tudom milyen ötletét vette át nem tudom kicsoda. Először is igen, itt elhangzott az, hogy ha voltak ilyen ötletek, akkor miért nem lettek megvalósítva? Tehát ilyeneket azért nyilván lehet állítgatni. Azért én tájékoztatom Bizzer képviselő urat így most szemtől-szembe, hogy megkerestek minket és ha kell, akkor konkrétumot is természetesen tudunk mondani, olyan befektetők, vállalkozók, akik azt sérelmezték, hogy volt már valóban az Ön által említett ügyekben tárgyalás, ami aztán félbemaradt. Várakoztak, városnak egyébként hasznot hozó beruházásokról van szó, beszélhetünk erről is, csak ez most én úgy gondolom, hogy Önöknek lenne nagyon ciki. Tehát ezt most ide nem szabadott volna szerintem idehozni, már elnézést, én nem szoktam revolverezni, de az igazság megkívánja. A másik, márcsak azért is lehetetlen lenne ez az ötletlopás, meg a nem tudom micsoda, mert jönnek a visszajelzések egyes cégektől, nem mindegyikre igaz, valamelyikre igaz, ez is egyébként egy kivizsgálást megérdemelne, csont üresen otthagyták a számítógépet. Nem találhatóak fontos dokumentumok. Soroljam? Itt elhangzott Károlyi képviselőtársamnak a szájából, hogy igen, történnek az átvilágítások, már most lehetne egy-két érdekes dolgot mesélni, nyilván nekünk nem ez a célunk, tehát nehogy félreértse itt bárki, itt nem revolverezni akarunk. Arról van szó, hogy próbálunk a városnak azzal segíteni, hogy rendbe rakjuk a problémás helyeket, a problémás ügyeket. Most próbáltam finom lenni, mert nyilvánvaló, hogy vannak dolgok, amiről ideje kora lenne még beszélni. De most a napirendi pontnál maradva, mert most azért itt úgy gondolom, hogy elkalandoztunk, és jó lenne, hogyha visszatalálnánk, így van, tehát Fodor képviselőtársam tökéletesen összefoglalta az álláspontunkat, mi ezeket a prémiumfeladatokat soha nem szavaztuk meg, külön felhívtuk a figyelmet arra, hogy milyen olyan feladatok lennének a meglátásunk szerint, amiket esetleg elő lehetne írni, irányozni, soha nem történt egyeztetés, érdemi egyeztetés ez ügyben és valóban ezek a feladatok, amik ki lettek írva, nagyon sajnálatos módon, meg is lettek szavazva, úgymond kötelezik a jelenlegi közgyűlést is. Ez így van, engem is szomorúvá tesz ez, de hát mindegy, meg kell felelni a jogszabályi előírásoknak. Köszönöm szépen.

Balogh László: Köszönöm, dr. Schauta Marcell tanácsnok úr következik.

Dr. Schauta Marcell: Köszönöm a kinevezést. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Polgármester úr! Frakciótársaim már elmondták, szinte ugyanazokat, amiket én is mondtam volna. Igazából annyit tennék hozzá, hogy az ügyvezetőnek a prémiumfeladatai között nem az szerepel, hogy ötletei legyenek, hanem ezeket megvalósítsa és amiket a jelenlegi vezetés ötletként megfogalmazott azért sem fognak prémiumot kapni, hanem ez a feladatuk. Ezért kapják a fizetésüket és ha visszatekintünk, Bizzer András úr azt mondta, hogy voltak ötleteik, hogy használt lakás vásárlás, építés, stb. én azt látom, hogy az önkormányzatnak a bérlakásállománya csökkent folyamatosan, illetve nem növekedett. Tehát nem tudom, hogy akkor megmaradt ötlet szintjén ez, hogy bérlakást kellene vásárolni vagy ingatlant vagy önkormányzati lakást vagy vásárolt is esetleg a VG Zrt. ebben az időszakban? Én úgy tudom, hogy nem. 

Balogh László: Köszönöm. Bocsánat Elnök úr, hogy…

Dr. Schauta Marcell: Ne kérjen bocsánatot. 

Balogh László: Tanácsnok úrnak tituláltam. 

Dr. Schauta Marcell: Köszönöm.

Balogh László: Még bármi lehetséges. Tisztelettel én azt kérem, hogy a napirend kapcsán, ezt jogi kérdésként kezeljük és most ne nyissunk frontokat azzal együtt, hogy természetesen… Bizzer András úré a szó, tessék.

Bizzer András: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés! Én nem beszéltem bugyutaságokat, ki lehet számolni, hogy mennyibe kerülnek a végkielégítések, ez valóban 40 és 50 millió forint közötti összeg. Pontos összeget azért nem lehet mondani, mert mondtam, hogy egy cégvezető esetén kérdéses, hogy most milyen módon oldják meg Önök a végkielégítését az igazságosság szempontját figyelembe véve. Tehát 40-50 millió forintba került az, hogy Önök leváltották a cégvezetőket. Ez mellett a prémiumról is beszéltem, de azt nem úgy kell odakeverni, hogy azt azért kell kifizetni, mert leváltották a cégvezetőket. És elmondható, hogyha valamit akarunk csinálni, akkor először meg kell képezni rá a pénzt és ez történt a Vagyongazdálkodási Zrt.-nél, ezért kellett ezt a 100 millió forintos eredménytartalékot megképezni, hogy utána egy nagy horderejű lépéssel új lakásokat lehessen adott esetben venni, vagy a régi lakásokat felújítani és így bérlakásokat lehetett volna kialakítani. Egyébként úgy tudom, hogy összességében körülbelül évente 25-30 bérlakást újítottak fel így is a Vagyongazdálkodási Zrt.-nél, tehát a bérlakások felújítása az folyamatosan folyt és ez mellett 100 millió forintot képeztek annak érdekében, hogy egy nagy horderejű lépéssel a bérlakásokat megújítsák és minél több bérlakást hozzanak létre Nagykanizsán. 

Balogh László: Köszönöm. A vitát lezárom. Szavazzunk! Egyes határozati javaslattal kapcsolatban kérem a szavazást, aki igennel szavaz.


A közgyűlés 11 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.


Balogh László: Kettes határozati javaslat, kérem.


A közgyűlés 11 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.


Balogh László: Hármas határozati javaslat. Kérem a szavazást.


A közgyűlés 11 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.


Balogh László: Negyedik határozati javaslat, kérem.


A közgyűlés 11 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:


4/2020.(I.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2019. november 30-i fordulónappal készült beszámolóját 261 944 e Ft mérlegfőösszeggel és 7 516 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.
Bilicz Csaba részére 2019. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítését elfogadja és a kitűzött 3 havi prémium 11/12 részének kifizetését engedélyezi.

Határidő:		2020. február 15.
Felelős: 		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: 	Zakó László vezérigazgató)

	a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2019. november 30-i fordulónappal készült beszámolóját 264 246 e Ft mérlegfőösszeggel és 56 998 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.

Fitos István részére 2019. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítését elfogadja és a kitűzött 3 havi prémium 11/12 részének kifizetését engedélyezi.

Határidő: 		2020. február 15.
Felelős: 		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: 	Szabó István vezérigazgató)

	a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. november 30-i fordulónappal készült beszámolóját 122 891 e Ft mérlegfőösszeggel és 8 843 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja.


Lérántné Mátés Valéria részére 2019. évre kitűzött prémiumfeladatok 1. és 2. pontjának teljesítését elfogadja. A társaság adatszolgáltatása alapján megállapítja, hogy a 3. pont (célfeladat 20%-a) nem teljesült. A kitűzött 3 havi prémium 80%-a 11/12 részének kifizetését engedélyezi.
		
Határidő: 		2020. február 15.
Felelős: 		Balogh László polgármester
   (Operatív felelős: 	Szirtes Balázs ügyvezető)

	a Kanizsa Médiaház Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. 2019. november 30-i fordulónappal készült beszámolóját 74 175 e Ft mérlegfőösszeggel és - 1 165 e Ft adózás előtti eredménnyel (veszteséggel) elfogadja.

Belasics Katalin részére 2019. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítését elfogadja és a kitűzött 3 havi prémium 11/12 részének kifizetését engedélyezi.

Határidő:		2020. február 15.
Felelős: 		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: 	Tar Mihály ügyvezető)



Balogh László: Részleteket nem ismertettem, mert itt olyan diszkrét adatokat tartalmazott az egyes határozati javaslati pont. Köszönöm szépen.


3. 	Javaslat Társulási Megállapodások módosításának elfogadására és egyéb, társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester

Balogh László: Én nem kívánom a részleteket ismertetni, öt különböző esetet taglal a hozzátartozó határozati javaslat, dr. Fodor Csaba úr gondolom módosító javaslatot mond az 5-ös határozati javaslati ponthoz, tessék.

Dr. Fodor Csaba: Köszönöm szépen polgármester úr valóban így van. Az 5-ös határozati javaslatban az a) pontban a Felügyelő Bizottságban az előterjesztett helyett Horváth Jácint képviselő urat javasoljuk. A b) pontban a Pénzügyi Bizottságban, az előterjesztéssel egyezően Szabó Szilárd önkormányzati képviselőt. A c) pontban a Közbeszerzési Bizottságban módosításként Gondi Zoltánt az előterjesztett helyett. Köszönöm.

Balogh László: Köszönöm szépen, én most nem nyitnék hosszabb vitát, amely vitát persze minden napirendnél megtehetnénk, de remélem lesz sokszor olyan napirendünk is, amikor nem így lesz. Jó menjünk sorba. Bocsánat, először a módosítót kell. De ettől még haladhatok ebben a sorrendben. Tehát az 1-es határozati javaslati pont az az óvoda fenntartó társulás kapcsán aktualizálást tartalmaz. Szavazzunk. 

A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal az 1-es határozati pont javaslatát elfogadja.

Balogh László: 2-es határozati javaslati pont, amely a szociális társulás kapcsán aktualizál, kérem a szavazást.

A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a 2-es határozati pont javaslatát elfogadja.

Balogh László: A 3-as pontban a Hulladékgazdálkodási Társulás megállapodását módosítjuk, kérem.

A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a 3-as határozati pont javaslatát elfogadja.

Balogh László: 4-es határozat, amely a Regionális Szennyvíztársulásról szóló tájékoztató elfogadását jelenti, kérem. Bocsánat, igen, Tóth Nándor Úr.

A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a 4-es határozati pont javaslatát elfogadja.

Balogh László: És az 5-ös határozatban a módosításnak megfelelően szavaztatok, nem ismétlem még egyszer, a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás bizottsági tagsága kapcsán kérem a szavazást.

A közgyűlés 12 igen, 0 nem, 3 tartózkodás mellett az 5-ös határozati pont javaslatát elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:



5/2020. (I.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 

	a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása Társulási Megállapodásának 6. számú módosítását a jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 6. számú módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.


Határidő:		2020. február 05.
Felelős: 		Balogh László polgármester
(Operatív felelős:	Bagarus Ágnes osztályvezető)


	a Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális Társulása Társulási Megállapodásának 6. számú módosítását a jelen előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 6. számú módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.


Határidő:		2020. február 05.
Felelős: 		Balogh László polgármester
(Operatív felelős:	Bagarus Ágnes osztályvezető)


	a Dél – Zala Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását a jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 1. számú módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő:		2020. január 31.
Felelős:			Balogh László polgármester
(Operatív feleős: 	dr. Termecz Marianna aljegyző)


	a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.



	 a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás 

	Felügyelő Bizottságába Horváth Jácint önkormányzati képviselőt 

Pénzügyi Bizottságába Szabó Szilárd önkormányzati képviselőt 
Közbeszerzési Bizottságába Gondi Zoltán önkormányzati képviselőt
javasolja a Társulási Tanácsnak megválasztani. 
Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a Társulási Tanácsot tájékoztassa.

Határidő: 		2020. január 31. 
Felelős: 		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: 	dr. Termecz Marianna aljegyző)


Balogh László: Köszönöm. Lépjünk tovább, 4-esnek jelölt napirend


4.	Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester
Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető


Balogh László: Mint tudjuk az önkormányzat sok feladata közben gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról. Sajnos a háziorvosok állapota és a finanszírozás szintje miatt nehézségekbe ütközik az ügyeleti rendszer megfelelő módon való kialakítása. És hát, ezért állt elő az a helyzet, hogy szükséges az ügyeleti díjak emelése. Nem ismertetem a részleteket, a fedezet a költségvetésben szerepelne. Bizonyára mindenkinek van saját tapasztalata, én azt gondolom, hogy ha az egészségügy állapotát ily módon is tudjuk javítani, akkor támogassuk. Van-e megszólaló? Amennyiben nincs, szavazzunk a határozati javaslati pontról! 

A közgyűlés 15 igen (egyhangúlag) szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

6/2020. (I.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. február 1. napjától az Egészségügyi Alapellátási Intézmény által működtetett központi ügyeletben részt vevő orvosok munkanapi ügyeleti díját 4800 Ft/óra, hétvégi ügyeleti díját 5500 Ft/óra, ünnepnapi ügyeleti díját 6500 Ft/óra összegben állapítja meg, melynek fedezetét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézménye 2020. évi költségvetésében szerepelteti.

Határidő:		2020. évi költségvetés elfogadása
Felelős:			Balogh László polgármester
(Operatív felelős: 	Kunics György osztályvezető
 Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető)


Balogh László: Következik az 5-ös napirend. 

5. Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzőcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester

Balogh László: Tisztelt Közgyűlés, mint tudható december 12-én már tárgyaltuk, akkor ezt a napirendet feltételesen támogattuk, és kért a Közgyűlés döntő többsége egy pontos megvalósíthatósági tanulmányt és részletes üzleti tervet. Megjegyzem ezek teljes precizitással a kiviteli tervek birtokában készíthetők el, viszont rendelkezésre állnak helyszínvizsgálat, hatástanulmány, megalapozó tanulmány frissített módon, ez a 182 oldalas anyag. Ez nyilvánosságra is került, tehát fent szerepel a honlapon, tanulmányozható és bizonyára részletekbe menően mindenkinek van véleménye. Én azt gondolom, hogy a múltkori 3 órában, és akár most is 3 órában tárgyalhatjuk ezt az anyagot, mert van olyan tartalmas és van olyan jelentősége, mert  ugye itt arról van szó, hogy egy 8 milliárdos lehetőség, amely megjegyzem, és itt van egy kivetítés, amit lehet, hogy csak a itt ülők látnak, a sportcsarnok melletti üres tér, a sportcsarnok 2. ütemének hiánya, helye - ha úgy tetszik, mert ugye a sportcsarnokra bár jutott 8,8 tized milliárd plusz 6 milliárdos ráemeléssel egész tekintélyes összeg, de a 2. ütem tulajdonképpen, ha úgy tetszik nem valósult meg. Ez lehetne a 2. ütem a Velodrom, ami több mint pálya, kerékpáros pálya, ez egy ugyanolyan komplex hasznosíthatóságú sport- és rendezvénycsarnok, aminek van egy speciális felhasználási lehetősége is, ez a Velodrom mivolta. De nem akarom most ismertetni a részleteket, mert én abban bízom, hogy hosszabb vita nélkül is talán a végére érhetünk ennek a döntésnek, amelyet, ha pro, ha kontra döntünk el, akkor is fogunk bizonyára emlegetni. Én úgy szeretném, bevallom őszintén ezt a fajta elfogultságomat, ha ez a történet pozitív véget érne. Épp ezért tisztelettel kérem, hogy a Velodromot illetően szülessék pozitív hozzáállás, és döntés részünkről. Horváth Jácint tanácsnok úr ügyrendi igényű jelzéssel állt elő. Tessék!

Horváth Jácint: Igen. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Tegnap ez Pénzügyi Bizottsági ülésen vetődött fel, és kértünk jegyző asszonytól állásfoglalást a tekintetben, hogy ugye maga az anyag az titkos. A kettes kiegészítés azt tartalmazza, hogy figyelembe véve a döntéshozatali eljárás sajátosságait, az eljárás támogatás érdekében hozzájárulok, hogy a döntéshozók számára a Velodrom tanulmányt hozzáférhetővé tegye, nekünk. De ha én idézni szeretnék az anyagból, ha én fel szeretnék belőle olvasni a nyilvános ülésen, akkor megtehetjük -e vagy nem? Hogyan kell ezt jelen pillanatban kezelni? Tehát mi, mi ennek a titkosságának a módja, vagy egyáltalán meddig tart a titkosság? Hivatkozhatok-e az abban lévő számokra, vagy nem, tehát hogy jogilag mi a helyzet most itt, félig-meddig titkos és nem is beszélve, hogy ne sértsük a szerzői jogát ebben a titkosságban. Köszönöm.

Balogh László: Tisztelt tanácsnok úr! Valóban volt egyféle vita, hogy mennyire nyilvános, mennyire titkos ez a dokumentum. Én polgármesteri mivoltam teljes felelősségével mondom, hogy tegnap késő délután egyeztetve szakértőkkel ezt a titkosságot feloldották. Ennek néminemű nyoma van írásban is, de ha az sem egyértelmű egyesek számára akkor vállalom annak ódiumát, hogy a teljes nyilvánosság az adott, hiszen a honlapon egyébként hozzáférhető bárki számára. Úgyhogy nyugodtan idézhet ebből a tanulmányból. Én azt hittem, hogy a további vitát akarjuk rövidíteni, de akkor erről hadd tudósítsak. Mint ahogy arról is, hadd tudósítsak Tisztelt Közgyűlés, hogy az fontos lenne, hogy ezen határozati javaslatról döntsünk. Tehát ezt most ne módosítsuk egy újabb fordulóra vitellel, hanem erre van igény, hogy ez a Velodrom, ez tényleg elindulhasson, megépülhessen. Tehát itt és most, további kényszerpályákra ne kényszerítsük ezt az ügyet. Dr. Károlyi Attila képviselő úr következik.

Dr. Károlyi Attila: Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr! Tegnap amikor ott voltunk a Sportcsarnoknak a prezentációján, akkor kérdést tettem fel a tervezőknek két dologgal kapcsolatban. Az egyik az, hogy az energiarendszerre hogyan épül rá a két épület? Tehát, hogy oldják meg ezt és figyelembe vették-e a tervezésnél a Velodromnak a meglétét? Hát sajnos az a helyzet, hogy nem vették figyelembe, ugye akkor még szó nem volt róla. És valószínűleg áttervezést fog igényelni, amennyiben a Velodrom, és ez volt a 2. kérdés, össze lesz kötve egy folyosóval a Sportcsarnokkal. És akkor az úr mutogatta a kezével, hogy itt lesz majd, itt lesz majd a folyosó, és itt lesz majd a Velodrom. Az csak a lelki szemeink előtt létezik, tehát nincs előttünk egy olyan komplex terv, ami az összeépített két sportkomplexumot mutatja. Nyilván mindenki a technika világában rá tud kattintani az interneten mondjuk egy Google keresőben, mondjuk az Augsburg Velodromra, ami hasonló, mint a miénk. Azt hiszem kétszázméteres az is, mind a miénk is, vagy 250 méteres. Tehát aki kíváncsi arra, hogy mi ez, ez gyakorlatilag - mint ahogy elmondta Ön is, edzőcsarnok. Tehát Nagykanizsa városban aki, nyilván aki szeret biciklizni az majd vesz magának egy olyan kerékpárt, ami alkalmas a pályakerékpározásra, és majd oda ki fog menni, és ott majd biciklizni fog. De alapvetően nem a városlakóknak épül, ezt meg kell mondani, ezzel tisztában kell, hogy legyünk, hanem az ide jövő, és nem versenyzőknek, mert versenyt sem lehet benne rendezni. Pontosabban lehet benne, de hát 200 néző van, 200 embernek van, nem 400-nak, 700-nak középen, de hát lelkes csápolók azok legfeljebb egy rockkoncerten férnek el középen Kedves Radics képviselőtársam. Tehát itt úgy emlékszem 200, 200? Jól mondom? 200, verseny közben pedig nem lehet középen lenni, így van. Tehát ebbe 200 embert tud, nem lehet verseny közben középen tartózkodni, ugyanis balesetveszélyes, bármikor kicsúszhatnak, technikai zóna így van. Tehát ez egy edzőpálya, egy edzőcsarnok, hogy kik fognak itt eddzeni - ez valószínűleg hasonló lesz, mint a az ostffyasszonyfai motoros pálya. Ahova emeltek én is, voltam is, motoroztam rajta, de általában német, osztrák és egyéb motoros klubok bérlik ki, és abból él a pálya. Magyar motoros kluboknak nem nagyon van erre pénze, de a németeknek és az osztrákoknak van. Hogy ezt mennyiért fogjuk mi bérbe adni, ez egy más kérdés. De ez nem a városlakókat szolgálja ez az objektum. Lehet, hogy Kanizsának ebből lesz valamit profitálnia, mert ide fognak jönni, és itt meg akarnak szállni valahol, de hát most még nem nagyon tudnának megszállni sem, mert szállodánk sincsen. De megkapjuk a 8 milliárdot, az a nagy gondunk és leegyszerűsítve a dolgot, az a baromi nagy gondunk, hogy mi a kutyafüléből tartjuk fönn. Ezért aggódunk mi, Önök már, négyen ülünk már itt, ez már régen nem napirendi pont. De azért vagyunk itt most is, nem az időt húzzuk, nem a kormány idegeit berzeljük, hanem az, hogy egyszerűen nekünk, akik XYZ városlakó eljön egy ilyen rendezvényre, és azt ordítja, mint a tegnapi napon is, és a polgármesternek ugye nincs erre megfelelő, hogy is mondjam hatalmi ereje, hogy onnan kivonultasson ilyen embereket, azt ordítják, hogy ne erről beszéljünk, a sportcsarnokról, hanem a Teleki utcai csatornáról meg a vízellátásról. Azt ordította ott. Tehát nem lehetett, tehát ettől függetlenül az a gond, hogy nem tudjuk miből eltartani. Köszönöm.

Balogh László: Köszönöm. Dr. Fodor Csaba úr következik.

Dr. Fodor Csaba: Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr! Ez egy valóban jól összeszedett anyagnak tűnik, 182 oldalon. Én azért idézek belőle.

Balogh László: Az uszodát én is tudom.

Dr. Fodor Csaba: A létesítmény fenntartható gazdaság üzemeltetési feltételek biztosítása érdekében stratégiai, partnerségi kapcsolatot alakítunk ki a városban, és Nagykanizsai Járásban működő úszó- és vízilabda sportegyesületekkel, sportszakág stb. stb. A létesítmény szakszerű üzemeltetése érdekében a Kanizsa Uszoda és strand jelenlegi üzemeltetőjét az önkormányzat … Uszoda Kft-t tervezzük megbízni. Mi nem. Polgármester úr, ha valaki arra nem veszi a fáradságot, hogy a maga által készített, nem az Ön által, hanem aki készítette, a számítógép adta lehetőségekkel élve átmásol - nyilvánvalóan innen-onnan amonnan valamit, hogy kielégítse Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése abbéli vágyát, hogy valami fajta tájékoztatást kapjon erről a Velodromról, és nem képes átolvasni, és nem képes így átfésülni ezt az anyagot, akkor ő is annyira veszi komolyan ezt, mint amennyire gondolom bárki más a városban. Természetesen, minket is, Önöket is megkeresik olyanok, akik támogatják, megkeresik olyanok, akik nem támogatják ezt a létesítményt. Egy azonban leszögezendő, az pedig az, valóban prognosztizálhatóan az anyagból az derül ki, hogy ebben bizony a városnak 20.000.000 Ft fölötti éves költséget be kell finanszírozni, mert nem fogjuk tudni, tehát nem lesz önmagában képes fenntartani magát a csarnokot. A számításokban előfordulnak valóban arra utaló jelek, hogy ezek a költségek, csökkenthetőek is, amennyiben ezt valóban a sportcsarnok 2-es ütemeként fogjuk fel, és egyfajta együttműködésben, vagy netán fizikálisan összeépítve, és kihasználva annak lehetőségéről az energiaellátás terén mondjuk ezeket, és a személyi sorokon, az alkalmazotti létszám terén meg lehet valamit takarítani. De engedtessék meg nekünk, hogy előre gondolkodjunk, a város képes-e, hogy képes lesz-e, ha ezek a létesítmények elkészülnek évi + 300 millió szabad felhasználású pénzzel gazdálkodni, mert ha ez 20-30.000.000/év, egyesek szerint a sportcsarnokba, több mint 100.000.000 forintot kell invesztálni a városnak/év. És ha elkészülne valamikor az uszoda, hát az sem lenne olcsó mulatság. Ha ezeket összeadjuk, akkor nagyjából 300.000.000 körül járunk. Vannak olyan közgazdász szakemberek, akik ezt alacsony becslésnek tartják, de maradjunk ennél a számnál. A mi felelősségünk nyilvánvalóan abban áll, hogy el kell döntenünk, hogy melyek azok a beruházások, létesítmények, amelyek elhelyezését mi a városban szorgalmazzuk. Nem azért, mert ez ingyen van a város szempontjából, hanem azért, mert azt nem tudjuk, hogy miből fogjuk tudni fenntartani. Bízhatunk-e annyira a jövőben, hogy a város bevételei, adóbevételei, iparűzési adó soron mondjuk, építményadó soron ezt a + 300.000.000 forintot legalább elő tudják teremteni. Ugye nekünk a felelősségünk nem abban áll, hogy legyen egy létesítménnyel több Nagykanizsán, hanem abban áll a felelősségünk, hogy a következő években, hogy a következő önkormányzatok, a következő városvezetés olyan helyzetbe kerüljön, hogy tudja működtetni, tudja finanszírozni az általunk megálmodott, vagy megépíttetett építményeknek a működését. Mert annál rosszabb nincs a város szempontjából, hogy megépítjük és ebek harmincadjára ottmarad, vagy éppen csak, hogy kihasznált lesz. Nyilvánvalóan értem, hát aki megépíti annak ez jó buli, akármelyiket építi, tehát én nem őket sajnálnom, cseppet sem, a várost sajnálom. Múltkor elmondtam ez olyan, mintha én valakit megajándékoznék egy akármilyen autóval, 0 forint befizetéssel, csont hitellel elhozom, és utána a karácsonyfa alá betolom neki, és azt mondom barátom fizess havonta 100.000 Ft részleteket, mert a tiéd az autó. Hát nem tudom ki örülne neki, hát mi hasonló cipőben vagyunk. Nem tudom hány autót akarunk, ugye? Hogy maradjunk a példánál. De értelemszerűen kellő alapossággal végig gondoltuk mi magunk is, érezzük mi azt, hogy kell is, érezzük azt, hogy nem is. Tehát eléggé vajúdunk mi, mármint a frakciónk, hogy mi lenne valóban a helyes döntés. De bennünket csak és kizárólag az a felelősségtudat hatja át a döntésünket, hogy mi lesz ennek a következménye, mi lehet ennek következménye a város további élete tekintetében. Nem érdekel bennünket, hogy most ebben kinek az ötlete volt, hogy kinek nem az ötlete, hogy éppen milyen színű kormány alatt valósul meg a beruházás, mert ez a legkevésbé fontos kérdés ez, ha egyszer megvalós, és hasznosul, és valóban a város lehetőségeit tágítja akkor támogatandó. Azt azért csak úgy halkan megkérdezném, hogy ez a Magyar Kerékpársport és Utánpótlás Alapítvány ez kicsoda, micsoda? Én azt látom, hogy itt az email-eket egy Bukovácz Tamás nevű ember küldözgette, ami megtiltotta, hogy a tanulmányt fölhasználjuk, majd adott egy olyan választ, hogy meg is engedem, meg nem is engedem meg. És ugye azt látom, ebben a szerződésben például, hogy itt is ezt az alapítványt, ami Csömörön bejegyzett ezt is egy Bukovácz Tamás nevű úr képviseli, akinek mondjuk alapítványnak - ezt nem értem végül is mi jogon adunk, mármint nem mi, hanem a Városfejlesztő Kft. korábbi ügyvezetése mi jogon kötött vele több éves szerződést évi 10.000.000 forintos támogatásra. Érdekes módon ez a név, ez az egyesület, vagy alapítvány neve ez előfordult többször, több helyütt, és több helyütt ilyen hülye nagy pénzekkel. Mi az érdeke ennek a Nagykanizsának, hogy mi egy csömöri alapítványt támogassunk? Milyen pénzekből?

Balogh László: Köszönöm. Van rá válasz, szakemberről van szó Bukavácz Tamás Úrról, aki most nem tud itt lenni, Bukovácz Ákos Úr az ő testvére. Szerintem lehet, hogy még Ő sem érkezett meg. Van itt közöttünk pályakerékpáros szakember. Bukovácz Ákossal találkoztunk múltkor, Ő volt az a szakértő, aki múltkor képviselte az ügyet. Bukovácz Ákos Úr itt van? De, Dr. Schauta Marcell Úr és Bizzer András Úr még megkapja röviden a szót, és akkor, szünet után, jó? Akkor – bár én bíztam abban, hogy jókedvűen fogunk kimenni a Pink Night-ra, én bíztam abban, hogy szavazhatunk még a szünet megtartása előtt, ezt akkor ezek szerint nem tehetem meg, akkor Tisztelt. Marcell? Jó, tessék!

Dr. Schauta Marcell: Én nagyon rövid leszek, mert Fodor képviselőtársam pont ugyanezt kérdezte, amit szerettem volna én is, hogy nekem nagyon rossz a névmemóriám de én is Bukovácz Ákosra emlékeztem, aki múltkor előadta a tanulmányt.  Én is próbáltam a tanulmány szerzőjét megtalálni, de a tanulmányban nincsen semmilyen szerző megnevezve, és furcsa volt, hogy a testvére, vagy a rokona hivatkozik a tanulmány titkosságára. Amit kifejtett Fodor Úr, azt nem is ismételném meg. Egy mondatot idéznék a tanulmányból: „Kérjük a tisztelt képviselőket, hogy szavazatukkal támogassák a nagykanizsai Velodrom megépülését, és emeljék városuk fényé egy nem mindennapi létesítménnyel, amelyre méltán lehet büszke a város lakossága, és amely létesítmény vonzza a kerékpár versenyzés elitjébe tartozó hazai és külföldi versenyzőket.” Tehát, hogy arra kér minket Bukovácz Ákos, Bukovácz Tamás, hogy mi támogassunk egy olyan beruházást, aminek a tanulmányából egyébként a fenntartási költségek kimaradtak, és utólag került becsatolásra mellékletként. Egy olyan beruházás támogassunk, ami a hazai és külföldi kerékpár versenyzés elitjébe tartozókat támogatja igazából, tehát nem a nagykanizsaiaknak épülne, nem az itteni 47000 embernek a céljait szolgálja, hanem egy elitet. 

Balogh László: Én pedig kiemelném azt a részt, amely amatőr licenccel sportolókról, amatőr licenccel nem rendelkező sportolókról, iskoláskorú gyermekek sportoltatásáról beszél, hosszabban mint célcsoportról, és egyébként a hosszú tartalmas anyagban hát elég széleskörűen járják körül ezt a témát. Jó.

Dr. Schauta Marcell: Még, még annyit, hogy, hadd vegyen vissza egy pillanatra a szót. Tehát, hogy, tiszta legyen, tehát a fenntartási költségeknél, ami utólag lett becsatolva, mert ugyebár a tanulmány nem tartalmazta 100.000.000 forintra becsüli az éves fenntartási költséget Bukovácz Tamás vagy Ákos.

Balogh László: Amelyből a bevételeket levéve -ez persze egy terv – 20.000.000 forint körüli lesz a tényleges működtetési költség. Tisztelt Közgyűlés! Itt, és most ugye szünetet rendelek el. Én azt kérem mindannyiunktól, képviselőtársaktól, hogy menjünk ki együtt a Csónakázó tóhoz a Pink Nightra, és hátha rózsaszínebb képünk lesz a világról, és akár a Velodromról. Köszönöm. Egy óra erejéig szünetet rendelek el. 

Szünet

Balogh László: Kedves Vendégeink egy óra erejéig elmentünk a mi Csónakázó tavunkhoz, és rózsaszínben látjuk a világot. Én azt remélem, hogy most is tudunk egy kicsit jobban a közös célra koncentrálni és tudunk előbbre jutni. Én azt kérem mindannyiunktól, hogy ha lehetséges, akkor a jó út mentén menjünk előre ebben a konkrét napirendben is. Tehát folytatjuk az ún. Velodrom napirend tárgyalását, amely több mint Velodrom, mert ha annyira sem hiszünk magunkban, hogy mi nem tudunk egy 8.000.000.000 forint értékű, több 100 kilométeres körben egyedülálló kerékpáros csarnokot sikeresen fenntartani és működtetni, akkor nehéz lesz utolérni a sikeres versenytársakat, és most direkt nem mondok versenytársakat, és nem is kívánom hosszabban győzködni sem pro, se kontra kedves képviselő társakat. Én kérem azt, hogy ne váljon parttalanná vita, szerintem az elhangzott érvek, azok már így is alkalmasak az állásfoglalásra. Megadom természetesen mindenkinek a szót, és körünkben van két szakértő, őnekik is szeretném röviden megadni a végén a szót. Bizzer András úr következik.

Bizzer András: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Én azt gondolom, hogy megkaptuk azt a részletes szakértői anyagot, amelyet néhány képviselőtársam hiányolt az előző közgyűlésen, tehát megalapozott döntést tudunk hozni. Az én véleményem az, hogy pozitív döntést kell hozni ebben a kérdésben, tehát az előterjesztést el kellene fogadnia a tisztelt közgyűlésnek. Az anyagban részletes számítások vannak, én nem szeretnék mindent felsorolni, nyilván erre idő sincs, de azért néhány dolgot szeretnék én is idézni belőle. Ugye az anyag leírja, hogy összességében lehet, hogy 100 millió forintba kerül majd ennek a Velodromnak a fenntartása, de lehet tervezni 80 millió forintos bevételt is és az anyag is kifejti, hogy a bevételek tervezésénél óvatosan becsültek a szakemberek. Tehát lehet az a 80 millió Ft még több is lenne. A 80 és a 100 közötti különbséget várhatóan körülbelül 20 millió Ft-ot a városnak kell majd hozzátennie. Én azt gondolom, hogy egy megyei jogú város, Nagykanizsa ennyi pénzt bele tud tenni a Velodrom felépítése után az üzemeltetésbe. Ugyanis a város sport költségvetése kb. 200 millió, hogyha mindent összevetünk és ha ezt 10 százalékkal megemeljük, mindjárt meg van ez a 20 millió Ft. Az anyagból idéznék fontos mondatokat, a pénzügyi számítások alapján kijelenthető, hogy a Velodrom hosszú távon várhatóan gazdaságosan üzemeltethető. Itt néhány dolgot még kifejtenek és utána így folytatják és ez egy fontos mondat, a létesítmény lehetőséget ad arra, hogy amennyiben a bevételi számok nem hozzák a várakozásokat, az üzemidő rövidítésével a működési költségek is arányosan csökkenthetők. Tehát, ha valaki vitatja ezt a 80 milliós bevételt, akkor és ez tényleg valóban esetleg úgy alakulna, hogy nem jönnének a bevételi számok, akkor a kiadásokon is lehetne csökkenteni ennek arányában. Tehát én azt gondolom, hogy ez a Velodrom egy fenntartható dolog lenne, és most nemcsak egy Velodromról döntünk. Hogy ha megépül ez a 8 milliárdos beruházás a Kormány jóvoltából Nagykanizsán, akkor rengeteg pozitív hatás érheti Nagykanizsát és nekünk erre is kell gondolni amikor döntünk. Ugye az, hogy 8 milliárd forintot elkölt itt a Kormány és építkezik, az önmagában iparűzési adóbevételt jelent a városnak. De ugye jönnek a hírek, és egyébként a bizottsági ülésen ez elhangzott egy hivatalnoktól, korábban is volt már olyan, hogy egy bicikligyártó cég érdeklődött Nagykanizsa iránt, de aztán úgy alakult, hogy egy másik városba ment, egy olyan városba, ahol a biciklis élet sokkal jobban jelen van, és sokkal fejlettebb. Azt mondta most ez a cég, hogy ha tudta volna, hogy itt egy Velodrom épül, akkor annak idején Nagykanizsa mellett döntött volna. De új hír, hogy most egy másik bicikligyártó, alkatrészeket gyártó cég jelentkezett a polgármester úrnál pont azért, mert hallotta azt, hogy lehet, hogy Nagykanizsán Velodromot fognak építteni, és ez a biciklis sportot fellendíti és egyébként Nagykanizsán a sportélet fellendül, akkor bizony ez a bicikligyártó cég is marketing eszközöket igénybe véve hatékonyan tud majd itt működni Nagykanizsán. Tehát pozitív hatásai is vannak annak, ha Velodrom épül Nagykanizsán és, hogy minden összefügg mindennel, azt talán az is bizonyítja, hogy ugye Önök felvetették, hogy ott van a sportcsarnok, ott van az uszoda is. Az anyag is leírja, hogy a sportcsarnokot és a Velodromot is sokkal hatékonyabban, kevesebb költségből lehet majd fenntartani, hogyha ezek egymás mellé épülnek és össze lehet majd őket kötni, a kiviteli terveit az épülő sportcsarnoknak lehet úgy módosítani, hogy ezt a két létesítményt összekössük és a közös funkciókat egy létesítménybe egyesítsük és ezáltal a két létesítménynek a fenntartása kedvezőbben alakulna. Illetve az uszoda kapcsán még annyit mondanék, hogy ugye az uszodánál szintén ugye Fodor úr kifejtette, hogy majd mennyiben fog az is kerülni, mennyibe lesz nekünk városnak a fenntartása. Ugye az uszodának két üteme van, az első ütem nagy valószínűséggel meg fog épülni, a 2. ütem megépülte attól függ, hogy a Kormány mekkora összeget biztosít pluszként, mekkora ráemelést tesz. Ugye pont úgy alakult az első és a második ütem kapcsán, hogy az első ütem az az uszoda kapcsán a versenyt jelenti leginkább, a 2. ütem pedig a lakossági kiszolgálást, tehát hogyha az uszodának a 2. üteme nem épül meg pénzhiány miatt, akkor az uszodának a fenntartása is sokkal nagyobb költségeket fog eredményezni és ezért nekünk a Kormány számára nem szabad negatív üzeneteket küldeni most. Ha mi most azt mondjuk, hogy a Velodromot nem kérjük, nem kérünk egy 8 milliárd Ft-os beruházást csak azért, mert nem tudunk utána adott esetbe 20 milliót odatenni az üzemeltetésre, akkor milyen üzenetet küldünk a Kormánynak? Akkor, hogy mondja majd ezután a Kormány azt, hogy igen, az uszodára is kértek sok milliárd forintot, hogy a 2. ütem is megvalósulhasson az uszodában, és akkor arra a sok milliárd forintot hogyan adjunk oda ennek a városnak, ha más fejlesztések kapcsán arra panaszkodik, hogy nem tudja fenntartani a sportlétesítményeit. Tehát minden összefügg mindennel. Önök véleményem szerint, hogyha most nemet mondanak a Velodromra, akkor veszélyeztetni fogják az uszodának a megépülését is és később az uszodának a fenntarthatóságát is. Köszönöm szépen! 
Balogh László: Köszönöm Bizzer Úr! Dr. Schauta Marcell képviselő következik.

Dr. Schauta Marcell: Én csak 2 számot említenék, amit szeretnék, hogyha elhangozna a közgyűlésben. Az egyik a pályának a használati díja, ami 34.000 Ft /óra, a belső résznél azt hiszem meg a tanulmány 14000 Ft/óra használati díjat ír. Azt nem tudom hány millió forintos árbevétel, amivel a tanulmány számol, az ilyen nagyságrendekben határozta meg a bérleti díjakat, illetve hát itt még aztán látunk horror számokat különböző kiegészítők bérléséből. Tehát úgy tűnik, hogy ez azért nem a nagykanizsaiak pénztárcájához van szabva. Nem hiszem, hogy nagyon sokan fogjuk ezt használni ezt, ezt a páratlan lehetőséget, amivel városunkat megajándékozza kormányunk, a mi pénzünkből persze.

Balogh László: Jó, köszönöm szépen. Horváth Jácint tanácsnok úr következik.

Horváth Jácint: Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Közgyűlés! A frakciónk az elmúlt nem napokban, hanem hetekben lehet mondani, hiszen szinte minden frakcióülésünkön előkerült ez a téma nagyon-nagyon sokat vitatkozott a Velodrom kapcsán is. Ahogy Dr. Fodor Csaba frakcióvezető úr is elmondta, nagyon sok impulzust kaptunk kívülről, akár a fogadóóránkon a keleti városrészben, akár a helyi vállalkozásoktól, helyi építőipari szakemberektől, mellette és legalább, de inkább többet ellene, hogy miért igen vagy, hogy miért ne. Minden, minden érv elhangzott és valóban a múltkor ugye kértünk egy tanulmányt, nyilván és azt én tudom pontosan jól, hogy részletes üzleti tervet és részletes anyagot, olyan mélységű részleteset nem lehet ebben a fázisban készíteni, de legalább valamit készíteni, amiből látunk többet, hogy, hogy ez a Velodrom egyáltalán hogyan fog koncepcionálisan kinézni és hogyan fog, most nem a látványtervekre gondolva, hanem az üzemeltetés és működtetés kapcsán és végigolvasva és végignézve és tájékozódva mellette, mert hát én is és mi is megnéztünk jó pár ilyen létesítményt, sőt személyesen egy olyan nagyon jó barátunk elment a bécsi pályára, személyesen megnézni a bécsi pályát, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen és érdeklődjön az ottani dolgokról, hogy ez hogy működik, mi ennek a napi működése, hogy lássuk ezt is, tehát tényleg, tényleg megpróbáltunk sok mindent  figyelembe venni, de néhány dolgot azért az elején leszögezve, hogy itt azért elég nagy kábítás volt az elmúlt időszakban. Tavaly, amikor augusztus végén, hogy miért késik a sportcsarnok, a kampányban Cseresnyés Péter államtitkár úr lenyilatkozta, hogy az ésszerűség azt diktálta, szó szerint olvasom fel, hogy ez a két létesítmény egymáshoz kapcsolódva valósuljon meg, tette hozzá Cseresnyés Péter. Meg kellett nézni elfér-e egymás mellett a két csarnok, s mivel a válasz igen, már készül a Velodrom koncepciója, nemsokára pedig leteszik a sportcsarnok alapkövét is elkezdődnek a munkák. Mint a politikus fogalmazott, az új lehetőség miatti áttervezés időt vett igénybe, ez így szó szerint… megoldás arra, hogy összekössék a két létesítményt és ezzel komplex nemzetközi színvonalú sportbázis jöjjön létre. Itt Dr. Károlyi Attila képviselőtársam kérdezte pont az első kérdésben, hogy a Sportcsarnoknál és ez felmerült ugye, ugye az ő szájából a tegnapi sportcsarnokos prezentációban, hogy foglalkoztak-e ezzel? Határozott nem volt a válasz, itt pedig ugye Cseresnyés Péter azt mondta, hogy márpedig áttervezés történt. Politika. Tudjuk, értjük, ezt kellett mondani, valamivel indokolni kellett a sportcsarnokot. Térjünk vissza a Velodromra és beszéljünk a Velodromról pontosan azért, mert a frakciónk álláspontja ebben a kérdésben nem egységes. Egy kérdésem, ja, még egy a számokról. Talán költségoldalról viszonylag pontosabban, amit én azt gondoltam, hogy nehezebb lesz, de költségoldalról a tanulmány szerintem pontosabban, most szerintem nyilvánvalóan bemutatja a leendő költségeket, tényleg azon spórolni lehet, mi ezt bizottsági ülésen is tárgyaltuk, hogy talán még ott vannak lehetőségek arra, hogy mit lehet spórolni és mit nem. A bevételi oldalt azt, azt, azt eléggé túltervezettnek látjuk mi. Tehát ma Nagykanizsán egy egyórás terembérletért 15.000 forintot nem lehet elkérni, egy akármelyik tornateremben, akármi, tehát ezzel fog ez versenyezni, ugye ez van az anyagban, hogy óránként 15.000 Ft-tal számol, bérleti díjjal. Nekem ez, ez magas és hát ugye így szorozva ki a hasznos időt, ugye, és ez csak a középső rész, bocsánat, tehát nem a pályáról beszélek, hanem a középső résznek a bérleti díjáról. A pálya bérleti díja …. szerintem, tehát azért ha megnézzük, hogy Európában elég könnyen rá lehet keresni, Wikipédián is van egy .… erre, hogy Európában hol vannak Velodromok, hol van 200 méteres Velodrom és hol van 200 méteres olyan Velodrom, például nem az amszterdami, mert az Amszterdammal nem tudunk mi versenyezni, hiszen egyrészt Hollandiában van, másrészt ahol a kerékpársportnak elég jó hagyományai vannak, másrészt pedig, jóval nagyobb város Amszterdam, mint Nagykanizsa, tehát nyilván más adatokkal dolgozik. De mondjuk, ha megnézünk egy augsburgi csarnokot, amit Károlyi képviselőtársam mondott. Az egy 200 méteres pálya, ugyanúgy minimális lelátóval, tehát tényleg szinte teljesen hasonló, most nem épület szerkezetileg, de működésileg a kanizsai pályához, annak a díjai messze alatta vannak az itt tervezett díjaknak. Tehát itt, itt 20-25 eurót ír az anyag azt hiszem személyre, ott 10 euró körül van az ára, azt hiszem, drei Stunde, tehát 3 órára írja az anyag, hogy 3 órára 10 Euró, 10-15 euró között vannak, tehát itt is, itt is ebből én azt gondolom, hogy alapvetően a bevételi oldal az alul van tervezve. Abban igaza volt Bizzer András kollégámnak, hogy ha egy város, egy ekkora város 20 milliót nem tud egy ekkora csarnokra költeni, akkor az nagy baj. Nekünk nem ezzel volt a bajunk, nekünk azzal, hogy a 20 millió valóban 20 millió- e? Tehát igazából erre voltunk kíváncsiak. Ettől függetlenül az anyag az arra világít rá, hogy nem valószínű. Ugyanakkor azt, arra szeretnénk garanciát kapni mindenképpen a következő néhány tehát, akik a képviselők, az Éljen Városunk Frakció képviselői közül hajlanak arra, hogy ez a dolog, ez elinduljon és menjen arra szeretnénk garanciát, hogy a következő időszakban, tervezés időszakában a város teljes mértékben be lesz vonva abba, hogy a csarnok középső része hogyan és milyen formában kerüljön kialakításra. Ugyanis ez kulcsfontosságú a jövőbeni fenntartás szempontjából. Ez a leginkább kulcsfontosságú számunkra, mert a kerékpárpálya nyilvánvaló, egy speciális célcsoport speciális sportág igényeit fogja kielégíteni, de a pálya középső része az igenis kulcsfontosságú, hogy mit, hogy oda mit tudunk elhelyezni. Épp ezért nagyon komoly vagy hát szeretnénk beleszólást abba, nem mi, hanem így összesen, meg a nagykanizsaiakat bevonva, tehát a lakosságot bevonva igazán ebbe a történetbe, keleti városrészben vagyunk, tehát sok ember él ott sok lehetőség van, hogy ez a középső rész meg ez az egész koncepció, hogy alakuljon ki. Ebben én leginkább az engedélyezési tervdokumentáció kapcsán, illetve ugye készül, az anyag mutatja, hogy készül még egy üzleti terv ma itt az engedélyezési tervdokumentáció időszakában, tehát ebben a két periódusban látom azt, hogy, hogy valamennyire a városnak beleszólása lehet ebbe, hiszen után a városnak kell ezt fenntartani, hát jól néznénk ki, ha nem lenne beleszólásunk. Úgyhogy én Polgármester úrtól első körben azt kérdezném, hogy hogyan tudunk erre garanciát kapni? Tudunk-e valamilyen módon erre, mi erre garanciát szeretnénk kapni, hogy ott elénk fog ez kerülni és beleszólásunk lesz ebbe az anyagba. Mert akkor már, akkor már nem megakadályozni szeretnénk, akkor beleszólást szeretnénk, hogy hogyan nézzen ki, hogyan alakuljon ki a közepe ennek a csarnoknak, hogy tényleg kézilabda kellene, mert szerintem az anyag teljesen fals irányba megy, hogy ez …., mint a fene. Tényleg nagyon sok ilyen típusú, szerintem pont, hogy nem abba az irányba kellene menni, de ezt meg kell néznünk, ezt meg kell vizsgálnunk és akkor ha, ha erre tudunk biztosítékot beépíteni, amire van javaslatom is, meg javaslatunk is, bocsánat, a frakciónak, akkor, hajlandóság mutatkozik esetleg a frakción belül néhányunk által ennek …., köszönöm szépen Polgármester úr! 
Balogh László: Köszönöm. Kristályosodnak az álláspontok. Nem egyeztetve senkivel sem, jómagam polgármesterként annyiban tudok azt hiszem reagálni, hogy hasonló módon, mint akár a sportcsarnoknál, és az esetleges uszoda és Ferences Kolostor beruházásnál. Ugye sportcsarnoknál a BMSK általam, mint kapcsolattartó által kommunikál a várossal, ugyanez lesz az uszodánál és a Ferences Kolostornál. A BEÜ ugye, most nem ismertetem részletesen, hogy 2020. január 1-jétől 700.000.000 forintnál nagyobb beruházásokat illetően, kormány állami beruházásokat illetően, ez egy új jogi és hát, beruházási struktúra. És ezen esetekben a polgármester személye a kapcsolattartásban döntő és elsődleges. Én azt gondolom, és ezt merem mondani, vállalni, hogy ezen beruházás kapcsán is, a BEÜ és a város között a polgármester lesz az a kapcsolattartó, aki vállalja azt, ami tegnap is például történt. Emlékeztetem kedves képviselőtársaimat, hogy a tegnapi napon a sportcsarnok ügyében volt egy olyan lakossági fórum, ahol másfél órán keresztül, szakmai és persze értelmi, és érzelmi felvetések, vita folyt. És azt gondolom, hogy ezt, ugyanezt több alkalommal megtehetjük, és meg is fogjuk tenni a Velodrom ügyében is. Én kérem, hogy a polgármester által mondott szavak erejét, és igazságát ne kérdőjelezze meg senki. Én minden porcikámmal azon leszek, hogy ez tételesen és jogszerűen is igaz legyen. Egyelőre ennyit. Én azt kérem a továbbiakban szólóktól, hogy a lényegre koncentráljunk, és szeretném hamarosan megadni a szakértőknek is a szót, illetve a két vendégünknek a szót. Először Tóth Nándor Úr kért szót.

Tóth Nándor: Tisztelt Polgármester Úr, képviselőtársaim! Megragadom az alkalmat, hogy Horváth Jácint képviselőtársam abbahagyta. Onnan próbálom folytatni. Nekem a hozzászólásának a második fele az kifejezetten szimpatikus volt, Igazából nekünk, a közgyűlésnek szerintem az volna a dolga és feladata, meg majd az utánunk következőknek is - ha megvalósul a létesítmény, hogy működjünk közre abban, hogy lehetőleg a legkisebb költséggel lehessen működtetni. Ugye elhangzott itt már előttem felszólalóktól, hogy honnan lesz a városnak erre pénze? Nyilván onnan lesz, iparűzési adóból, építményadóból, ingatlanértékesítésből, esetleg állami támogatásból. Most azért ami bíztató jel, hogy a városi ipari adó ereje az emelkedik az elmúlt 2 évben, és ha nem törik meg ez a dinamizmus, reméljük, akkor ez emelkedni is fog, és lesz erre fedezet. Volt egy időszak, amikor 1-2 cég gyengélkedett, most én szándékosan nem mondok nevet, de hál’Isten nagyrészük az már elindult fölfele. Azonkívül elhangzott sok minden, de az nem hangzott el, és azzal én is egyetértek, hogy a belső térnek a hasznosítása az egy kardinális kérdés. Hiszen a versenypályát a versenyzők tudják használni, a csapatok, azok meg nyilván a költségeknek a zömét kell, hogy viseljék, viszont a nézőteret, illetve a belső teret illetően nekem lenne egy olyan javaslatom, ami nem hangzott el, ha ez még figyelembe vehető, vagy megvalósítható, hogy egy műjégpályát ki lehetne ott alakítani. Arra viszont lenne igény a városban. Figyelem! Hát akkor ez sajnos, már ugye ez egy jó dolog lett volna. Figyelembe véve ezt az évet, lehet a Csónakázó-tó nem is fog befagyni, nem lehet korcsolyázni, és akik korcsolyázni akarnak, azok Zalaegerszegre kell ahhoz, hogy menjenek. Ettől függetlenül én azt gondolom, persze nem lehet 0-ra kihozni, meg pluszosan ezt nem lehet működtetni - magam is úgy gondolom. De viszont arra lehet és kell törekedni, hogy a lehető legkisebb költséggel kell működtetni, és az előnye neki, hogy a sportcsarnok mellett van, mert gondolom közös menedzsment, meg közös technikai személyzet tudja működtetni, tehát karbantartók, takarítók. És nyilván csak akkor kell kinyítani, amikor ott valamilyen rendezvény, esemény lesz, egyfelől, hát másfelől meg úgy tudom, hogy ez egy szuper modern létesítmény lesz, tehát ennek az energiaigénye az azért a szokványostól jóval kevesebb lesz. Köszönöm szépen, és én arra kérem azokat a jó szándékú képviselőtársaimat, akik barátai a sportnak, hogy lehetőleg támogassák. Mert egyébként a sportcsarnok, az uszoda, meg akár ez a létesítmény is nagyon hiányzik, és közben engem megállítottak kint most a Csónakázó-tónál, hogy igen, egy futballstadion is hiányzik. Én most nem tízezresre gondolok, 5 ezresre, 2000-2500 férőhelyes nézőteres pálya egy 50 ezres városba kellene. Most ez ugye nincs napirenden, meg nem is lesz, de azt gondolom, hogy a jövőt illetően esetleg az még valamikor előkerülhet. Köszönöm.

Balogh László: Még nem álmodunk tovább. Köszönöm képviselőtársam, következik Szabó Szilárd képviselő Úr!

Szabó Szilárd: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Megpróbálok rövid lenni hozzászólásomban. Csatlakozok Tóth Nándort képviselőtársamhoz, én is szeretnék ennek a városnak egy futballstadiont, és szeretnék minden olyan sportlétesítményt, ami a városban eddig még nem volt, és nem földtől elragaszkodott, álmokat kergető sportlétesítményeket, és szerintem a Velodrom esetében sem ilyen sportlétesítményről beszélünk. Hát a magam részéről bízom benne, hogy megkapja ez a létesítmény a közgyűlés támogatását. És abban is bízom, hogy akár a felvetett műjégpálya, korcsolyapálya lehetősége sem veszik, vagy veszett még el. Lehetőségünk lesz talán egy olyan belső pályaszerkezet kialakítására, ahol még akár ez is megvalósítható, de ez maradjon a jövő zenéje. Leginkább arra szeretnék reagálni, ami itt az áttervezés kapcsán Horváth Jácint képviselőtársam részéről felmerült. Aki ismeri az eredeti koncepciót és a terveket, az tudja, hogy az eredeti tervek szerint a sportcsarnok körül kialakított terek, illetve épületek azok teljesen máshogy néztek ki. A sportcsarnokhoz kapcsolódott volna egy munkacsarnok, egy bemelegítő csarnok is, de lehet, hogy nem is egy épület, hanem több épület, akár kiszolgáló épület is. Illetve olyan kültéri sportpályák, itt képviselőtársam közül meg is erősítik, hogy 3-at nyugodtan mondhatok a mikrofonba, köszönöm szépen. Folytatva, tehát az egész területrendezés úgy történt volna, hogy teniszpályák, szabadtéri sportolásra alkalmas terek, illetve sporteszközök is kerültek volna elhelyezésre. Na és ezzel a koncepcióval, hogy …. Velodrom lehetősége, gyakorlatilag az egész területet át kellett rendezni, részben a sportcsarnoknak az elhelyezését is, illetve a megközelítő utakat, a parkolókat, stb., stb. Tehát van ebben igazság, hogy itt komoly koncepcióváltást, illetve áttervezést kellett eszközölni, illetve a csarnokot is úgy kialakítani építészeti, illetve funkcionalitás szempontjából, hogy egy későbbi, a Velodrom, vagy bármilyen más sportlétesítmény megépülésekor összeköttetést lehessen létesíteni. És ugye itt akkor még beszélhetünk a közművekről, sorolhatnám a földgáz, villamos energia, csatornázás stb. stb. Hogy a Velodrom tekintetében ezeket is át kellett gondolni, illetve át kellett tervezni. És még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a november, vagy bocsánat december 12-ei közgyűlésünk után, amikor előjött először ez a Velodrom téma, és akkor nem kapta meg a szükséges támogatást, tudomásom szerint több dunántúli város is jelezte a kormány felé a szándékát, hogy ők szívesen átvennék ennek a Velodrom beruházásnak a fogadását, a fogadtatását. Nem tudom, hogy milyen döntés születik, itt a szavazáskor, de én nagyon bízom benne, hogy nem egy hozzánk közeli, szomszédos városban fog ez a sportlétesítmény felépülni, és nem akarok most városneveket mondani, de gondolom Önök is gondolják, vagy mindenki gondolja, hogy mely városra, ne adj Isten városok gondolok, hogy mit nem szeretnék hallani, hogy bezzeg… és köszönöm a szót. 

Balogh László: Köszönöm szépen. Schauta doktor Úr következik. 

Dr. Schauta Marcell: Megint rövid leszek.

Balogh László: Jó, köszönöm. 

Dr. Schauta Marcell: Szóval ezek a légből kapott hírek, hogy több város is már jelentkezett a Velodromra ehhez kapcsolatosan Bizzer András Úr is említette, hogy a város egyik vezetőjétől értesülhettünk róla, hogy már befektetők jelentkeznek Nagykanizsán a Velodrom és a Gironak a megrendezése kapcsán. Talán már két kerékpár alkatrészgyártó cég is itt akar megtelepedni, gyártási kapacitást kialakítani. Mi, amikor a Velodromról egyeztettünk frakción belül, mi tényleg annak a fenntarthatóságát igyekeztük megalapozni, azért, hogy, felelős döntést hozzunk. Viszont úgy látjuk, hogy ezek nagyon felelőtlen kijelentések, és megalapozatlanok, amiket polgármester úr is a Facebook-oldalán megosztott. Vagy ha tud erről konkrétumot, hogy valóban befektetők jelennek meg ennek kapcsán, akkor most kérdezném a polgármester urat, hogy ennek mekkora az esélye? Tehát ezek a tárgyalások, amiket, tehát nekünk ez sokat segít, illetve nagyon sokat árt. Hogyha ez nem megalapozott, akkor azért, ha meg megalapozott akkor megkérem, hogy tájékoztasson bennünket is erről! Köszönöm. 

Balogh László: Jó, köszönöm világos. Ahogy én küzdők a Velodromért, az szerintem egy polgármesteri, és jó értelemben vett, jóféle attitűd, és mindent megteszek azért, hogy ez az álom olyan valóság legyen, amely mindannyiunk számára, majd a későbbiekben kanizsai jó érzést okoz. Épp ezért, én a közösségi oldalakon való mindenféle megjelenésemben is, és a napi közléseimben is, mindent megtettem, hogy így kommunikáljak. És igen, hamarosan sor kerül a szakértők meghallgatására. Nem szokványos dolog, hogy egy, tárgyalási sorozat elején akár ilyen konkrétumot bedob az ember, mint én tettem. De én bízom abban, hogy esetleg hamarosan ezt oly módon megerősítik – világos, én nem, nem konkrét üzletet kötöttem bárki nevében, hanem, egy érdeklődő megkeresésre boldogan reagáltam. Hogy még meg sem mozdult ez az ügy igazán, mert nincs még végleges megoldás, de lám van olyan, akit már érdekel és mindjárt meg fog szólalni. Úgyhogy ennyi türelmet hadd kérjek tisztelettel, és akkor Horváth Jácint úr nagyon röviden, mert nem számolunk most időt, mert, mert erre a szavazásra évtizedek múlva is fogunk emlékezni, remélem pozitív értelemben, tessék Horváth Jácint. 

Horváth Jácint: Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon bízunk mi Polgármester Úr szavában és nagyon tiszteljük azért, hogy, hogy Ön ezt megígéri nekünk, hogy lakossági fórumot hív össze de alapvetően ez még kevés. A következő javaslatom van, és most akkor most ezt elmondom a konkrétumokra visszatérve. A határozati javaslattal kapcsolatban nem szeretnék megbolygatni annak a lényegi két mondatát, tehát azt változatlanul hagynák, ami azt jelenti, hogy azt jelenti, hogy a határozati javaslat továbbra is úgy szólna, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a nagykanizsai Velodrom kerékpáros edzőcsarnok 100%-ban állami forrásból történő megvalósítását, továbbá dönt arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja az elkészült létesítmény fenntartását és működtetését. Ez ugye, ez az eredeti szöveg és ez is maradna a mi verziónkban is, az eredeti szöveg. A felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat kiadására szintén maradna, de a kettő közé szeretnénk, de beszúrni egy mondatot arra vonatkozóan, amire utaltam, és ami pont az, amiről Szabó képviselőtársam is beszélt, illetve Tóth Nándor is beszélt, Szabó Szilárd és Tóth Nándor képviselőtársaim is beszéltek, hogy vizsgáljunk már meg néhány dolgot, és legyen benne döntésünk, hogy lehet, hogy ha megy, akkor legyen jégpálya, vagy ha nem megy, akkor, akkor legyen teniszpálya, ha nem megy… Tehát akkor legyen olyan dolog, amit mi tudunk fenntartani, és nem szeretnénk keménykedni ebben a dologban, de szeretnénk garanciát arra, hogy ez működőképes. A következőképpen szólna, ha kell írásban is oda tudom adni. Tekintettel arra, hogy a nagykanizsai Velodrom kerékpáros edzőcsarnok fenntartás és működtetési költségeket nagykanizsaiak finanszírozzák, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyása nélkül ne kerüljön véglegesítésre a projektelőkészítés során az engedélyezési tervdokumentáció és az üzleti terv. Csupán ennyit kérünk, hogy legyen beleszólásunk engedélyezési tervbe, és az üzleti terv véglegesítése előtt, amikor elkészül. Mert akkor garanciát látunk arra, hogy az, amit mi kitalálunk, hogy a pálya közepe, mert a széle az nyilván, tehát a kerékpáros rész egyértelműen megvan ki, hogy a kire. A pálya, és az egész csarnoknak a középső része az értünk van, és lelkiismerettel fel tudjuk vállalni annak a fenntartását a későbbiekben. És ezzel nem akadályozzuk meg tulajdonképpen azt, hogy a folyamat elinduljon, a folyamat menjen, az első mondatot, mint mondtam változatlanul hagyjuk, csupán beleszólást kérünk abba, hogy mi történjen a pálya közepén. Köszönöm szépen.

Balogh László: Jó, köszönöm szépen, köszönöm. Tanácsnok Úr hadd kérjem írásban, tisztelettel. Radics Bálint úrnak megadom utoljára szót, és én a három szakértőnket fogom szólítani, mert mindannyiuk számára felvetődött kérdés, és akkor majd utána már szavazunk. Én kérem, hogy több jelentkező már ne legyen, Radics Bálinté a szó.

Radics Bálint: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Én azt gondolom, hogy legfontosabb egy város életében, az, hogy lássuk tisztán, hogy mi a jövőnk, hova tartunk. Most Nagykanizsának van egy stratégiája, ebben a stratégiában vannak gazdasági fejlesztések, és vannak sportcélú beruházások. De a kettőt nem lehet különválasztani, tehát azokat a beruházásokat, amik kimondottan a sportot szolgálják, az mellett a gazdasági célú beruházásokat is fejlesztenünk kell és azokat is ugyanolyan fontosan kell kezelni. Hiszen a kettő kiegészíti egymást. A Velodrom nemcsak a versenysportot szolgálja, de az elsődleges célja az, hogy verseny kerékpárosokat, versenyzőket, versenyzőknek biztosítson lehetőséget egyrészt az edzésre, másrészről pedig a versenyzésre. Tehát vannak itt azért tévedések, tehát a tisztelt Károlyi képviselőtársamat mindenképpen szeretném felhívni a figyelmét, hogy ha részletesen elolvassa tanulmányt, akkor megtalálhatja, hogy a pálya az alkalmas versenyre, hiszen most is ül közöttünk egy olyan volt versenyző, aki 200 méteren nyert nemzetközi versenyt. A versenyzés mellett nem gondolnám, hogy ki kellene zárni Nagykanizsa lakosságát, ez szintén Károlyi képviselőtársam mondta. Hiszen a versenypálya mellett van egy közel 4000 négyzetméteres terület, ami a tanulmányban felsorolt 15-20 sportág, szabadidő sportág mellett szinte bármire alkalmas. Tehát az gondolom, hogyha valamit nem ismerünk részletesen, akkor nem feltétlen kell mindig szerepelni. Schauta képviselőtársam felvetésére: hogy elit sportolókat várunk, ez a kerékpársportban a professzionális versenyzőket jelenti. Tehát ez ugyanúgy, mint a bokszban a különböző kategóriák. És felmerült itt a Horváth Jácint képviselőtársamnál az augsburgi Velodrom példája, ahol ugye 15 euró/fő, 15 megnéztem, és nem ugye a pálya díja, hanem a per fő. És a tanulmányban pedig az egész pályának a bérleti díja 35.000 forint, és benne is van, hogy csapatok veszik igénybe, hiszen a kerékpárosok nem egyedül, hanem csapatban edzenek. Tehát, hogyha ott egy kicsit matekozunk, akkor az 5000 Ft/fő. Akkor mi jóval kedvezőbbek vagyunk, nem beszélve azokról az egyéb szolgáltatásokra, amik ezeket a kerékpáros csapatokat ki kell, hogy szolgálja, így a szállás és egyéb költségekben Németországhoz képest szerintem jóval kedvezőbb. De mindez mellett azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a Velodromra, a kerékpáros verseny-, edzőpályára, ne csak úgy gondoljunk, mint egy kötelezően fenntartandó épületre, hiszen itt változtatni kell a gondolkodásmódon, tehát menedzselni kell ezeket a beruházásokat, különben bármit teszünk, nem fog működni.

Balogh László: Jó kedves képviselőtársam, köszönöm, mert szeretnék minél közelebb kerülni a végső pillanathoz. Annak ellenére, hogy mást mondtam, Dénes Sándor polgármester úr, igen Dénes Sándor Polgármester úrnak megadom a szót, és utoljára, igen a Károlyi Attila doktor úrnak is. Igen. Tessék polgármester úr!

Dénes Sándor: Köszönöm szépen Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtársaim! A múltkor, amit elmondtam, azt nem szeretném megismételni, de ugye egy olyan lehetőség előtt állunk, de ezt Önök is ugyanígy látják, mint én, amely bennünket is szolgál. Tehát nem csak azokat a versenyzőket, akik majd idejönnek edzeni, vagy éppen egy versenyre jönnek, hanem az ifjúságunkat, a gyerekeinket is, mert hogy ők ott ebben az ún. középső részben kapnak lehetőséget, amit nyilván kitalálnak, kitalálunk majd itt hozzáértők, és ezt úgy gondolom nem szabad elengedni. Sőt, én őket ingyen, mert az egészségükről szól, ingyen engedném be, és ott érezzék jól magukat, mozogjanak. És ha ez nem 20.000.000 forint, mert ezt senki nem tudja megmondani, de sok mindent le lehet írni - ezt Önök is tudják, ez lehet, hogy több lesz, lehet, hogy kevesebb, elhangzott, de nagyon fontos a menedzsment gárda, tehát aki vezeti majd, működteti majd. Nyilván azon lesz, azon leszünk közösen, hogy ez minél kevesebbe kerüljön. Fontos a fenntartás, de ne akadjunk el ezen, és Önök is álljanak mellé. Azt látom, hogy elmozdultak már, tehát ez a múltkori, a múltkor még talán nem így látszott. Önfenntartóvá soha nem fogjuk tenni, bárki is fogja ezt működtetni, az biztos. De egy olyan lehetőség, és egy olyan sportcentrumnak lesz ez a része, ott a sportcsarnok mellett és ugye ezt ne engedjük el. Mert utána azt fogjuk mondani, hogy elkövettünk egy bűnt ezzel a várossal, mert itt volt, és azt mondtuk, hát, hogy még ezt is nézzük meg, azt is nézzük meg, sokba kerül, honnan veszünk 20.000.000 forintot, és így tovább. Ezt ne tegyük, legyen nyugodt a lelkiismeretünk és higgyék el hogyha mellé állunk, akkor mindannyian jól döntünk. Köszönöm a lehetőséget.

Balogh László: Köszönöm, polgármester úr. Károlyi Attila Úr.

Dr. Károlyi Attila: Köszönöm szépen Polgármester úr, megszólíttatás címén, én azt ajánlom a tisztelt Radics Bálint képviselőtársamnak, hogy ne kóstolgasson engem itt a közgyűlésben, mert az a helyzet, hogy ha valami okosságot mond, akkor arra oda lehet figyelni, de ne haragudjon, amiket elmondott nem tartoznak ebbe a kategóriába. Szeretném Önt is felvilágosítani arról, ez 2018-as dolog, hogy a szövetség, akinek az egyetlen pályaversenyzője, egyetlenegy darab pályaversenyzője szerepel nemzetközi szinten, aki egyébként abbahagyta a versenyzést, a következőt, a Magyar Kerékpáros Szövetség a következőt, vezetője a következőt nyilatkozta. Végül, de nem utolsó sorban megfelelő létesítményháttér nélkül a pályakerékpárosok nem tudnak nemzetközi szintű eredményt produkálni, vagy csak nagyon magas költséggel, hiszen külföldre kell menniük versenyezni is, de edzésmunkát végezni is. Ezért a szövetség azon van, hogy az elérhető infrastruktúra fejlesztési forrásokat a következő években a lehető leghatékonyabban állítsa a tíz szakág létesítmény fejlesztésének szolgálatába. A közeljövő tervei között Velodrom, országúti edzőkörök, blablabla egyaránt találhatók. Tekintettel arra, hogy ezek a beruházások kormányzati segítséggel valósulnak meg, itt is fontos az arányérzék, a szakágak igényei közötti helyes egyensúly megtalálása, valamint a projektek célszerű ütemezésének a kérdése. Ez folyik most, köszönöm. 
Balogh László: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Megtettük a magunkét, még kérjük a három szakértő véleményét, röviden, én arra gondoltam, hogy de először Víg Aurél többszörös pályakerékpáros és országúti bajnok kap röviden szót, mint élő bajnok és sportoló, tessék! 

Víg Aurél: Jó estét kívánok, Víg Aurél vagyok. Nem tudom, hogy hallatszom-e itt a mikrofonban, én nem hallom magamat vissza. Polgármester úr rövid időt adott nekem, pedig én a témában hosszan is tudnék. Annyit mondanék, így akkor kasszálok saját magam témái között, hogy hallottam, hogy voltak városokban megtekinteni pályát és úgy hallottam, hogy mindegyik nyugaton történt meg, én már egy olyat letennék, hogy állítólag Magyarország mindig Nyugat-Európához szeretne tartozni. Nemcsak véleményem szerint, máshol is hallottam a nyugatosodás az részben azzal kezdődik, a kerékpározáshoz való viszonnyal egy országban. Itt nálunk tény, hogy sokat javult, de azért van még hova mennünk. Ha már a Google szóba került és pályák keresése, meg méretek is elhangzottak, annyiban hadd tegyek tisztába dolgokat, hogy valószínűleg akkor az is feltűnt, hogy minden nyugati nagyvárosban, akikkel mi szimpatizálunk, illetve bocsánat, országban rengeteg pálya van. Nem állítom, hogy mindegyiket használják és óránként rendeznek rajtuk három olimpiát, de Németországban nem egy várost tudok mondani, Olaszországban szintén, ahol három pálya is van, és most csak városokról beszélünk. Mi most Magyarország szerte három pályát kaptunk, ugye egyet keleten, egyet középen, egyet nyugaton. Én ugyan nem vagyok politikus, kerékpárversenyzői szemszögből nézem a dolgokat, de én ha kapnék egy pálya lehetőséget, én tisztelettel megjegyezném, hogy én ennek a gondolatnak a születésénél már ott voltam, mint tanácsadó, én ezt nem adnám át másnak. Itt szóba került, valaki földobta, valaki pedig rádobta azt, hogy honnan tudjuk, hogy más városok is pályáznak a pályáért? Hát én most konkrét bizonyítékokat, közjegyző által hitelesítve nem tudok mondani, de egyébként tényleg így van. Én csak annyit mondanék, hogy ha van rá igény máshol, miért pont Nagykanizsán ne legyen? Tehát visszakanyarodhatunk a GIRO d’Italia-hoz is, hogy bármerre mehetett volna az a három szakasz Magyarországon, de én nagykanizsaiként örülnék, ha Nagykanizsán lenne szakasz, pláne befutó. Ez csak így magánvéleményként. Méretekről annyit, hogy valóban van egy nagyon új …., Nemzetközi Kerékpáros Szövetség szabály, hogy csak 250-es pályán lehet Vb-t és olimpiát rendezni, Eb-t egyébként és utánpótlásba Vb-t is minden méretű pályán lehet rendezni, ahol az ún. egyéni számok egyenesből indulnak. Ennek most a szakmai részét hagynám, a nem egész méterre kijövő pályákon, mint például a magyar fővárosban lévő Millenáris is volt, amelyik a maga idejében Európa legmodernebb pályája volt, de tény, hogy ez most vége, ott az egyéni számok ún. kanyarból indultak, nem volt még rajtgép, nem volt még elektronikus időmérés azokban az időkben, Millenium-ról beszélünk ugye, nem volt még ilyen igény. Miért pont 412…? Meg általában a nem egész számra, nem kerek számra végződő pályák miért nem olyanok? Ettől most megint eltekintenék, főleg azért, mert egyébként nem tudom, valamiért így jött ki. Azt még a kétszázméteres pályák mellé had jegyezzem meg, hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség központja svájci Aigle-ben van és őnekik is van egy saját pályájuk, ahol például ilyen emberek is nevelődtek mint, Szabolcsi Szilvia, aki sportágunkban kétszeres Európa bajnok és olimpiai bajnok 5. helyezett is volt, amikor még sportolt, ennek körülbelül 20 éve és ő is készült ezen a pályán a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség jóvoltából és például nekik is kétszázméteres pályájuk van. Az úgynevezett hatnapos páros versenyeket, ami egyébként szintén eltekintenék, hogy hosszan, hogy ez mi, de az egyik legnépszerűbb szám a pályán, egyébként ma már olimpiai szám is, nem hatnapos, ott egy nap alatt végzik, de ez maga ez a műfaj, amire hatnapos felkészülés az egyik legjobb, ezeket a legtöbb esetben 250 méternél rövidebb pályákon csinálják. Valóban föl lett sorolva, hogy tele van a világ egyébként valaha, főleg a nyitottak 400, meg annál nagyobb Lengyelország tele van egyébként 500 méteres pályákkal is, nem jól áttekinthető. Tehát látvány szempontjából még azt kell mondjam, hogy minél kisebb egy pálya, annál jobb. És állítólag nézőket is várunk erre a pályára. Azt hiszem itt volt egy kisebb vita, hogy pontosan mennyit? Én ebbe nem is mennek bele. Tehát az a lényeg, hogy a kétszázméteres pálya ettől nem egy elhanyagolandó dolog, mert nem lehet rajta rögtön olimpiát, meg világbajnokságot rendezni, én ettől még ezt nem dobnám ki. A pálya egyébként egyetemesen megindítja egy városnak a kerékpáros életét. Kerékpározáshoz való és Nyugat-Európához való viszonyról már elmondtam én nagyjából a véleményemet. Mi legyen belül című kérdés fölhangzott? Egyébként véleményem szerint jó kérdés volt, és adtak rá jó válaszokat is, mindenre tudok példát mondani. Ha nem tudom mennyire példa, hazai, a budapesti Millenáris közepén egyébként a 1894 óta van MKSZ, 1900-ban épült a pálya és ebből körülbelül 80 évig jégpálya volt a közepén. Erre mondhatjuk, hogy minket ez nem érdekel, egyébként valaha teniszpálya és volt, de ez már sokkal rövidebb idő. Szóba került, hogy valakinek, kollegának valamilyen ismerőse valamilyen módon eljutott Bécsig, és ott megnézte azt a pályát. Hát én annak a pályának minden négyzetcentiméterét ismerem, valóban 250-es egyébként, valaha nyitott volt, egyébként azt sokan nem tudják, ott van a Práter mellett, személy szerint végtelen mennyiségű edzést és versenyt hajtottam rajta végre, egyébként 20 évig tartottam ott 4000 méteres országos csúcsot, amit nemrég döntöttek meg és annyit el tudok róla mondani, hogy annak a közepén egyébként mini futópálya és mini atlétikai pálya van. Én az atlétikához nem értek, ott nem tudom a pontos méreteket, de ez volt a közepén, de ez úgy kell nézni, hogy távolugrástól, gátfutástól és rekortános körbefutó pályától kezdve minden, gyakran az edzések is egyébként együtt voltak. Én nemegyszer edzettem úgy, hogy mellettünk futottak, meg ugrottak, meg rúdugrottak, meg nem tudom mit csináltak. Tehát ötletek véleményem szerint végtelenek. Franciaországban nagyon gyakran rally meg egyéb motocrossz versenyeket is rendeznek, egyébként ezt a TV-ben is lehet követni. Nagyon sok, nem tudom ennek milyenek a bevételei, hol, merre? Ezt mondom, ezt majd a politika és a gazdasági szakemberek, utánam következő Bukovácz úr nyilván erre számokkal is jobban föl van készülve, mint én. Annyit viszont mindenképpen elmondanék, hogy mint mondtam, egy pálya egyébként jó dolog, ez kell, országúti szempontból is fölneveli egy városnak, környéknek egyébként a szempontját, mert egyébként olyan csak, hogy pályakerékpározás nincs. Szintén szakmai részektől most megkímélném a közönséget, de annyit hadd mondjak el, hogy minden pályakerékpáros verseny az országúton. Itt egy ő képviselő úrtól ha jól mondom elhangzott egy dolog, hogy azt mondták neki az MKSZ-ben, hogy egy fizetett pályakerékpáros van és ő is abbahagyta. Hadd javítsam ki abból a szempontból, hogy egyébként nem egy van, ő a legeredményesebb és egyébként bejelentette, hogy abbahagyja, de nem hagyta abba, múlt héten ment egyébként új országos csúcsot és …. futamot is nyert, ezt a Eurosport nevű csatornán követhették is. 
Dr. Károlyi Attila: (Mikrofonon kívül beszél.)
Víg Aurél: Szalontai Sándor. 
Dr. Károlyi Attila: (Mikrofonon kívül beszél.)
Víg Aurél: Tessék? 
Dr. Károlyi Attila: (Mikrofonon kívül beszél.)
Víg Aurél: Köszönöm szépen, egyébként tanítványom az úr, de nem kívánok Önnel versenyezni, mert helyzeti előnyben vagyok kerékpársport relációjában Önhöz képest. Lényegesen többet szerettem volna beszélni, most per pillanat több így nem jutott eszembe. Én szerintem, én ha most magamat hallgattam volna, szerintem meggyőző volt. Tehát annyival zárójelben hadd summázzam a dolgot, hogy szerintem Nagykanizsán nagyon jó lenne, ha lenne egy pálya, márcsak kiegyenlítve, hogy a főváros meg a keleti blokknak a pálya előnyét, és szerintem egy országban elfér. Az üzemeltetés költségeiről és egyebekről pedig, amit Radics úr is elmondott, én nem tudom, például a fővárosban a sportuszodában azokat… Már ugye volt egy olyan szó róla, hogy ez nem a kanizsaiaknak épül. Hát majdnem az összes termálfürdő, a sportuszoda mondhatom budapestiként, hogy nem a budapestieknek épült, én például nem mehetek föl a 10 méteres trambulinra, ahol a műugróink készülnek, tehát elvileg sztrájkolhatnék, hogy miért nem, hát én is budapesti vagyok, ugrálni szeretnék, de nem engednek oda. Tehát az a lényeg, hogy attól, hogy egy létesítmény egyébként speciális és készülnek ott valakik valamire, nem biztos, hogy ott mindenkinek egyébként oda kell menni és nem hinném, hogy ez baj lenne. Pálya egy speciális dolog. Szintén elhangzott majd speciális kerékpár is kell hozzá, de hát valahol el kell kezdeni a hazai kerékpársport felépítését, és kezdjük el utánpótlás szinten, és ott meg versenyeket is lehet 200 méteren rendezni. Én megköszönöm figyelmüket és röviden ennyit mondanék. 
Balogh László: Köszönöm Víg Aurél úr! Tisztelettel kérdezem Kiss Gabriella üzletasszonyt, hogy ha már én kikotyogtam bizonyos üzleti titkokat, mi az, amit még itt mondhatunk? Tessék.

Kiss Gabriella: Hát nem készültem beszéddel, a kedves úrnak szeretnék válaszolni, nem emlékszem a nevére. Én 26 évig kinn éltem Olaszországban. Az a szerencsém volt, hogy az utolsó 10 évet Francesco Moser és Gilberto Simoni mellett laktam. Nem tudom, hogy mond-e valamit a név. Trentino-Alto Adige, hát azt mondanám, hogy majdnem …., az összes versenyt, ami létezik Olaszországban végig jártam. Mellette a kereskedelmi képviselő vagyok, visszajöttem Magyarországra anyukám halála miatt és Nagykanizsa nagyon érdekelt üzleti szempontból. 1. Girod’Italia, 2. Pozíció. Miért jó nekem? Megbíznak gyárak, hogy kialakítsak üzleti tervet, Magyarországra szeretnék áthozni a projektünket. A két biciklis gyárat én hozom, személyesen meg vagyok bízva. Hétfőn szeretnék lejönni az úrral, azért nem mondtunk márkanevet, mert nem titkos a tárgyalás, de az üzleti titoktartás miatt még nem haladunk olyan szinten, hogy azt mondjuk igen, Nagykanizsa, két márka jön. Szóval nem egy biztos dolog. Ugye, én nem tudok garantálni semmit, viszont nagyon szeretnénk áthozni Nagykanizsára az európai distributiont, a 2 gyárat. Jelen pillanatban Kínában van és Girod’Italia is érdekel, amikor itt lesz ugye a befutó. Arra is nagyon szeretnék hozni különböző személyiséget, mint Gilberto Simoni, Cassani, Francesco Moser. Nagykanizsára nemcsak biciklis gyárat hoztam, hanem már kb. 3-4 hónapja járok le az ipari telepre, mert van még két megbízásom, amit biztos vagyok benne, hogy Nagykanizsán fogom meg létesíteni, úgyhogy amit fölrakott polgármester úr, a két céget azt én hozom.

Balogh László: Köszönjük szépen Gabriella és akkor utolsó szó jogán Bukovácz Ákos főszakértő. Kérem, de össze be erejét idejét és a mi időnket, mert szeretnénk szavazni.

Bukovácz Ákos: Üdvözlöm Polgármester urat és a tisztelt képviselő urakat! Igyekszem rövidebb lenni, múltkor, múlt alkalommal majd egy órát beszéltem, úgyhogy most tényleg csak arra reagálok, amik elhangzottak. Sok esetben már a képviselő urak reagáltak is egymás felvetésére, azokra már külön nem térek ki. Mindenesetre azt gondolom, hogy felmerült például a 15.000.- Forint/óra pályabérleti díj a küzdőtéren, ez Magyarországon a TAO benchmark az 500 fő alatti létesítmények esetében ez, ez a Tao támogatott sportok ilyen áron, ennyit számolhatnak el óradíjként a pályabérletre. Na de bocsánat, igen, de az a tanulmány az inflációval és minden egyebekkel fölszorozva készült, és a TAO benchmark az csak annyit jelent, hogy annyit számolhatnak el maximum, annál ez kerülhet egyébként többe, de 15.000.- forintot TAO forrásból el lehet számolni. Mondjuk, nyilván Budapesten ez nem ritka, a 20.000.- forintos pálya, ez a mondjuk kézilabdapálya méret. A másik, szintén Horváth Jácint képviselő úr jegyezte meg, hogy a két ütem, illetve ő az, aki ha jól hallottam mondta a három épülettömböt is, mint 2. ütem. Na mindegy, van az első ütem és volt a… A közgyűlés elfogadta a…. bocsánat, a nagykanizsai sportcsarnoknál mind a két ütemet korábban. Nyilvánvalóan ugye mindenki számára ismert, hogy az első ütem fog megépülni, de annak idején, én nem gondolnám, hogy a Velodrommal az üzemeltetési költség nagyobb lenne, mint a két ütemnek együtt, amit már egyébként elfogadott egyszer a közgyűlés. Tehát a két ütem az a három épülettömb, ami egy nyaktaggal kapcsolódott volna a sportcsarnokhoz, az összesen ha jól emlékszem, 4500 négyzetméter hasznos alapterületű lett volna. Annak a középső nyelvében lett volna még egy kézilabdapálya, pontosan azokkal a célokkal, amit bepárosítottunk most a Velodromhoz egyébként. Nem tudom Képviselő urak megkapták-e, a Városüzemeltetési Bizottságnak voltak kérdései, egyetlen egy nap…
Horváth Jácint: Igen.
Bukovácz Ákos: Gyorsan igyekeztem megválaszolni, fölmerült benne a jégpálya kérdése is. Én direkt úgy fogalmaztam, felolvasom, a rendelkezésre álló rövid idő alatt biztos választ nem lehet adni, csupán elvi felvetéseket. Én tegnap délután kaptam meg a kérdéseket. Én azt gondolom, hogy egy jégpálya üzemeltetése gépészettel és minden, és mondjuk a jégkészítőgépet is figyelembe véve, hogy annak be kell oda mennie, amennyiben igazi jégről van szó, nem úgymond műjégről az egy kétszázméteres pályára, amiben mondjuk egy 20 méterszer 40 méteres kézilabdapálya fér el, nehezen megvalósítható. Nem zárom ki, hogy ne lehetne, de ez egy olyan kérdés, amit így egy nap alatt nem lehet egzakt módon megválaszolni. Azt gondolom, hogy a városnak az az elvárása, hogy ő bele tudjon szólni abba, hogy mi lesz a pálya közepén, az teljesen akceptálható és érthető, és ezt nem is gondolnám, hogy bárki vitatná és azt gondolom, hogy nemcsak a pálya közepébe kell, hogy legyen beleszólása a városnak, hanem magába a komplett létesítménybe is. Ezt azért tartom nagyon fontos dolognak, mert nyilvánvalóan az üzemeltetési költségeket akarjuk minimalizálni és ma már olyan modern épületfelügyeleti rendszerek vannak és érhetőek el, amelyek hogyha a beruházás során beépítésre kerülnek, az üzemeltetési költség nagyban csökkenthető. Itt most nem csak egy szimpla kamerarendszer kiépítéséről beszélünk, beszélek, amikor erre gondolok, hogy adott esetben a biztonsági őrzés költségei nagyságrendekkel csökkenthetők, adott esetben elég a Sportcsarnokba és a Velodromba egy főnek elfoglalnia pozíciót ahhoz, hogy figyelje ezeket a berendezéseket és valaki ott legyen. Számos előnye van ezeknek, és azt gondolom, hogy ezt mindenképp így kellene megvalósítani. Továbbá ugye nyilvánvalóan a TNM rendelet a szabályozza azt, hogy a milyen hőátbocsátási tényezőknek kell megfelelni, minimum milyen megújuló energiaforrásokat kell használni, de visszatérve, ezek azt gondolom, hogy mindenképpen akceptálni kell ezt a kérést, hogy a város beleszólhasson. Én nem tudom azt megmondani, hogy ez a plusz egy mondat betoldás ez jogilag mit jelent, vagy, megtehető-e, mert ez egy jogi kérdés. Abban biztos vagyok, hogy a BMSK Zrt. mint beruházási ügynökség kapcsolatot tart Polgármester úrral, nyilvánvalóan hogyha a közgyűlés hoz egy döntést, az Polgármester úrra nyilvánvalóan kötelező érvényű, tehát ő a BMSK felé biztosan tudja képviselni ezeket a közgyűlés által meghatározott célokat. Hát most így nagyjából azt gondolom, hogy ennyi, hogyha mindenki megkapta a választ rá. 
Balogh László: Köszönöm szépen! Tisztelt Közgyűlés Bizzer András Úr, tessék!

Bizzer András: Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt közgyűlés! A Fidesz-KDNP frakció számára szeretnék tanácskozási szünetet kérni a szavazás előtt.

Balogh László: De nagyon rövidet.

Bizzer András: Egy rövidet, igen, köszönöm.

Tanácskozási szünet

Balogh László: Jó, egy kis türelmet kérek még, jó, nagyon messzire ne menjünk, elrendelem a szünetet, mert ez jogosítvány. Kérem, hogy foglaljatok helyet, foglaljanak helyet, tisztelt képviselőtársaim. Talán a végére érünk egy folyamatnak és felszáll a füst. Tehát egyeztetett szakemberekkel, és itt magunkkal egyeztetett végleges határozati javaslat a velodrommal kapcsolatban: a nagykanizsaiak szót városra cseréltem és stilizáltam ez nem olyan érdekes, és az engedélyezési tervdokumentációban a kivitelezési szóra cseréltem az engedélyezésit, ez a módosító javaslatom. Tehát felolvasom mert a történelemnek szánom, is, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a nagykanizsai Velodrom (kerékpáros edzőcsarnok) 100%-ban állami forrásból történő megvalósítását, továbbá dönt arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja az elkészült létesítmény fenntartását és működtetését. Tekintettel arra, hogy a nagykanizsai Velodrom (kerékpáros edzőcsarnok) fenntartási és működtetési költségeit a város finanszírozza, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása nélkül ne kerüljön véglegesítésre a projekt előkészítés során a kivitelezési tervdokumentáció és az üzleti terv. Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat kiadására. Tisztelettel kérem, szavazzunk! A jövőnek sok neve van, a bátor lehetőségnek nevezi. Utoljára mondtam ezt, és Károlyi úr szeretne mondani.

Dr. Károlyi Attila: Azt szeretném mondani, tisztelt Polgármester Úr, a ne kerüljön helyett, nem kerülhet, az nem kerülhetne oda? Tessék csak olvasni, hogy ne kerül, hogy van az a mondat helyesen? Ezt olvasom, amit, a kormány határozata van előttem.

Balogh László: Tehát Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása nélkül ne kerüljön véglegesítésre
Dr. Károlyi Attila: Nem kerülhet véglegesítésre.

Dr. Károlyi Attila: …. hát az egyik egy óhaj, a másik pedig egy direktíva, azért. A ne kerüljön.

Balogh László: A nem kerülhet véglegesítésre?

Dr. Károlyi Attila: Igen- igen-igen.

Balogh László: De hát, a ne kerüljön az az erősebb. 

Dr. Károlyi Attila: A ne kerüljön az egy óhaj, a nem kerülhet az pedig egy direktíva. Köszönöm.

Balogh László: Nem. Ránézek egyik oldalra, a másik oldalra. Akkor nem kerülhet, jó? Nem kerülhet véglegesítésre. Nem kell még egyszer beolvasnom? Ne kerüljön helyett, nem kerülhet. Jó, szavazzunk Tisztelt Közgyűlés!
 

A közgyűlés 12 igen, 0 nem, 3 tartózkodással a módosított határozati javaslatot elfogadja, a következő határozatot hozza:

7/2020.(I.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a nagykanizsai velodrom (kerékpáros edzőcsarnok) 100%-ban állami forrásból történő megvalósítását, továbbá dönt arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja az elkészült létesítmény fenntartását és működtetését. Tekintettel arra, hogy a nagykanizsai velodrom (kerékpáros edzőcsarnok) fenntartási és működtetési költségeit a város finanszírozza, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyása nélkül nem kerülhet véglegesítésre a projekt - előkészítés során a kivitelezési tervdokumentáció és az üzleti terv. Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat kiadására.

Határidő:	2020. február 7.
Felelős:		  Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője)
			
Balogh László: Köszönöm szépen. Léphetünk tovább 6-os.


6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester
Meghívott: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető


Balogh László: Igen, bocsánat, igen kedves vendégeink, köszönöm még bizonyára sokszor találkozunk, és minden jót Viszontlátásra! Köszönjük! Tehát a 6-os napirend, amely egyféle aktualizálás, én nem kívánom részletezni, szavazzunk! Aki támogatja, kérem igennel szavazzon.
 

A közgyűlés 15 igen (egyhangúlag) szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 


8/2020. (I.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014-2020 programozási időszakra szóló Integrált Területi Program 2.4-es változatát, valamint felkéri a polgármestert, hogy a dokumentumot nyújtsa be a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság részére a Kormány általi jóváhagyás céljából.
Határidő:     2020. február 29.
Felelős:      Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Czirákiné Pakulár Judit, Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője)


Balogh László: Tehát a 7. napirend


7.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítésére (írásban)
 Előterjesztő: Balogh László polgármester
 Meghívott: Tar Mihály ügyvezető


Balogh László: Kiegészül egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, egyéb sporttevékenység, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység kategóriákkal, a TEÁOR minősítésnek megfelelően. Van-e hozzászóló? Dr. Schauta Marcell.

Dr. Schauta Marcell: Nem, nem ez volt napirenden felcserélve?

Balogh László: Nem, nem. Bizzer András tessék.

Bizzer András: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztéssel én nem értek egyet, mert ez arra mutat, jó azért elmondom a véleményemet. Tehát ez az előterjesztés utat nyit afelé, hogy akkor majd a médiaház rendezvényeket szervez Nagykanizsán. Én azt gondolom, jó hadd fejezzem be, legyenek szívesek meghallgatni. Tehát én azt gondolom, hogy a média az maradjon média, az ne szervezzen rendezvényeket Nagykanizsán. A médiáról sokszor azt szokták mondani, hogy a 4. hatalmi ág, mindenképpen egy különálló ágazat. A médiának az én véleményem szerint megfigyelőnek kell lenni, passzív megfigyelőnek és be kell számolni a különböző rendezvényekről, eseményekről, ami Nagykanizsán történik. Nem hiszem, hogy a média feladata az lenne, hogy eseményeket generáljon, ne adj isten nagy rendezvényeket szervezzen Nagykanizsán. Szerintem összeférhetetlenségi esetek is előállhatnak, hiszen a nagy rendezvényeinknél, most mondok egy példát: lehet, hogy Önök megszavazzák, majd azt, hogy a médiaház szervezze a Dödölle fesztivált például. Az ilyen nagy rendezvényeknél több média-támogató szokott lenni, például Zalai Hírlap, vagy ne adj Isten egy rádió, ami Nagykanizsához kötődik. Felmerülhet, hogy ezek a versenytársak, mert a média területén ezek a cégek versenytársak vajon fogják-e támogatni azt a rendezvényt, ahol a főszervező a kanizsai Médiaház. Tehát én azt gondolom, hogy jobban el kell ezen gondolkodni és megfontoltnak kellene lenni. Én szerintem az egy jó hagyomány volt a városban, hogy a rendezvényeket a civil szféra rendezte meg vagy esetleg valamilyen kulturális intézmény. Szerintem ezt a hagyományt nem kellene felborítani. Köszönöm szépen! 

Balogh László: Köszönöm szépen Dr. Fodor Csaba úr következik.

Dr. Fodor Csaba: Bizzer Képviselő Úr sorra meglep. Köszönöm szépen, ezért csodálkozom, hogy meg lehet világosodni egy választási eredményt követően a médiával kapcsolatos álláspontot tekintetében. Hát ezt nem hallottuk ám az elmúlt tizenvalahány évben, de még nem is ezt gyakorolták. Hát, ha valaki rajt tartotta a médiának az ütőerén, azok Önök voltak, és most meg nekiáll nekem itt ilyeneken siránkozni, azért ez kétségbeejtő. De legalább okosodott, köszönöm szépen, megérte. Mi azt gondoljuk, hogy igenis fontos, hogy ez a tevékenységikör változás bekerüljön a cégjegyzékbe, igenis az a célunk, hogy ez a Médiaház Kft., ez rendezvényeket szervezzen, mert legalább így jobban rálátunk azokra pénzekre, amiket korábban önök másként költöttek el, egy részét fölöslegesen. Jobb, hogyha az önkormányzatnál történik a pénzmaradvány és nem bárki másnak a zsebébe vándorolnak közpénzek. Ezért szeretnénk, hogy így legyen. Köszönöm, és így is lesz.


Balogh László: Tisztelt képviselőtársaim, azt kérem, hogy a különböző álláspontok hirdetése, megnyilvánulása kapcsán ne kioktató hangban szóljunk egymáshoz. Egyébként én is azt gondolom, hogy a rendezvényszervezés ez egy olyan külön tehetség, ami nem feltétlenül van meg a média munkásoknál, de hát ez legyen majd a Médiaháznak a gondja, hogy hogy oldja meg ezt a problémáját, szavazzunk. Tisztelettel, tehát aki támogatja az igennel szavaz.

A közgyűlés 8 igen, 6 nem, 1 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

9/2020. (I.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Kanizsa Médiaház Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a cégnyilvántartásba bejegyzett tevékenységi köreit 2020. január 31. napjától a 9329 számú  - Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, a 9319  számú - Egyéb sporttevékenység, valamint a 7490 számú - Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység megnevezésű tevékenyégi körökkel bővítse, azzal, hogy a cég a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot a következő változásbejegyzési kérelem mellékleteként köteles benyújtani és a kérelemhez csatolandó egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratban kell átvezetnie a fentiek szerinti változást is.

Felhatalmazza az ügyvezetőt a cég tevékenységi körének bővítésével kapcsolatos adóhatósági bejelentés megtételére.
 
Határidő (a bejelentés megtételére): 	2020. február 10.
Felelős:                	Balogh László polgármester
(Operatív felelős:       	Tar Mihály ügyvezető)



Balogh László: Közgyűlés támogatta az előterjesztést, 8-as napirendi javaslata 


8.  Javaslat A 17. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester

Balogh László: Ez ebben a formájában még csak egy aktuális pályázati kiírás, én nem hiszem, hogy ez vitára ad okot, de Horváth Jácint úr szót kért, tessék.

Horváth Jácint: Igen, köszönöm szépen. A napirendi pont 1. határozati pontját szeretném módosítani tükrében annak az előző előterjesztésnek, hogy tényleg azt kívánjuk, hogy, hogy maradjanak a városon belül ezek a dolgok, és ne egy külsős egyesület, vagy, vagy más szervezze a rendezvényeinket. Nyilvánvaló eddig is az az egyesület is nagyon sok alvállalkozót vont be, és ezt megteheti a Médiaház Kft. is. Nem feltétlenül kell minden tapasztalatnak egy helyen lennie, aki ezt gondolja azt gondolom, nem látott még sose ilyet, de én ezt képviselőtársaimról nem feltételezem. Az első napirendi, avagy a napirend első határozati javaslatát szeretném módosítani, mégpedig arra, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft-t a 17. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésével. 

Balogh László: Tehát nem lesz pályázat, hanem közvetlenül a Médiaház Kft-t. Hát, ilyen régen volt, de ettől természetesen a döntés a többségé és a felelősség is. Jó, tehát akkor nincs 1-es és 2-es pont, bocsánat az 1-es pontot szüntetjük így meg, és a kettes marad az 5,5 tized millió forinttal, jó, Bizzer András frakcióvezetőé a szó.

Bizzer András: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Önök megint azt a hibát akarják elkövetni, amit a cégvezetők leváltásánál már elkövettek. Pályáztatás nélkül akarnak valamit megint eldönteni. A pályáztatás során versenyhelyzet van, több szervezet jelentkezhet, mindenki bemutatja, hogy hogyan szervezne meg egy adott rendezvényt, és ezután lehet bölcsen dönteni. Én nem gondolom, hogy a pályáztatást egy rendezvény megszervezésénél el kellene hagyni. Igenis legyen pályáztatás, legyen verseny, legyen több jelentkező és amikor látjuk, hogy ki, mit akar, akkor tudunk felelősen dönteni. E nélkül most rábízni a Médiaházra ennek a fontos rendezvénynek a megszervezését szerintem zsákbamacska, nem tudjuk, hogy hogyan, milyen módon tudná megrendezni ez a szervezet jelen pillanatban ezt a fontos hagyományos rendezvényt. 

Balogh László: Köszönöm. Horváth Jácint úr következik.

Horváth Jácint: Köszönöm szépen. Csapatunk tavaly részt vett a Dödölle fesztiválon főzős csapatként, és belülről láttuk ezt a rendezvényt. Hát, ennél remélem, hogy jobban, mert ez most már nagyon nem volt olyan jó. Ez is sarkalt arra minket, hogy, hogy ezen változtatni kell. Mert most már oda tartottunk, hogy gasztro fesztivál helyett két város napját szerveztünk egy évben, és ezen gondolkodjanak el, hogy ez mit is fog jelenteni. Több szervezet, pályázat, hát nevetséges Bizzer András képviselőtársam. Minden évben meghívtak, nem, nem akárki jelentkezhet. Ugye? Mert Ön azt mondta, nem akárki jelentkezhet. Meghívtak 3 szervezetet, abból jó, ha legalább kettő adott, mert ott voltam az Ügyrendi Bizottságban az elmúlt 5 évben, és folyton láttuk, hogy ki, hány adott. Jó ha kettő adott ajánlatot, és mindig a Konturplusz nyert. Ugye így volt? És most Önök attól, azért küzdenek ez ellen, hogy a saját tulajdonunkban álló céget előnyben részesítsük egy idegen szervezőcsapattal szemben? Ezt mondják, hogy ez a baj? Hogy a saját 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cégünk előnybe kerül egy idegen szervezettel szemben? Mert ezt mondta. Egyáltalán nem ugyanaz a helyzet, mint az ügyvezetők kinevezéseknél. Egyáltalán nem.

Balogh László: Igen, most elválnak útjaink. Bizzer András úré a szó megint. 

Bizzer András: A Konturplusz esetén nem idegenekről van szó, hanem kanizsai civil emberekről, becsületes emberekről.

Bizzer András: …. most ez teljesen mindegy.

Balogh László: Kanizsaiak.

Bizzer András: Teljesen mindegy, egyébként ők civil emberként, a saját munkájukat ingyen tették bele sok esetben a rendezvény szervezésbe. Tehát ingyen vállalták a szervezést stb. És egyébként jól csinálták, én azt gondolom hagyományosan több rendezvényt szerveztek a városban, jól csinálták. Ha most Önök másokat akarnak, oké legyen, joguk van hozzá, de legyen legalább verseny. Tehát a régi szervezőcsapat és az új szervezőcsapat tegye le a pályázatát, és ez alapján döntsenek legalább. Tehát lássuk azt, hogy a régiek, vagy mások, hogyan tudnák ezt a rendezvényt megszervezni. Szerintem a verseny az fontos lenne, főleg egy ilyen nagy rendezvénynél. Köszönöm szépen. 

Balogh László: Köszönöm szépen Dr. Károlyi Attila képviselő úr.


Dr. Károlyi Attila: Köszönöm a szót polgármester úr. Nagyon meglepődött ezen a média által rendezvény, általi rendezvény szervezésen. Én nagyon figyelmébe ajánlanám Önnek a Baja Marketing Kft.-t. Zsigó polgármester úr idejében Bócsa Barnabás, akit a Fodor frakcióvezető is jól ismer, szervezte ezt meg. A következő dolgokkal foglalkoznak: rendezvényszervezés, belvárosi közösség ház, bajai televízió, bajai rádió bácskai napló, turisztikai központ, vízi turisztikai kölcsönzés, Napsugár Apartmanház, Kiserdő Kalandpark, Pandúr Ökopark, strand központ és egyebek. Tehát, ez már, ez egyébként a bajai marketing felépítését nagyon figyelmébe ajánlom Nagykanizsának is. Tehát ebből a médiaház általi rendezvényszervezésből kifejlődhet egy ilyen, egy ilyen Korlátolt Felelősségű Társaság. Aki, aki eredetileg teljesen a médiával foglalkozott, de rájöttek arra, városi cég, 100%-ban városi cég, mi a fenének adjuk mi másnak ezeket a kövér falatokat, amikor a város is megcsinálhatja. Hát arra tettünk esküt, nem, képviselőtársaim? Köszönöm! 

Balogh László: Köszönöm. Berta Krisztián úr következik.


Berta Krisztián: Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Én csak arra szeretnék reflektálni Bizzer frakcióvezető úr által felvetettekre, hogy ha olyan nagyon jól szervezték a dödöllét, ez az egyesület, akkor, hogy fordulhat elő az, hogy a főzőcsapatok, nevező csapatok létszáma az folyamatosan csökkent évről-évre. Köszönöm. 

Balogh László: Köszönöm. Dr. Schauta Marcell következik.

Dr. Schauta Marcell: Én annyit tennék hozzá, hogy alig, alig talán egy órája voltunk kint a Csónakázó-tón, a „Pink Night” rendezvényen, és Ladola József, aki szinte minden rendezvényen konferál, vagy vezeti az eseményeket, ugyanígy a Médiaháznak a bemondója évek óta. Tehát megint csak nem értem, hogy egy rendezvényt, amit a Médiaház folyamatosan, éveken át tisztességgel elvégez rendezvényszervezés területén. Most még milyen kifogást tud elmenni Bizzer képviselőtársam, hogy nem képesek rá. A másik az, hogy verseny. Ha idén a Médiaház rendezi a Dödölle fesztivált, akkor össze tudjuk mérni a 2 teljesítményt, a tavalyi Dödölle Fesztivált, illetve az idei Dödölle Fesztivált, és reméljük, hogy a Médiaház ki fog tenni magáért és hoz valami új szellemiséget ebbe a rendezvénybe, és reméljük, hogy ez a látogatottságán is megmutatkozik. Tehát én nem tartom ezt egy elvetendő dolognak. Persze sok esetben a pályáztatás az előnyös, meg jó, de egy önkormányzati céget kizárni egy, vagy ha azon tudunk spórolni, hogy önkormányzati cégeket bízunk meg, és őket foglalkoztassuk, akkor, akkor tegyük inkább ezt, mint azt, hogy külsős cégekkel dolgoztassunk. Amit, amit meg tudom csinálni magunk jól, azokat csináljuk meg mi, a saját embereinkkel, saját cégeinkkel. 

Balogh László: Köszönöm, a vitát lezárom és akkor egy polgármesteri mondat engedtessék meg, akkor ezek szerint, ahol pályáztatás van, ahol közbeszerzés van, az Önök által megkérdőjelezendő? Én ezt furcsa álláspontnak tartom, de legyen így. Ebben az esetben is a döntés felelőssége az Önöké. Szavazzunk! Tehát a módosított változatot teszem fel, amely 1. pontja Kanizsa Médiaház Kft.-ről szól, a 2. pontja meg hát értelemszerűen a régi. Én azt hiszem, hogy egyben megszavazhatjuk a kettőt, mert, mert úgy is így kristályosodnak az álláspontok. Tehát, aki támogatja a módosított előterjesztést az igennel szavaz.

A közgyűlés 8 igen, 6 nem, 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza:

10/2020. (I.30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
1.)	megbízza a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft-t a 17. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésével.

Határidő:		2020. március 30. 
Felelős:		Balogh László polgármester
(Operatív felelős:	Tárnok Ferenc a Vagyongazdálkodási és     Városüzemeltetési Csoport vezetője)

2.)	felkéri a polgármestert, hogy a 17. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál szabadtéri programjainak megrendezéséhez szükséges bruttó 5.5 millió Ft-ot az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében külön soron tervezze és szerepeltesse.

Határidő: 		2020-as költségvetés elfogadása
Felelős:		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője)


Javaslat a „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester
Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Református Egyházközség, HACSuNK munkaszervezet vezető


Balogh László: Javaslat a "Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével" című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára. Tisztelettel köszöntöm meghívottként Hella Ferenc lelkipásztor urat, aki annak a civil csapatnak a vezetője és tagja,  akik HACSuNK néven már régóta gondolkodnak azon és tettek le a cél érdekében már jó pár anyagot és nyertek pályázatilag 400 mFt-ot.  Civil összefogásként ifjúsági közösségi tér megvalósítására, amely központja az ún. Piért raktár lenne. A Piért raktárral kapcsolatban, ugye ez már múltkori Közgyűlésen is előjött. Problémát jelent, hogy a Via Kanizsa Zrt. ott bizony fűnyírókat   és bicikli műhelyt tart, bicikli javító műhelyt tart fenn és hát problémát jelent az, hogy az a rehabilitált, az a tömb rehabilitáció, ami régen elraktározódott már. Hát, ugye másképp gondolkodik, de ez egy régi dokumentum, 2006-ra  emlékszem, hogy akkortól datálódik. Igen, a tömbrehabilitáció fontos a város számára, előbb-utóbb hiszek benne, hogy a 3 háromszög alakú terünk mellett meglévő jó pár tömbudvar különleges kanizsai ikonként is meg fog majd szépülni. De, éppenséggel én azt gondolom, hogy a Piért raktárhoz való hozzányúlás, ezt a tömbrehabilitációt indíthatja el. Épp ezért született az az előterjesztés mert, hogy a civilek 400 mFt-ot nyertek, de a Piért raktárra ezen terv megvalósulásához szükség van. Ezt kérik a várostól, hogy szabadítsuk fel és a hozzávaló terveket is változtassuk. Én tudom, hogy ez akár egy veladrom kettővé válik a mai közgyűlésen. Most 400 mFt-ról van szó, ezen belül infrastrukturálisan 180 mFt-ról. Volt már jó pár ötlet, ami előjött, én tisztelettel kérem, hogy annak mentén hozzunk ebben az ügyben is határozatot, hogy ez a 400 mFt ne vesszék el. Miért? Mert, ha a „Hazavárunk” egy közös elképzelés és a „Kanizsa vár vissza” az ifjúságot célzó elképzelés, hogy az erős kanizsai identitás, főleg az ifjúság számára továbbra is erős legyen.    Ez éppen az ilyen típusú közösségi terekkel célozható. Jómagam, aki az ifjúsághoz szakmám által értek, én nagyon fontosnak tartanám, hogy mondjuk a mozi kertet, azt   egy ilyen kulturáltabb közegbe vigyük át, mert ifjúsági találkozóhelyekre, ifjúsági fórumokra, ilyen közösségi terekre, igenis szükség van. A mai fiatalok nyelvén jól akarunk szólni, akkor az ő igényeiket, ilyen típusú tervek megvalósításával, meg kell oldanunk és hosszabban nem kívánom győzködni a tisztelt közgyűlést. Fognak szólni itt képviselők, és aztán szeretnék szót adni Hella Ferenc úrnak is és másoknak is. Dr. Fodor Csaba úr következik. 

Dr. Fodor Csaba: Köszönöm szépen a szót Polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Elöljáróban le szeretném szögezni, hogy a cél általában helyes, a cél követendő, a cél megvalósítását támogatjuk. Általában le kell szögezni azt is, hogy helytelen az a fajta magatartás, amit a HACSuNK követ, mert az egy mégiscsak tűrhetetlen, hogy úgy akar rendelkezni önkormányzati ingatlanról, hogy előtte elfelejti megkérdezni a tulajdonost. Egyébként, te mit gondolsz róla? Azt előre bocsátom, hogy a határozati javaslat 3-as pontját, miszerint az Ön által Polgármester úr emlegetett régi határozatot, amelyet tömbbelső rehabilitációról szólt, helyezzük hatályon kívül. Azt nem fogjuk támogatni. L ehet, hogy régi az a határozat, de a régi megjelölése az nem azonos a rossz megjelölésével, a mi oldalunk szerint. Ha Ön így gondolja, akkor azért az szomorúsággal tölt el. Azt gondoljuk, hogy nagyon helyes volt a döntés a korábbi önkormányzatok részéről, amikor elhatározták, hogy a Csengery utca, a Fő utca, a Zrínyi út és az Ady út közötti tömbbelsőt rehabilitálják. Ezt a tömbbelsőt valóban visszaadják a polgároknak és egy csodaszép belvárosi tömböt hozunk létre. Ennek az egyik folyománya volt, hogy a Kanizsa Udvarnak nevezett, Kanizsa Áruház, a régi Kanizsa Áruház melletti udvart ki tudták tisztítani. Az ott lévő bérlőkkel meg tudtuk szüntetni a bérleti jogviszonyt. Ennek az egyik eleme valóban ez a Piért raktár elbontása, mert a Piért raktár nem illik ebbe a képbe. Különös tekintettel azért nem, mert ott van mellette a Zsinagóga, ami az építészek álláspontja szerint, Közép-Európa egyik legjelentősebb ilyen jellegű klasszicista épülete, és ez sokkal többet érdemelne, mint amiben most szomorú és sanyarú sorsa van. Tehát, én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben még kellene motoroznunk, és végig kellene gondolni, mit tudunk csinálni. A mi határozott álláspontunk az természetesen, együtt kívánunk működni a HACSuNK-kal, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz felelős döntést szeretnénk hozni. Éppen ezért, már most bejelentem, és kérem tisztelt Polgármester urat, hogy a vita lezárását követően, szíveskedjen a frakciónak tanácsülésén döntést biztosítani. No, de hát akkor bővebben, azért egy kicsit térjünk vissza erre a HACSuNK-ra, mert ez a HACSuNK valóban 400 mFt fölött gazdálkodik, amiből 60 mFt-ot fordíthat a menedzsment szervezetére, tehát a munkaszervezet működésére. Én, majd szeretném kérni Hella Ferenc urat, hogy számoljon be nekünk arról, hogy ez a 60 mFt-ból mennyi van meg és ami eltűnt, vagy elment, azt mire fordítódott, mire költődött. A munkaszervezet költségéről beszélünk. Nyilvánvalóan az is érdekelne engem, hogy újabb 40 mFt miért tűnik, hogy miért megy el egy megállapodás kapcsán, ma már általam a mai napon említett Csömöri Kerékpáros Alapítványnak 28 mFt, a ma még nem említett, de már korábban többször említett többek között Cseresnyés Péter által fémjelzett K nem tudom hányas titkár 14-es Kerékpáros Egyesületnek 14 mFt körüli összeg. Ezt azért szeretném tudni, hogy ezek milyen pályázatok, vagy egyáltalán, hogy van ez, mert nem biztos feltétlenül, hogy nekünk, ha ilyen pályázatok vannak, akkor hát, végig kell gondolunk, hogy mi is a     dolgunk nekünk ebben a HACSuNK-ban. Azt, pedig ne tessék mondani Polgármester úr, hogy civilek vannak, mert én a neveket fölolvasnám, itt mindenki tudná, hogy ezek a civilek hova tartoznak. Fölolvassam? Olvassuk fel! (Balogh László) Nagyon szívesen, ugye nehéz lenne azt mondani az alábbiakról, hogy ők nem köthetők Önökhöz. Horváth István, Lehota János, Papp János, Nagy József, lelkész urat nem mondom.   Csak mondanám, nem kell folytatni. A másik ugye, a HACSuNK úgy állhat föl, hogy egyharmad része Önkormányzat, közszféra, ehhez adja az Önkormányzat a Polgármester urat és az intézményeit és a gazdasági szféra szereplőit. Ehhez is ad az önkormányzat szereplőket. Én azt gondolom, hogy át kéne gondolnunk nekünk kellő alapossággal, hogy mit szeretnénk tenni. Visszatérve a tényleges napirendhez, mi meg szeretnénk oldani ezt a célt, ugye ez a kulcs projektje a HACSuNK-nak és ez a kulcsprojekt, ugye az egyik legfontosabb eleme. Mert a többi, az ilyen szoft, vagy nem tudom, hogy milyen elemek, azok más elbírálás alá esnek. De, én beszéltem több városi építésszel, aki szívén viseli a város sorsát. Nagyjából, egészéből le van írva ide nekem, hogy miért nem szabad megszavazni az Önök hatályon kívül helyező hármasnak nevezett határozati javaslatát. Én is ővelük értek egyet. Azt nem gondolom, hogy ne lehetne esetleg más helyszínt találni ennek a nemes célnak a felhasználására. Azt meg gondolom, ugyanezek az építészek azt mondták, hogy azért az sem világos ebből az anyagból, hogy arra a rendelkezésre, bocsánat bruttó 130 valahány millió forint, ami érdekes módon nettó 90 körül mozog az anyagban, az elegendő ennek a célnak a megvalósítására. Ha nem lesz elegendő ennek a célnak a megvalósítására ez az összeg, akkor mi lesz? Tehát, ez egy fontos kérdés, hogy mi lesz? Nekünk önkormányzatnak kell befejezni saját forrásból, vagy más forrásokból, én ezt nem látom kristálytisztán, mert abból az anyagból, amit én áttekintettem, ebből ez nem igazán derül ki. Tehát, vannak itt azért kérdések, amiket magunknak is természetesen tisztázni kell, de egy csomó kérdésre Hella Ferenc lelkész úr fog tudni válaszolni, amit az előbb feltettem. Köszönöm szépen.
Balogh László: Köszönöm, azt én jó munka metódusnak tartom, hogy lehetőség szerint, a frakcióvezetők szólnak, bár ez kicsit hasonlatos ahhoz, hogy nincs pályázat, és nincs közbeszerzés, úgyhogy, de ez csak egy mellékszál. De, én a konzorciumi partnerek listáját elmondom, itt és most, mert ez egy ilyen komoly vita, nincs ezzel gond. Egyébként felolvasom, 13 tagja van a konzorciumnak a HACSuNK-at illetően. 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város mindenkori polgármestere 2. KKK Kovácsné Mikola Mária intézményvezető 3. Thúry György Múzeum Száraz Csilla 4. Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető 5. Alapítvány az Autistákért Győrfi Anikó 6. Jézus Szíve Plébánia Nikli Zsolt 7. Kontur plusz Egyesület Horváth István 8. Kulcs Egyesület ifjú Lehota János 9. Polgári Kanizsáért Alapítvány Papp János 10. Nagykanizsai Református Egyházközség Hella Ferenc lelkipásztor 11. Face to face Autósiskola Kovács Tiborné 12. Netta Pannónia Kft. Áfra Barnabás ügyvezető 13. Fakos Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet Nagy József. Szerintem, ez egy szép derék széles, civil, meg kevésbé civil, de olyan profil, melynek nem érheti szó a ház elejét. Bizzer Andrásé a szó.

Bizzer András: Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt közgyűlés! Fodor Csaba képviselő úr, szerintem a hozzászólásának bizonyos részeiben politikai boszorkányüldözésbe kezdett, én azt gondolom, hogy itt civilekről van szó, attól még, hogy egy civil ember jobboldali értékrendet vall magáénak, attól még becsületes civil ember. Nem kell olyan dolgokat feltételezni róluk, amiket itt sejtetett Fodor úr. Szerintem, ők dolgozni akarnának a városért, civilként, ugye ők kaptak lehetőséget az EU-tól, hogy elköltsenek a város érdekében fontos célokra 400 mFt-ot, és egyébként megkérdeznek minket, mert most van itt ez az előterjesztés, tehát megkérdeznek minket az önkormányzatot. Nyilván az ő fontos céljaikat szerintem nekünk önkormányzatként támogatni kellene, hiszen most olvasni fogok az előterjesztésből. Tényleg fontos célok valósulnának meg ebből a 400 mFt-ból, például a volt Piért raktár területén egy ifjúsági közösségi központ. Erre szerintem Nagykanizsának nagyon nagy szüksége van. Miért pont ide kerül ez az ifjúsági közösségi központ, azt az előterjesztésből szeretném felolvasni. A megfelelő épület megtalálását közel egy éven keresztül zajló kutatómunka alapozta meg, ami felmérte, hogy mely épület lenne alkalmas az ifjúsági centrum kialakítására. Fontos volt, hogy könnyen elérhető legyen, az iskolák útvonalában, azok elérhetőségének kereszteződésében, ezáltal a belvárosban helyezkedjen el. A fiatalok számára elsőbbséget élvez a mai kortárs és trendi megjelenés, a központi elhelyezkedés és ez az épület és a körülötte lévő tér lehetőséget ad a loft stílus és a kulturált romkocsma hangulat kialakítására, egyfajta 21. századi mini Budapest élmény létrehozására. Emellett lényeges a zárt tér megléte, melyet valóban sajátjuknak érezhetnek. Ugyanakkor nem zavarják a közelben élőket, nem keletkezik konfliktus a fiatalok és a lakók között. Hiszen egy elzárt udvarról és épületről van szó. Azt hiszem, hogy ezt a közösségi centrumokat itt lehetne a legjobban megvalósítani Nagykanizsán, és remélem, hogy a tisztelt közgyűlés el fogja fogadni éppen ezért ezt az előterjesztést. Arról is beszélnék az előterjesztés alapján, hogy ez a közösségi ifjúsági centrum miről is szólna. Ugye, ez az épület többszintes és szerintem az ifjúság szempontjából nagyon fontos célok valósulnának meg ebben a többszintes épületben, hogyha ez a fejlesztés megvalósulhatna. Ugye pince, kulturális rendezvénytér, koncerttér, előadótér lenne. A magasföldszint fő közösségi tér, kiegészítő büfé, bisztró és technikai kiszolgálóhelyiségek lennének itt, beszélgető, pihenő szint, okos eszközökkel és a mindennapokra, valamint alapvetően rendezvények tartására lehetne használni. 1. emelet: szabadidő tér, közösségi játékok elhelyezése, asztalitenisz, csocsó, darts stb. 2. emelet: innovációs tér, szolgáltatásokkal, ifjúsági tehetséggondozás, kreatív innovációs műhely, ahol a fiatalok gazdasági és vállalkozói alapismeretekre tesznek szert és „learning my doing” elv alapján, olyan saját termékeket, vagy szolgáltatásokat is megálmodhatnának, amelyeknek megvalósításához, akár még potenciális befektetőket is megnyerhetnek. Olyan készségek fejlesztése itt a cél, amelyek elősegítik a fiatalok sikeres munkaerőpiacra lépését, munkavállalóként, vagy vállalkozóként. Én azt gondolom, hogyha ez a beruházás, ez a fejlesztés megvalósulna a mi segítségünkkel, akkor a nagykanizsai fiatalok nagyon sokat nyernének, és én azt gondolom, hogy olyan célok valósulnának meg, amely célokat Önök a választási kampányban megígértek. Most egy konkrét dolgot is felvetek ötletként, én úgy tudom, hogy az Önök kampány szövegében benne volt az, hogy Nagykanizsán például a fiatalokat érdeklő esportot is támogatni szeretnék. Ezen a helyen szerintem Nagykanizsán az e-sportot létre lehetne hozni és támogatni egy helyiséget, hogy ott e-sportra lehetőség legyen, tehát még ezt a kampány ígéretüket is meg lehetne valósítani ezen a helyen. Remélem, hogy támogatni fogják ezek alapján az előterjesztést. Köszönöm szépen! 
Balogh László: Köszönöm Bizzer úrnak a segítséget, Horváth Jácint tanácsnok úr következik. 

Horváth Jácint: Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr. A 4 napirenddel ezelőtt láttuk, hogy pontosan rávilágítottunk arra, hogy miért fontos egy fejlesztés esetében megalapozott döntést hozni, hogy miért fontos az, hogy amikor egy ilyen léptékében hasonló, tehát van egy kisebb, egy projekten belül egy viszonylag nagy szeletet lefedő, tehát a 400 millióból 138 milliós. M iért fontos megalapozott döntést hozni? Miért fontos számokat látni egy döntés mögött? Mert, ugyan azt nem vitatják el Önök gondolom én, hogy az baj lenne, hogyha látnánk valójában, hogy mibe kerül ennek az épületnek a felújítása. Már ha holnap elkezdünk a határozati javaslat kettes pontja szerint valakit felkérni, és ez a valaki májusban idejön és azt mondja, hogy hát 350 mFt. Mit fogunk tenni Polgármester úr? Mit fogunk ebben az esetben csinálni! Nincs, nem lesz, ugye Ön is látja, és remélem Önök is látják, hogy nem lesz ebben a költségvetésben 200 mFt, se 100 mFt arra. Maximum nem újítunk fel egy méter járdát sem, maximum nem támogatunk semmiféle kulturális rendezvényt, vagy sport-, vagy civilszervezetet és akkor lesz majd. De, egyébként nem. Tehát, szerintem megelőzi a szekér a lovat, ebben az esetben is, és jó lenne legalább látni azt, hogy miről is beszélünk, mert valós költség felmérés erről az épületről nem készült. Kicsit ultimátum    szerűnek érzem és ez nagyon-nagyon nem tetszik, ahogy Fodor Csaba képviselő társam is mondta az előterjesztést.  Tehát, először is én választ szeretnék arra kapni, hogy miért kell ez a döntés, tehát, hogy miért van most erre a döntésre szükség egyáltalán. Ha jól értem, ami történt eddig, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázott a HACSuNK-hoz egy projektre. Ha jól értem, eddig Nagykanizsa Megyei Jogú Város megnyerte, mert döntés van róla. Akkor miért kell ez a döntés? Tessék megkötni a támogató okiratot, aztán majd módosítjuk, ha szükséges. Most még egyszer döntsünk arról, hogy egy pályázat, amire pályáztunk még egyszer, hogy nem is értem miről, megmondom őszintén, pontosan. Egyszer már pályázott a város, egyszer már nyert a város, és nem indokolja meg az előterjesztés, hogy miért van szükség még egy döntésre ebben a körben. Olyan pályázatot meg aztán végképp nem láttam még, ahol ne lehetett volna módosítani, már bocsánat. Tehát azért, és ha már itt tartunk Polgármester úr és fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy decemberben a Piért raktár kapcsán előttünk volt egy előterjesztés, amihez Balogh László polgármester aláírásával jött egy kiegészítés. Ennek az utolsó részében szó szerint a következő van. A projekt tervet a HACSuNK helyi bírálóbizottsága 2019. szeptember 21-i ülésén előzetes támogatásra javasolta A Top CLLD kézikönyv előírása és a vonatkozó eljárásának alapján ekkora kedvezményezett előtt több lehetőség van. Egy: a HBB javaslatát elfogadva és megvárva az irányító hatóság törvényességi kontrollját, projekttervét a közreműködő szervezet elé terjeszti. Ezt kell feltölteni, most ugye és kezdeményezi a támogatás szerződés megkötését. 2.: amennyiben a megvalósítási helyszín módosuljon úgy új helyszín megadásával, csatolásával kezdeményezi a támogatási szerződés megkötését. 3.: vagy eláll a támogatási igénytől és egy új pályázatot nyújt be, amihez a stratégiát módosítja. Ez volt decemberben előttünk, most másfél hónappal később egy másik előterjesztés ugyanerről, és most is azt mondják, ha nem így döntünk, akkor ez meg, ez van. Tehát, a kettő egyáltalán nincs összhangban, és Polgármester úr előterjesztése mind a kettő. Tehát, hogy vagyunk? 
Balogh László: Próbáltuk megoldani a helyzetet   mindjárt   kérek telefonos segítséget.
Horváth Jácint: Azért kérdezem, hogy mit próbálunk megoldani, mert, hogy szerintem meg volt oldva a helyzet. Tehát nem látok olyan új helyzetet. V olt egy pályázat, nyertünk rajta, támogató döntés született, regisztrálni kell az eljárásrend szerint a pályázatot az EPTK rendszerben, ugyebár innentől majd aztán megnézzük, hogy mibe kerül ez nekünk és eldöntjük, hogy milyen jó. Köszönöm. 
Balogh László: Köszönöm, dr. Schauta Marcell elnök úr következik. 

Dr. Schauta Marcell: Köszönöm, megtisztelő. Megint rövid leszek. Bizzer András építészeti stílusokról, ahol a loft stílusról beszél, teljesen mindegy, hogy klasszicista, vagy milyen stílusban épült az az épület, én elhiszem, hogy egy rom kocsmát egy raktárépületben könnyebb kialakítani, mint a Zsinagógában. Nem is ezt kértük, hanem azt kértük, hogy a korábbi rendezési tervet tartsuk tiszteletben úgy, ahogyan az sem valósult meg és sok minden ebben a városban. Az a terv, úgy érezzük, hogy jó, föl kell tárni azokat a belső udvarokat, fel kell újítani a Zsinagógát, arra kell forrást keresni, illetve azt a rendezési tervet végre kell hajtani. Az, hogy egy olyan épületet, ami elbontásra van ítélve a rendezési terv szerint, oda beszuszakolunk egy romkocsmát, meg ifjúsági meg stb. funkciókat. Nem a funkciókkal van a baj, hanem az épülettel. Tehát, kell keresni egy másik épületet és erről szavaztunk decemberben, hogy lehet változtatni, vagy van jogunk változtatni egy másik épületet kiválasztani, ahol ezek a funkciók megvalósulhatnak. Tehát, mi erről szavaztunk múltkor és most akkor jön egy ilyen előterjesztés, hogyha nem szavazzuk meg, mégis azt amit múltkor nem szavaztunk meg, akkor  nem lesz semmi. Tehát, azért a város benne van ebben a HACSuNK-ban és nem tudja érvényesíteni ebben a konzorciumban, akkor minek vagyunk benne. Tehát, mi adjuk az épületet, mi kérjük a funkciót, gondolom, nem az autósiskola, nem a katolikus egyház, nem a református egyház, és pláne nem a Polgári Egyesület. Tehát, ha mi szeretnénk valamit és megmondjuk, hogy hol, akkor ott legyen. Ezt kérjük, köszönöm. 
Balogh László: Tisztelt dr.Schauta Marcell Elnök Úr, Képviselő úr, tanítványom. Egyszer látva egy lényegtelen dolgot hadd mondjak. Hadd kérjem képviselőtársaktól, hogy ne Bizzer Andrásozzunk, hanem Bizzer András úr ennyi. Túlzásokba ne essünk, de ez is fontos, de mintha másképp látnánk a világot, ezt vissza lehet dobni most, de most csak akkor én is hadd játsszak el ezzel. Beleilleszkedve a HACSuNK-ba tudnának-e jó ötletet, ennél jobb ötletet, de ez most hosszúra vezetne, hogy most ilyen agymenést játszunk. Tehát, higgyék   el tisztelt képviselőtársaim, hogy ez a Piért raktár ez ötletnek jó. Valószínűleg el kell engednünk, mert úgy tűnik, hogy nem tudunk dűlőre jutni, de velodrom kettő, lám van így is, úgy is, de én hadd adjak szót Károlyi Attila úr után Hella Ferenc úrnak.   Tessék Károlyi úr.

Dr. Károlyi Attila: Köszönöm szépen tisztelt Polgármester úr. Egy kicsit előre szaladtunk itt a Zsinagógát említette két társam is, frakcióvezető úr és Schauta elnök úr. A helyzet az, én féltem ezt az épületet ettől az egész HACSuNK-tól. Most mit jelent ez a HACSuNK , az "u" mit jelent? Helyi akció csoportunk, Nagykanizsa. Igen jól hangzik ez az akció csoport. Ezt féltem tőle, ugyanis a Zsinagógával az a helyzet, hogy országos viszonylatban a zsinagógák körében is kimagasló érték. Az ország első városi zsinagógája az Óbudai mellett centrális terű kupolával fedett berendezése részben megmaradt. Nem érték jóvátehetetlen átalakítások. Magyar építészettörténet egyik legnagyobb attrakciója. Felismerhető rajta francia forradalom építészet hatása még jobban, mint a váci, vagy az egri székesegyházban. Ráadásul tervezője, vagy legalábbis eszmei ötletadója Sharles Moreau neves francia építész lehetett. Ezt nem értékelni, és nem közkinccsé tenni bűn, ez a mi bűnünk. Nem mondom még egyszer, majd ugye a felszólalásnál ezt a dolgot, de ilyen HACSuNK, meg nem tudom romkocsma, meg nem tudom micsoda ott a környékén. Teljesen más, ahogy azt Fodor képviselő társam is említette. Az épületnek az egész középkori építésze, későbbi klasszicista  átalakítással együtt a miliője, minden rommá válna ebben a környezetben . Szerintem, ezt így    nem átgondolni ez katasztrófa! Köszönöm. 
Balogh László: Köszönöm képviselő úr, másképp látjuk a világot, szerintem a zsinagógához legnagyobb kincseink egyike Kanizsán építészetileg éppenséggel lehet, hogy ezen Piért raktár rendbe hozásán keresztül és a tömbudvar nyitásán keresztül vezet az út. Nincs több felszólaló. Bocsánat, csak, hogy oldjam ezt a feszült hangulatot egy, ha már itt ilyen mozaik szavakról van szó, egy Bunuel filmben hallottam JGYFRCS, Jézus gyermekeinek fegyveres rendvédelmi csoportja rovatát. Tehát, így tisztelettel kérem Hella Ferenc lelkipásztor urat, hogy szóljon.
Hella Ferenc: Mivel megszólíttattam itt, a pénzügyi dolgokban azt gondolom, hogy erre előre, hogy ha szól Fodor képviselő úr, akkor mindenképpen rendelkezésére bocsátottam volna, de bocsánat fejből nem tudom. Tessék megnyugodni, hogy bőven van még ebben pénz, mert, hogy június óta egy fillért nem vesz fel senki ebből a munkaszervezet, bármelyikünk is a tagja ennek. Jó szívvel kezdtünk neki, jó szívvel indultunk neki és úgy kezdtük el ezt a munkát, hogy igazából még nem voltak pályázatok, és aztán hirtelen jött egy pályázati lehetőség, miben gyorsan kellett dönteni és döntöttünk. Akik elérhetőek voltak az ifjúsági munkában, valamilyen feladatuk vagy szervezet, végeztek valamilyen munkát és rálátásuk van valamelyes formában az ifjúságra. Képviselő úrnak, Fodor képviselő úrnak én vittem egy Kálvin Kalendáriumot, amiben a gyülekezetünk életét szépen el lehet olvasni, hogy mi 100 fővel voltunk családos táborban. Táborokat tartunk a gyermekeknek és ezt úgy tesszük, hogy igazából minden gyereknek, minden családnak szeretnénk bepótolni, szeretnénk mindig hozzátenni és én azért pályázom, nem azért, mert én nekem szükségem lenne arra, hogy még többet szedjek össze. Nem erről szól, hanem azért, hogy minden család, minden rászorult család, minden rászorult gyerek el tudjon menni egy olyan táborba, amiben másképpen nem jutna el. 30-40%-os kedvezményt tudunk adni minden gyereknek, és mindenkinek, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ez csak a mi munkánk és én azt gondolom, hogy ezzel a szellemiséggel vagyok itt és ezzel a szellemiséggel végzek bármit is. Nyilván a Zsinagógának a léte higgyék el, hogy régóta engem is szomorít, hogy egy ilyen zsinagóga itt a város közepén olyan állapotban van, és bocsánat, 2006. március 28. az a határozat, amelyben ezt a városrehabilitációt eldöntötte a közgyűlés. Nem most és nem most fog megváltozni. 2006 óta nem történt semmi, i ll. történt. Bocsánat, mert tudom volt egy szigetelés a zsinagógán, hogy ne romoljon tovább az állapota, mert ennyire volt lehetőség. Biztos, hogy lesz még lehetőség és biztos vagyok abban, hogy ez az épület, ha ez a tömbrehabilitáció elindul, akkor ez az épület amikor kiszabadul abból a fogságból, amiben van, gyönyörű pompájában fogja majd díszíteni a város központját. Ha, most elindulunk és számolunk hónapokat, éveket, akkor lehet látni, hogy ha ezt most eldöntjük, azt, hogy szeretnénk a zsinagógát felújítani és adj Isten, hogy holnap legyen egy ilyen lehetőség, akkor is legalább 5 év.   És senki nem mondta azt, hogyha ez a Piért raktár lebontásra lenne ítélve és most azt mondjuk, hogy kérjük azt, hogy lehetőséget adjon elvi hozzájárulást kérünk, hogy vizsgáljuk meg részleteiben. Ugyanis az elmúlt egy évben, nemcsak ennek a Piért raktárnak az épülete volt megvizsgálva, hanem minden olyan lehetőség, amit körbejártunk, minden olyan lehetőséget, ami felmerült. Senki nem mondta azt, hogy nem volt más lehetőség is, nyilván most ez van itt előttünk. Én azt gondolom, hogy egy elvi hozzájárulást kér a HACSuNK, ez egy helyi akciócsoport a miénk Nagykanizsa, és ha már a politikai hovatartozásról beszélünk, azt gondolom, hogy a templomainkban minden felekezet, illetve minden politikai pártnak a tagja, jó szívvel bejöhet. És soha senki nem érezte a Református templomban, nem érezte és nem is éreztette senki, hogy itt valakinek nincs, vagy ne lenne helye, bárki bármikor bejöhet és jó szívvel fogadunk mindenkit. Ez így volt az elmúlt időszakban is, ha nem jöttek el hozzánk, én, aki nem jött el arról én nem tehetek, ez azt gondolom, nem politikai hovatartozástól függ. És bocsánat, az én nevem van ott és a Katolikus Egyházközségnél jelen pillanatban Nikli Zsolt atyának, az esperes atyának a neve, de előtte a Szűcs Imre atya volt, most én vagyok, de lehet, hogy X idő múlva nem én leszek. Tehát, az egyházközség a miénk, az önöké, nem az enyém, tehát ez egy közösség. Itt nem arról szól, hogy én vagyok az egyház, az egyház mi vagyunk, Önök és én, én csak egy tagja vagyok az Egyházközségnek és a lelkésze, megválasztott lelkésze. Az indikátorok és hogy miért van itt a sürgetés ideje? Azért, mert teljesítenünk kell indikátorokat és nyilván lehet, hibáztunk a menet közben, volt biztos, hogy hibáztunk és lehet azt mondani, hogy a Hella Ferenc nem ért hozzá, mert egy lelkész, viszont 2000 óta, minden esztendőben pályázatokat írtam, írattam, bonyolítottam le, mert szükség volt rá. TRC-s pályázatoktól kezdve egészen a SAPARD pályázatokon át egészen a TÁMOP-ig (nem lehet érteni) az EFOP-osokhoz, ezeket csináljuk, végezzük. Nem azt mondom, hogy perfekt és profi módon, de igyekszünk. A másik talán személyes dolog, a doktorim készül, doktori témám gyülekezetépítési és menedzsment mai megközelítései. Tehát, azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy az embernek nyitott szemmel kell járni és igyekszem így ezt tenni. Tehát, említésre került, hogy ha a Polgármester úrnak nincs olyan hatása ránk, hát nincs. El kell mondani a Polgármester úr egy a konzorciumi partnerek közül, egy konzorcium partnert képvisel, és senkinek, nekem sincs hatásom a többi, úgy értem a HACSuNK teljességére. Tehát, én azt gondolom, hogy így a jó, hogy többséggel ahogy döntünk azt fogjuk megtenni. Egy pillanat, megvárom míg elmondhatom, jó köszönöm szépen. Tehát, mert akkor feleslegesen beszélek, ha már meg lettem szólítva. Tehát az a lényeg, hogy most az a kérdés, és igazából semmi probléma nincs, ha most nemleges döntés születik. Az a kérdés, hogy a városnak kell-e 132 mFt , amit a HACSuNK el fog dönteni, hogy igen, v agy azt mondják, hogy nem, mert aztán lehet azt mondani egy másik ingatlan, akkor majd a HACSuNK eldönti, én nem tudok ebben dönteni. Azt gondolom, hogy próbáljunk meg együttműködni. Ennek ez a lényege, ez a célja, hogy próbáljunk meg együttműködni. Ha lehet, én nyitott vagyok rá, de én egy vagyok abból a csapatból, akik közül most itt vagyok én szerencsés helyzetben, hogy elmondhatom ezeket önöknek. Nincs ebben semmi gond képviselő urak, polgármester úr, amit Önök döntenek, az lesz elfogadva, illetve úgy megyünk tovább. Abba az irányba. Én hiszem, hogy eddig is, és ezután is, én a várost szolgáltam és a városért tettem. Lesz egy óvodánk, senki nem fogja megnézni, hogy milyen politikai hovatartozáshoz tartozó szülő gyereke, unokája érkezik hozzánk. Szívesen látunk mindenkit, eddig sem volt más, ezután sem lesz más. Én azt gondolom, hogy így van jól, és hogyha megengedik, annyit szeretnék mondani, hogy az Úr Isten áldását kérem mindannyiuk életére, hogy még sokáig dolgozzunk együtt a város jövőjéért, fejlődéséért. Köszönöm szépen a figyelmet.
Balogh László: Köszönöm szépen! Tisztelettel kérdezem, hogy a HACSuNK-ból már vannak itt, mások is jelen. Kíván-e még valaki szólni, mert ugye ez a kardinális kérdés. Tehát, hogy ez a 13 tagú konzorcium milyen színű. Tessék, Lehota János úr Kulcs Egyesület.
Lehota János: Tisztelt Közgyűlés! Meg lettem nevezve, ezért vállaltam. A Kulcs Egyesület elnökeként mi egyetemi egyesületet alapítottunk és ez egy 2006-os ötlet. Egyetemünk akkor még fent volt a Zrínyi utcai iskolában, az intézményben. Mi hátul ezt a teret birtokoltuk, és a Piért raktár akkor még talán a könyvtárnak volt raktára. Akkor egyetemi Klubnak jött az ötlet, hogy kiváló helyszín lehetne. Sajnos nem tudott megvalósulni. HACSuNK- ról nem derült ki azt gondolom, világos, a HACSuNK az egy 13 fős szervezet, és ő kapta meg a pénzt, tehát nem a város. A városnak annyi köze van hozzá, hogy a polgármester személyében delegálva van egy személy, ő szavazhatott 13 közül egy szavazattal.  A 13 fős konzorcium szavazza meg, hogy ezt a pénzt hova költi. Kulcs projektjének az önkormányzat épületét kívánta megjelölni, amennyiben nem, úgy egy egyházi intézményt, sőt magánszemélynek az épületét is megjelölheti. Jogában áll a HACSuNK-nak eldöntenie, hogy milyen építményre költi ezt a pénzt, és milyen célra. Ebben a városnak semmilyen beleszólási joga nincsen, egy szavazattal bír a polgármesteren keresztül. Az a 13 fő dönti el, hogy mire költi ezt a pénzt. Felajánlotta a városnak a Piért raktárt, mint lehetőség kiváló volt, ez a LEADER logika egyébként, az állam egyenesen ennek a HACSuNK szervezetnek adta át a pénzt. És ebből adódik, hogy soft projektek lennének, ami ifjúság kérdése és ehhez egy intézményt jelölt meg a HACSuNK ötletként, a Piért raktárt. Már valóban sok intézményt néztünk. Az volt a legfontosabb célja, hogy zárt helyen legyen, tehát a fiatalok olyan belső térben tudjanak lenni, amit magukénak érezhetnek úgy, hogy külső és belső terük is van. Valóban megnéztük, tudom, hogy ez látszólag furcsa, belvárosi és külvárosi intézményeket, épületeket jártunk körbe, vizsgáltunk meg olyan szempontból ne zavarjon lakókat, kulturált környezet legyen. Nem, a romkocsmán nem azt értik, hogy az romos, hanem azt jelenti, többfunkciós, fiataloknak, döntően a fiatalok számára a sportolási lehetőség, kulturálódási lehetőség, nem bulizás, nem arról szól, hogy ezt szétverjék és diszkónak használják, hanem egy rendkívül kulturált művelődési intézmény, de az övüké. És valóban végig jártuk, sok helyen volt fórum, tavaly volt egy konferenciánk Hella Ferenccel előadtunk. Több civil szervezet volt jelen. Elmondtuk a Piért raktárat, ötleteket kértünk. Senki nem tudott alternatív ötletet ajánlani arra, hol lehet alkalmas egy ifjúsági centrum megépítése Nagykanizsán, amihez a HACSuNK hozzájárult volna. Természetesen, ez egy lehetőség az önkormányzat felé, de csak egy lehetőség. HACSuNK 13 fője bármikor dönthet úgy, hogy mondjuk a Hella Ferenc által képviselt Református Egyház egyik épületének a felújításába kezd bele. Ezt csak úgy mondtam, nem így lesz. Tehát,  ezt szerettem volna tisztázni, mert szerintem volt egy félreértés, hogy az önkormányzaté ez a pénz, ez nem az önkormányzaté, hanem a konzorciumié. 
Balogh László: Köszönöm szépen! Dr. Fodor Csaba frakcióvezető úr következik. 

Dr. Fodor Csaba: Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt közgyűlés! Hella Ferenc lelkipásztor, csak annyi, nem mi hoztuk elő az egyházi kapcsolatát, Polgármester úr olvasta föl. De, egyébként, hogyha a kampányban visszamegyünk, most írt valaki nekem ide egy sms-t, hogy az említett 2 egyház a Fidesz kampányújságban érvel a Fidesz mellett, nem emlékszem rá, így volt, ha nem így volt,   tök mindegy! Nem is érdekel! Egy valamire nem kaptam választ, hogy az a most már többedszer előkerült Csömöri Kerékpár Alapítvány miért kap 28 mFt-ot a HACSuNK-ból és miért kötött vele szerződést a HACS, nem tud válaszolni rá a Polgármester úr, de egy korábbi polgármester úr tud, hogy a korábbi Városfejlesztési Kft. vezetése, miért kötött vele 30 mFt-os szerződést. Na, ezt szíveskedjenek megmagyarázni, hogy mit tud ez, hogy csak ebből közel 60 mFt megy el közpénzből. Mert, ugye az is közpénz, ami a városfejlesztőnél van. Csak, hogy tisztában legyünk vele. Erre Ön sem adott választ, hogy miért a 30. Arra sem adott választ, hogy miért pont a K 14 Kerékpáros Egyesület kap közel 14 mFt-ot ebből a pályázatból, erről sem kaptam választ. De, nem ez a kérdésem, lehet itt mondogatni, hogy 13-ból egy a polgármester. Csak elmondom önöknek, ez a HACSuNK, ez úgy működik, hogy ebben három láb van. Közszféra, gazdasági élet szereplői, civilek. Én a civileket olvastam föl, mert egy roppant borzasztó nehéz levakarni róluk a Fidesz kapcsolatot. Többiekkel nem foglalkoztam, de most foglalkozok. A közszférában az önkormányzat adja ugye, ha az önkormányzat úgy dönt, bármikor, hogy visszavonja a közszférában szereplőit a HACSuNKból, akkor a HACSuNK-ot meg kell szüntetni, mert a HACSuNK szabályzata szerint, egyetlen egy szférának a három közül nem lehet több mint 49 %-os szavazata. Kinek van itt egy szavazata? Kit lehet itt fenyegetni, hogy egy szavazata van a polgármesternek? Hát mindenki mérje föl a lehetőségeit és az együttműködésre koncentráljon és ne arra, hogy kinek van egy szavazata, vagy kettő. Mi együtt akarunk működni a HACSuNK-kal. Azt szeretnénk, hogy ez a pénz nagy része így maradjon, nagykanizsai civilek kapják meg,   akik nem nagyon köthetők közvetlen direkt módon politikusokhoz. És az lenne a célja ennek a HACSuNK-nak, és akkor ez a 400 millió, mínusz 60 millió, amire szintén nem kaptam választ, a 400 millióból le kell vonni a 60-at, az a munkaszervezet működési költsége, rendben van, és a 340 milliót lehet felosztani, és ebből van 100 valahány millió, ami a Piért raktárra, 40 valahány millió az általam említett 2 szervezetnek megy el, tehát mi azt szeretnénk tisztán szeretnénk látni. Ugye Önök mindig elfelejtettek bennünket tájékoztatni. Soha nem kaptunk tájékoztatást a HACSuNK működéséről, korábbi időben sem. És akkor csodálkoznak, hogy ilyen kérdéseket teszünk föl és csodálkoznak, hogy azt mondjuk, hogy valószínű azért nem kaptunk tájékoztatást, mert isten tudja még hány ilyen lehet bent. Nem feltételezzük, bocsánat, azt szeretnék, hogy engedjék meg nekünk, hogy tisztán lássunk engedjék meg nekünk, hogy felelős döntést hozzunk, ezért kértem a tisztelt Polgármester Urat, hogy adjon nekünk lehetőséget, hogy ez a vita, ami nem szerencsés irányba haladt, de volt, nem lehet letagadni, hogy legalább ezt zárjuk le, és akkor azt kell tennünk, hogy hadd üljünk le és hadd hozzuk meg azt a döntést, amit jó szívvel fogunk tudni támogatni. De, az nem megy, hogy az egyik féltől nem az együttműködést kapjuk, hanem különböző, akár fenyegetésnek is felfogható válaszokat vagy kijelentéseket. Nem ezt akarjuk, ezt a pénzt itt akarjuk tartani és a város épülésére, szépülésére akarjuk felhasználni. És igen, nekünk bent volt a  programunkban és bent is van az ifjúság. De  ne azt tessék mondani, hogyha eszed,  nem eszed, ez van, akkor van, ha meg nem eszed, akkor meg gonosz ember vagy, mert miattad elment a 130 mFt. Tehát, ilyen játékot az önkormányzattal, aki ráadásul a tulajdonosa annak az épületnek, azért nem illik játszani. Köszönöm szépen. 
 Balogh László: Köszönöm frakcióvezető úr. Én nem látom azt, hogy támadta volna valaki is a frakcióvezető urat. Hella Ferenc lelkipásztor úr következik.
Hella Ferenc: A munkaszervezet részére kijelölt összeg, a 60 mFt, az 52 hónapra kerül elosztásra, ebből vannak finanszírozva a külső segítők, akik a pályázati felhívásokban és egyéb dolgokban segítenek. A pénz nem került elosztásra. A pályázat nyilvános, tehát aki  ezekre a most 2, összesen 10 felhívás van megjelölve, most a honlapot meg lehet nézni. 2019. elejéig, 2017. decemberében indult a helyi akciócsoport és nagyjából talán egy év, több mint egy év telt el az előkészületekkel és a Kanizsa Tv., a Kanizsa Újság tudósított arról a rendezvényről, amit Lehota János úr is említett. Erre a programra mindenki meg volt (nem lehet érteni), hiszen a médiában meg volt hirdetve, megszerveztük, bemutattuk a lehetőségeket, és természetesen ez nyilvános, tehát a pályázati lehetőség mindenki előtt nyitott. Az eddigi, amik meg vannak a honlapon, azok is, és az ezután megjelenők is, tehát  nincs lehatárolva, hogy csak azok pályázhatnak, akik ebben a konzorciumban benne vannak. Tehát erről szó sincs, és ahogyan említettem egy másik képviselő úrnak is, a pénz itt van, úgy értem, hogy nincs elosztva, leosztva. Erre lehet pályázni, jelennek meg a felhívások, most vagyunk ebben a szakaszban. Mindenki előtt nyitott, aki belefér természetesen ebbe a történetbe. Én azt gondolom, hogy hajrá, csináljuk! Tehát én nem ultimátumot szerettem volna mondani.  Tehát, nem erről szól. A lényeg az, hogy csináljuk, és menjünk előre!   
Balogh László: Köszönöm szépen. Bodó László képviselő úr következik. 

Bodó László: A Lelkész úrhoz lenne kérdésem. Hétfőn, kedden, szerdán bizottsági ülések voltak. Értesítőben mindenhol ott volt, hogy meghívott vendég. Egyik bizottság előtt sem jelent meg. Az első napon már föltehettük volna a kérdéseinket, és akkor az összes pénzügyi dologról be tudott volna nekünk számolni, nekünk itt ez a legnagyobb problémánk, hogy 3 napon keresztül nem kaptunk semmilyen tájékoztatást, még bizottsági szinten sem. 
Hella Ferenc: Tessék szíves lenni megnézni az egyik bizottsági ülést, amin ott voltam, ott alá is írtam. Tehát nem igaz, hogy én hármon nem jelentem meg, a másik, amikor ... 
Bodó László: ...hát bocsánat én a saját 3-ról beszélek a pénzügyiről, a jogiról, illetve a városüzemeltetésiről. Gondolom ezen a hármon, illett volna legalább a 3-ból egyiken ott lenni. Köszönöm.
Hella Ferenc: Igen, én itt voltam az Erzsébet tér sarkán, amikor azt mondták nekem, hogy nem kell jönnöm, mert nem fogja tárgyalni a bizottság a határozatot. Bocsánat.   Én azt kérem akkor, hogy az aki nekem azt mondta, hogy nem kell eljönnöm az legyen szíves most mondja el.
Balogh László: Tárnok úr kér szót!
Tárnok Ferenc: Igen tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! Valóban én beszéltem Hella Ferenc lelkipásztor úrral, ez a hétfői nap volt, amikor a Városfejlesztési Bizottság elé még nem került oda ez az előterjesztés, mert aznap írta alá, talán a Polgármester úr. Valóban én voltam az, akit tájékoztattam erről Hella urat, én azt gondolom nincs ebben semmi probléma, mert aznap a bizottság nem tárgyalta ezt. 
Hella Ferenc: Szerdán jelen voltam. Bocsánat, ki nem volt jelen, szerdán a bizottsági ülésen? Tehát, én amire meghívást kaptam, ez a kettő és a közgyűlés. Itt vagyok ma egész nap!
Balogh László: Köszönöm. Igen közgyűlésre meghívott Hella Ferenc itt van. Készítették hárman,  és Horváth Jácint úrnak, mielőtt megadnám a szót, mivel volt róla szó az előbb felvetette, igen, ugye a decemberi előterjesztést bizonyára Rodekné Hederics Erika is csinálta. Ezt a mostani előterjesztést 3-an készítették Hella úr, Tárnok úr és Czirákiné Pakulár Judit. Tehát, ilyen különbség akár adódhat a készítők hozzáállásából, meg persze a 13 fő az nem egyszerű, és melyik bizottság tárgyalta, súgják a  fülembe. Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságon ott volt Hella úr. És ma melyiken volt itt? A városfejlesztésin, igen, tehát jó. Nem ez a fő kérdés, hanem Horváth Jácint úr fogja ismertetni.  
Horváth Jácint: Köszönöm, én nem kaptam ugyan választ arra, hogy miért kell ma tárgyalunk erről, tehát azt még mindig nem tudom, hogy miért kell erről tárgyalunk ma. De hát ez van egy elfogadott döntés, tehát ugye mind a mi részünkről, mind a HACSuNK részéről, van egy döntés, hogy ezt miért kell még egyszer idehozni, ezt tényleg nem értettem  ebben a dologban, és most sem, hogy miért van itt az előterjesztés. A másik az hogy, most én kicsit tényleg belezavarodtam ebbe és próbáltam megkeresni. De ki a projektgazda? Ki ez a HACSuNK? Ennek ellenére ugye az van, hogy mi készítjük el a költségvetését ennek az épületnek? A 2. pontja az előterjesztésnek arról szól, hogy felkérem a végleges támogatási kérelmet és a fejlesztéssel együtt járó döntési javaslatokat ismételten terjessze közgyűlés elé. Előtte lévő mondat költségkalkuláció ennek ismeretében. Ki készíti el a költségkalkulációt? Gondolom a projektgazda készíti el. Tehát a HACSuNK munkafolyamatait az ügyvezető készít el?      Akkor a HACSuNK-nak  kell elkészítenie a költségkalkulációt? 
Balogh László: Kérem ügyvezető asszonyt, hogy segítsen! 
Czirákiné Pakulár Judit: Azt gondolom, hogy egy exlex állapot, kettő B pont között vagyunk. A projektgazda az nem a HACSuNK. A HACSuNK egy keretösszeggel rendelkezik. Megkapta a 400 mFt-ot, ami fölött ő rendelkezik. Megvan, hogy milyen feltételek mellett, ő ezt a 400 mFt-ot, illetve nem 400-at csak 340 milliót, hiszen 60 millió az ügyintézésre és az egyéb technikai dolgoknak a lebonyolítására fordítható. Tehát, a fennmaradó 340 mFt-ot, ő effektív kipályáztatja, őneki az a feladata, joga és kötelessége, hogy a meghatározott paraméterek mellett, amit elég szigorúan és az előterjesztés tartalmazza is elég részletesen, hogy milyen célokat kell, hogy teljesítsen. Ezek mellett, a paraméterek mellett megjelentetett 10 pályázati felhívást, amire jelentkeznek szabadon meghatározott szervezetek, a kulcsprojekt esetében, például kifejezetten csak Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázhatott. A többi pályázatra attól függően, hogy mit írnak ki ők határozzák meg, hogy pályázhatnak civilek, pályázhat önkormányzat, ők mondják meg, hogy Nagykanizsáról ki az, vagy vállalkozások adott esetben, ki az, aki részt vett ezeken a pályázatokon. Eddig 2 darab pályázati felhívás jelent meg, amit a lelkipásztor úr is említett, ami fenn elérhetők a honlapjukon. Az egyikre pályázott Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, ez a bizonyos kulcsprojekt, amiről beszélünk. Azért jelezném, hogy ilyen kettő közötti állapot van, mert bár Nagykanizsa pályázott, tehát a pályázat Nagykanizsáé és a HACSuNK döntött, tehát effektíve első szinten eldöntötték, hogy ez egy jó pályázat, teljesíti azokat a célokat, amiket ők meghatároztak, hogy szeretnék, hogy a fiatalokat támogassa, Nagykanizsát szolgálja és egyéb paramétereket megvalósítson. De még nem történt meg. Ja, és megvolt a Bíráló Bizottsági döntés. Tehát, elméletileg ők mondták, hogy ez rendben van, viszont innentől kezdve, hogy kiértesítették az önkormányzatot arról, hogy nyert effektív. Az önkormányzatnak kellett volna egy lépést megtennie, van egy bizonyos EPTK. felület, egy pályázati felület, ahova fel kellett volna rögzíteni ezt a támogatási kérelmet. Ezt be kellett volna nyújtani. A Kincstár, meg az irányító hatóság ezt kétszintes véleményezési eljárással megvizsgálja, hogy megfelel-e az alapján, ami egy alapján döntött a HACSuNK és ezt követően kapnánk egy támogatói okiratot, mármint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és idáig nem jutottunk el. Tehát, jelen pillanatban a városnak még nincsen támogatói okirata, de a Kincstár nyilatkozott, hogy ha most beadnánk, akkor lehetne. Tehát, a város megkaphatná a támogatói okiratot, mert a különböző technikai akadályokra hivatkozva, amik eddig voltak elfogadnák, hogy miért nem kötöttük meg, úgymond, ugye most nem támogatási szerződés van, hanem az egyoldalú okirat. De effektív megkaphatnák, és onnantól kezdve a város megvalósíthatná ezt a projektet. A másik, amiről szó volt, meg amiről beszéltünk, az egy teljesen másik különálló projekt, azt pedig, a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. nyújtotta be, ő a projektgazda, 1 konzorciumnak az egyik partnere és itt a 2 másik kerékpáros szervezettel partnerségben 3-as konzorciumban kellene, hogy megvalósítsa ezt a projektet. Ez pont ugyanebben a stádiumban van, tehát elméletileg a HBB döntés ott is megszületett, de még nem került sor a támogatói okirat eléréséhez szükséges procedúra lebonyolítására. Ennyit tudnék mondani, ha kérdés van, akkor tudok válaszolni, nekem most ennyi jutott az eszembe. 
Balogh László: Köszönöm szépen! Lassan a velodromnál bonyolultabb lesz ez a napirend. Tisztelettel dr. Schauta Marcell elnök úr ismét!

Dr.Schauta Marcell:   M ég rövidebb leszek. Fodor Csaba úr már kétszer kérdezett valamit és nem tudom most kaptunk rá választ, vagy még mindig nem?        Jó, tehát kaptunk erre! Köszönöm, ennyi! 
Balogh László: Köszönjük, és Szabó Szilárd képviselő úr következik! 

Szabó Szilárd: Köszönöm szépen a szót! Tisztelt közgyűlés! Nem igazán tudtam eldönteni itt a vita folyamán, hogy igazából mi a probléma, hogy most az, hogy a Piért raktár van kijelölve vagy, hogy kik kaptak, vagy kapnak ebből támogatást, vagy kik nem. Vagy, hogy most politikai hovatartozástól függően osztjuk itt meg ezt a történetet. Szóval, én nem látom, nem szabadna, hogy ilyen dolgok felé elmenjünk egy ilyen vitában. Még mindig azt látom, hogy van itt a város számára egy olyan lehetőség, amivel sokan dolgoznak, és azt sem lehet elmondani egyértelműen, hogy csak egyik oldal, csak másik oldal azt gondolom, hogy összetehetjük a kezünket, hogy vannak a közösségünkben, köztünk olyan emberek, mint Hella Ferenc úr és még sok nevet lehetne említeni, akik igenis nemcsak nem mondom, hogy szórakozásból, hanem hivatásukból, szabadidejükben ennyit tesznek a városért, a közösségünkért. És  nem beszélve arról, hogy itt egy olyan történetről beszélünk, amire azt gondolom, hogy egyikünk se tudna elővenni egy olyan javaslatot, egy olyan koncepciót, ami végre a fiataloknak szól itt Nagykanizsán. De, ha valaki elő tud venni egyet, szívesen meghallgatjuk, én nagyon örülök, hogy van egy ilyen lehetőség és arra kérem mindannyiunkat, hogy ne engedjük ezt a dolgot el. Ha a Piért raktár a probléma, akkor mondjuk ki, nem tudom, kérdezem Hella urat vagy Pakulár Judit igazgató asszonyt, hogy  ha nem a Piért raktár, akkor ez a projekt az most elveszik, én úgy értelmezem, hogy nem, mert itt egy olyan fázisban vagyunk, ahol még nagyon sok minden előtt áll, előtt állunk. Vagyis, én bízom benne, hogy nem fogjuk elveszteni ezt a lehetőséget és fogunk tudni ennek a városnak és a város fiataljainak adni egy ilyen lehetőséget, egy ilyen újdonságot, ami eddig nem volt, és valószínűsítem, hogy nem is lesz a közeljövőben, mert egyikünk tarsolyában    sincs egy ilyen jó lehetőség. Nem beszélve arról a forrásról, amit minden lehetőség mögé kell tenni. Köszönöm szépen! 
Balogh László: Köszönöm szépen. A tanácskozási szünet előtt Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetői igazgató asszony kap szót.
Czirákiné Pakulár Judit: Köszönöm, csak két mondatban szeretnék gyorsan válaszolni a kérdésre. Azt gondolom, hogy nem tudjuk még, hogy van-e probléma ezzel a Piért raktárral. Kérdések merültek fel, amik az anyagból szerintem elég jól olvasható. Az egyik kérdés az, hogy amit vizsgált, amikor, benyújtásra került a pályázat, vizsgált a pályázat benyújtója, hogy maga a funkció az teljesen megfelelne. Tehát, többszintes az épület, a szintekben jól elkülöníthető lenne, hogy melyik ifjúsági feladatot hol láthatnánk el. Azt, viszont nem vizsgálták, hogy akadálymentesítést tudnánk-e csinálni, mert, hogy nem nagyon. Akkor kint van egy belső lépcső, amire kapásból azt mondták, hogy valószínűleg a tűzoltóknak nem felelne meg. Tehát, az épületet amikor használatba adjuk, határozottan közcélokra, tehát a fiataloknak a különféle programjaira, akkor meg kellene, hogy egy engedélyezési eljárásban megfeleljen bizonyos minimum elvárásoknak, mert a katasztrófavédelem, meg a tűzoltók nem adnak akármire engedélyt. És itt az merült csak fel kérdésként, hogy ha ezeknek meg akarjuk feleltetni az épületet, akkor annak lesz költségvonzata, mert valószínűleg akkor lehet, hogy egy külső lépcsőt kell hozzátenni. Mindent meg lehet oldani, csak minden pénzbe kerül és ezt nem vizsgálta eddig senki, de eddig nem terjedt el a projekt. Az, ami ott szerepel az anyagban, az egy még tanulmányterv, ötlet, tervszintű. Gyakorlatilag ezeket mind meg kellene vizsgálni, hogy meg tudjuk-e feleltetni ezt az épületet ezeknek a céloknak, ami meg lett fogalmazva, és ha meg tudjuk feleltetni, annak mi a pénzügyi költségvonzata. És hogyha ez belefér, akkor akár lehet, hogy itt dönthet arról a következő ülésen a testület, hogy menjen és, így rendben van. Ha nem, akkor meg még mindig el lehet dönteni, hogy nem tudjuk megfinanszírozni és van egy másik hely, vagy nincs másik hely és azt kell mondjuk, hogy akkor ez a projekt ez így hamvába holt és ez lett belőle. De most ezt erről nem tudunk nyilatkozni, mert nem tudjuk, hogy mennyibe kerülnek ezek a megoldások. 
Balogh László: Köszönjük szépen. Csak ne örök Velodrom legyen belőle! Tanácskozási szünetet rendelek! Minél gyorsabbak legyünk, mert szeretném 11-ig befejezni. 
Tanácskozási szünet
Balogh László: Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink, kérem foglaljunk helyet. 21 óra 21 perc. Dr. Fodor Csaba frakcióvezető úr kap szót.

Dr. Fodor Csaba: Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester Úr! Módosító javaslatunk van, az első határozati javaslatot hagyjuk így, ahogy van, azt elfogadjuk. A  kettesben pontosítanánk, amiben ugye a polgármestert felkérjük, hogy a műszaki előkészítés érdekében az egyeztetéseket folytassa le. Az, marad, az első mondata, a 2. mondat így hangzik: az egyeztetések eredményét, a fejlesztés költségkalkulációját, a végleges támogatási kérelmet és a fejlesztéssel együtt járó döntési javaslatokat ismételten terjessze a közgyűlés elé. Nem egészen ez van, a feltételesen vannak ugye: ennek az ismeretében, meg arról      tájékoztassa. Nem, ezeket hozza ide konkrétan, tehát ennyi. A 3-ast nem támogatjuk most.
Balogh László: A 3-as nem,
Dr. Fodor Csaba: Igen, az egyest igen, a kettes pedig így, a kettes 2. mondata ekként módosulna Polgármester Úr! 
Balogh László: Jó, akkor ez volt a módosítás, még egyszer én nem mondatom el, hanem szavazzunk! Tehát, akkor kivettük a 3-ast, az egyes és kettes pontról a 3-ast kivéve! Tehát, szavazzunk!       
15 igennel, 0 nem, 0 tartózkodással foglaltunk állást. Érdemes volt másfél órán keresztül vitatkoznunk, jó. Köszönöm szépen, ettől még a dolog nem lesz egyszerű, de hajrá HACSuNK, kohéziós politika, régiók.

A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

				 11/2020. (I. 30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
	elviekben hozzájárul a Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 31. szám alatt található épület (hrsz.:1954/2) ifjúsági centrummá történő átalakításához, ezzel támogatva a HACSuNK Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájában megjelölt kulcsprojekt végrehajtását, illetve annak fenntartását. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a HACSuNK munkaszervezetének vezetőjét.


Határidő: 	2020. január 31.
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető)

felkéri a polgármestert, hogy a funkcióváltás, valamint a támogatási kérelem műszaki előkészítése érdekében, a szükséges további hatósági, szakhatósági egyeztetéseket folytassa le. Az egyeztetések eredményét, a fejlesztés költségkalkulációját, a végleges támogatási kérelmet és a fejlesztéssel együtt járó döntési javaslatokat ismételten terjessze a közgyűlés elé. 

Határidő:	2020. február 28.
Felelős:		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezető)


Javaslat a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű polgári kezdeményezésének támogatására. (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester

Balogh László: Egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű polgári kezdeményezésének támogatására. Valójában egy olyan aláírásgyűjtés támogatásáról van szó, szimbolikusan és ezt az országban már sok helyen megtették a Megyei Jogú Városok Szövetségén belül is. Volt ilyen felkérés, amely Székelyföld autonómiája ügyében. Így kell konkrétan fogalmazni mert , lehet ezt bonyolultabban és természetesen, de ez a lényeg. Sajnos nem kevés aláírást kellene összegyűjteni május 6-áig, 1 milliót, de nem adjuk fel! Igen, de ez nekem nagyon fontos!

A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

12/2020. (I. 30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Székely Nemzeti Tanács „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű polgári kezdeményezését, melynek célja, hogy az Európai Bizottság biztosítson minden régiónak egyenlő lehetőségeket az uniós alapokhoz való hozzáférésre a fejlődés és a kulturális sokszínűség fenntartása érdekében. 



11. Javaslat körforgalmú csomópontok költséghatékony kialakításának vizsgálatára (írásban)
Előterjesztő: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselő

Balogh László: Javaslat körforgalmi csomópontok költséghatékony kialakításának vizsgálatára. dr.  Károlyi Attila elnök úrnak javaslata, valójában sokszor előjött már sokféleképpen. Most talán ez a „KŐVÁRTA-1” háttérrel, hátha előbbre jutunk, úgyhogy én jómagam támogatom Károlyi urat. Kérem, hogy nagyon ne támogassa magát az előterjesztésben.

Dr. Károlyi Attila: Már volt olyan egyébként és a Marton István polgármester úr nem engedett újra szavazni, hogy az előterjesztésemet mindenki megszavazta, csak én nem.  Tisztelt Közgyűlés! Nagyon röviden, ez volt a lényeg, amit eltetszett mondani az imént. Nem akarok politikát vinni a dologba, tehát akkor nem is mondom, de a lényeg az, hogy ez a 3 tervezett körforgalom, egy kicsit az áteresztőképességet is növelné amellett, hogy a biztonság óriási mértékben növekedne. Mindenki tudja, hogy a Petőfi elkerülő, akkor a Hevesi kikötés az elkerülőre és maga a Hevesi és a Rózsa utca kereszteződésében. Sokszor neki rugaszkodtunk, fél Dunántúllal konzultáltam ebben a kérdésben. Ha megszavazzuk ezt az előterjesztést, akkor elindulhat egy folyamat 30 millió helyett, tudunk 3 millióból is körfogat építeni. Köszönöm. 

Balogh László : és én ezt a körkörös gazdasági minta városával is össze tudom hozni. Köszönöm.

A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
 
13/2020. (I. 30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Tandem Mérnökiroda Kft. által kidolgozott „KŐVÁRTA-1” rendszer alkalmazásának lehetőségeit és feltételeit a nagykanizsai kritikus csomópontok körforgalommá alakítása területén, a 7-es számú főút – Petőfi utca, 7-es számú főút – Hevesi utca és a Hevesi utca – Rózsa utca csomópontok tekintetében. A vizsgálat terjedjen ki többek között a technológia műszaki, pénzügyi, tulajdonjogi és hatósági körülményeire, megvalósíthatóságára, és tartalmazza a beruházások becsült költségeit is.

Határidő: 	2020. június 30.
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)



12.	Javaslat a 2020/21-es nevelési év tervezésére, az óvodai beiratkozások időpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester
Meghívott: dr. Némethné Kovács Edit intézményvezető


Balogh László: Javaslat a 2020-as nevelési év tervezésére az óvodai beiratkozások időpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására. A 11 tagóvodánkat szeretném persze megbecsülni, de nem teszem, hanem az aktualizálás fontos munkáját elindítjuk. 

A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:


14/2020. (I. 30.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

1.	a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása számára az óvodai felvétel iránti kérelem benyújtásának és az óvodai beiratkozások időpontját 2020. április 22 – 23. 8-17 óra között javasolja meghatározni. A Közgyűlés felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy ezen döntés elfogadását képviselje a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása ülésén.

Határidő: 	2020. február 15.
Felelős: 		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: 	Bagarus Ágnes osztályvezető)


2.	a 2020/2021-es nevelési év óvodai kötelező felvevő körzetét a jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal javasolja elfogadni. A Közgyűlés felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy ezen döntés elfogadását képviselje a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása ülésén.

Határidő: 	2020. február 15.
Felelős: 		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: 	Bagarus Ágnes osztályvezető)


3.	felkéri a polgármestert, hogy a 2020. májusi soros közgyűlésre terjessze be a konkrét létszámadatok ismeretében a 2020/21-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

Határidő: 	2020. májusi soros közgyűlés
Felelős: 		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: 	Bagarus Ágnes osztályvezető)


4.	a Nagykanizsa Központi Óvoda nyári feladatellátását a 2020. június 29 – 2020. augusztus 20. közötti időszakban javasolja engedélyezni. Javasolja, hogy az intézmény nyári feladatellátás ideje alatt az ellátást a Nagykanizsa Központi Óvoda Hevesi Tagóvoda és a Nagykanizsa Központi Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda épületeiben biztosítsa. A Közgyűlés felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy ezen döntés elfogadását képviselje a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása ülésén.

Határidő: 	2020. február 15. (szülők tájékoztatása)
Felelős: 		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: 	Bagarus Ágnes osztályvezető)


13. Beszámoló a Thúry György Múzeum 2019. évi tevékenységéről (írásban)
Előterjesztő: Balogh László
Meghívott: Száraz Csilla igazgató


Balogh László: Beszámoló a Thúry György Múzeum 20 19. évi tevékenységéről 13-as napirend. Tisztelettel köszöntöm Száraz Csilla igazgatónőt és gratulálok, hogy ilyen jól bírta ezt a mai napot. Köszönjük és olyan jó lenne méltatni a mi múzeumunkat, én szoktam is tenni, de talán megbocsátja nekünk, ha ezt most nem teszem. Egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, én remélem, és ez a közgyűlést is érinti, hogy a 2020-as év, így nemcsak az összetartozás éve, hanem a Zrínyi Emlékév Kanizsán különös fényt kap. Erről fogjuk majd faggatni igazgatónőt.   Gábris Jácint úr tessék! 

Gábris Jácint: Köszönöm a szót! Én, a méltató szavakat a bizottság részéről szeretném ezúton is tolmácsolni. Az OKISB megtárgyalta a napirendi pontot és tárgyalásra alkalmasnak tartotta és több hozzászólásban is méltatta az intézmény működését, úgyhogy itt akkor ezt át is adtam volna! Köszönöm. 

Balogh László: Köszönjük, szavazzunk, aki a beszámolót elfogadja. 
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
15/2020. (I. 30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Thúry György Múzeum 2019. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. 

  
14. Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2019. évi tevékenységéről (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester
Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató


Balogh László: Farkasné Komáromy Szilviát üdvözöljük, mert ő először van most így itt és nagyon jól végzi a dolgát. Köszönjük. Beszámoló a   Kanizsai Kulturális Központ 20 19. évi tevékenységéről. Kedves Kovácsné Mikola Mária igazgatónő! Itt van? Igen, bocsánat, de szeretnénk méltatni, de nem tesszük, de tesszük. Gábris Jácint úr, tessék!

Gábris Jácint: Köszönöm a szót, így van, tehát az OKISB megtárgyalta, a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolta egyhangúan és ott is ugyancsak méltató szavak hangoztak el, úgyhogy ezt szeretném ezúton is tolmácsolni. 

Balogh László: Köszönöm a munkáját minden intézményeinknek és azok vezetőinek. Szavazzunk!
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
16/2020. (I. 30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsai Kulturális Központ 2019. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. 



15. Beszámoló a Halis István Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester
Meghívott: Czupi Gyula igazgató

Balogh László:. Beszámoló a Halis István Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről a könyvtárral zárt ülésen még foglalkozunk. Jó lenne akár itt is hosszabban, de inkább a nekem oly kedvesen hangzó OKISB elnökének adom meg a szót. 

Gábris Jácint: Köszönöm szépen! Itt ugyanúgy el tudom mondani, hogy a bizottság egyhangúan támogatta, tárgyalásra alkalmasnak tartotta a napirendi pontot, illetve nemcsak méltató szavakkal illette az intézmény működését. Köszönöm szépen.

Balogh László: köszönöm, szavazzunk!
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

17/2020. (I. 30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Halis István Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 
16. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakásra határozott idejű szerződés megkötésére (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester
Meghívott: Zakó László vezérigazgató


Balogh László: Azért a tévénézőknek mondom, hogy túlzásba sem akarom vinni a sietséget, mert volt már ilyen, amikor szóvá tették. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakásra. Határozott idejű szerződés megkötésére. A Zala Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és otthona a bérlő, a Fő utcai 8-ban 2 lakásban már régóta tréning lakásként, nincs velük gond. Van megszólaló? Dr. Schauta Marcell úr, tessék.

Dr. Schauta Marcell: A Szociális és Egészségügyi, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és támogatja. 
 
Balogh László: Köszönöm, szavazzunk!
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
18/2020. (I. 30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézménnyel (8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9.) a Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. I. em. 11. és a Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lh. II. em. 6. szám alatti önkormányzati bérlakásokra 2020. február 01. napjától határozott idejű lakásbérleti szerződéseket kössön a jogszabályban meghatározott formájú lakhatást nyújtó szolgáltatás – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. évi törvény 85/A. § (3) bekezdés aa) pontjában meghatározott fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona ellátás (közfeladat) - biztosításáig, legfeljebb azonban 5 év időtartamra. Bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt a lakások bérleti díjáról szóló helyi rendelet szerint költségelvű bérleti díjat köteles megfizetni. 
Felkéri a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját a bérleti szerződés megkötésére.

Határidő: 	2020. január 31.
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Zakó László vezérigazgató)

17. Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II., 
8800 Nagykanizsa Corvin u. 1/A. szám alatti intézményegység megszűntetésére
Előterjesztő: Balogh László polgármester


Balogh László: Felvett napirend még a Polgármesteri Tájékoztató előtti, javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II., ez a Corvin utca 1/A alatti intézményegység megszüntetésére. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm Koller Jutka intézményvezető asszonyt, ha megszüntetést mondunk, akkor akár szomorkodhatnánk is, de itt van alátámasztott indokoltsága és akár még pozitív hozadéka. Nem részletezem a dolgot és nem akartam elvenni egyik bizottsági elnök kenyerét sem. Tessék Schauta úr.    

Dr. Schauta Marcell: Ezt a napirendi pontot is a Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatjuk a döntést.
Balogh László: Köszönöm. Szavazzunk!
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
19/2020. (I. 30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
	az alacsony kihasználtság miatt javasolja a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 1/A.) telephelyének 2020. március 01. napjától történő megszűntetését. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy ezen döntés elfogadását képviselje a Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális Társulása ülésén.

Határidő: 	2020. február 29. 
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

	egyetért azzal, hogy a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 1/A.) telephelyének megszüntetésére vonatkozó társulási döntést követően az Önkormányzat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény által addig használt helyiségeket a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. üzemeltetésébe adja.


Felhatalmazza a polgármestert a Közgyűlés Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottsága által jóváhagyott módosító szerződés aláírására.

Határidő: 	a telephely megszüntetésétől számított 60 napon belül 
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Dr. Farkas Roland vg. koordinátor, jogtanácsos)

 

18. Javaslat a jegyzői építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Balogh László polgármester


Balogh László: Javaslat a jegyzői építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára. Arról van szó, hogy az építésügyi igazgatási feladatok átkerülnek a Zala Megyei Kormányhivatalhoz. Ez létszámban is jelent átvételt 5 főt, és most egyébként a szerkezetét, ennek az előterjesztésnek nem taglalom. Szavazzunk! Köszönöm!

A közgyűlés 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 

20/2020. (I. 30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 1. §-ában foglaltak végrehajtására egyetért az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről szóló megállapodás Zala Megyei Kormányhivatallal történő megkötésével a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

	tudomásul veszi, hogy 2020. március 1-től a Zala Megyei Kormányhivatal állományi létszámába átadja átadásra kerülő köztisztviselők létszáma összesen 8 fő, melyből a betöltött létszám 5 fő, üres státusz 3 fő a megállapodás 3. sz. melléklete szerint


	2020. március 1-től kezdődően a feladatellátás időtartamára a 2019. évi CX. törvény 1. § (1) bekezdése alapján ingyenes használati jogot biztosít a megállapodás 5. mellékletében meghatározott infokommunikációs eszközökre, és a szerzői jogvédelem alá eső termékekre, valamint az építésügyi igazgatási feladatokat ellátáshoz „Az Átadó tulajdonában lévő és az ingyenes használatba adási eljárásban érintett egyéb ingóságok” megnevezésű melléklet szerint átadott tárgyi eszközökre. 


	felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására és felkéri a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: 		2020. február 29. 
Felelős:		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző)


19. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
Előterjesztő: Balogh László polgármester


Balogh László: Polgármesteri tájékoztató következik. A szokásos módon sok-sok ponttal és kiegészítéssel próbálom megtalálni, igen még a kiegészítést is, a kiegészítésben 5 pont van. Bizzer úr kér szót.  

Bizzer András: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Én azt kérem a polgármester úrtól, hogy a kiegészítésben lévő 4-es pontot külön tegye fel szavazásra. Ez a 4-es pont. Javaslat a Kanizsa Uszoda kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára. A Fidesz-KDNP frakció nem tudja támogatni ezt a határozatot. Ennek oka pedig az, hogy véleményük szerint, hogyha két egyesület között nézeteltérések vannak, akkor a két egyesületnek kell megegyeznie, ezt a nézeteltérést nem nekünk kellene megoldani. Nem kellene a közgyűlésnek hatalmi szóval bármit is utasítani. Köszönöm szépen.

Balogh László: Köszönöm, tehát akkor ezt külön fogom szavaztatni, ezt a napirendet.  Javaslat a Kanizsa Uszoda kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára. Ennek a határozati javaslata, felolvasom: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja és egyetért a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetője által hozott döntéssel, mely szerint a nagykanizsai uszodában hétfőtől-péntekig ilyen és ilyen pályaelosztás  elvételre került a Délzalai Vízmű Sport Egyesülettől és használatra átadásra került az Ebihal Úszó és Mozgásfejlesztő Egyesület részére. A lényeg az, hogy tehát pillanat, erről külön szavazunk, mivel ha már előjött, annyiban hadd utaljak rá, mert úgy illő. Tehát ennek én is részese vagyok annyiban, hogy még decemberben volt karácsony előtt megkeresésem Karácsony ügyvezető igazgató úr által és engem bizonyos dologban ezt ő is elismerte. Két dologban félretájékoztatott, én bíztam abban, hogy két kiváló edző konfliktusa oldódott és  úgy tudtam, hogy a pálya elosztás is rendben van. Ehhez képest nem ez történt, és máig hatóan ez az ügy nincs megoldva, bár én kértem az ügyvezető igazgató urat,  hogy segítsen megoldani. Ehhez képest 107 szülő aláírásával megkerestek a Délzalai Vízmű Sport Egyesület Úszószakosztálya  részéről és én úgy gondolom egyébként, hogy nem a polgármester dolga a pálya elosztás. Ennek érdekében van ez az előterjesztés  és határozati javaslat. Felkérem a közgyűlést, hogy szavazzon lelkiismerete szerint. A kiegészítés 4. oldala. Jó, tehát először megszavaztatom a Polgármesteri Tájékoztató egyszerű többséget igénylő határozati javaslatait, kivéve az uszodáig. Aki ezzel egyetért?
A közgyűlés 13 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

Balogh László: Most megszavaztatom a Polgármesteri Tájékoztató minősített többséget igénylő részét, aki ezekkel egyetért, kérem szavazzon.  Szabó Szilárd úr szavazzon!
A közgyűlés 13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

Balogh László: És most következik az Uszoda Kft- vel kapcsolatos határozati javaslat, aki támogatja ezt az újonnan létrehozott pálya elosztást, amit ugye 107 szülő, hát nemtetszését fejezte ki, tehát 107 szülő, ez egy belső ügy, én remélem, hogy előbb-utóbb megoldódik, de az, aki támogatja a jelenlegi helyzetet, az igennel szavaz, aki nem támogatja ezt a pálya elosztást az nemmel szavaz. Kérem a szavazást! Megkapta a támogatást ez a pályaelosztás, illetve pontos, igen és a hozzá tartozó határozati javaslat, igen. Köszönöm szépen.

A közgyűlés 8 igen, 5 nem, 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.

A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

21/2020. (I. 30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
	a 192/11/1-3/2016.(X.27.), 192/12/2-3/2016.(X.27.), 132/1,2/2017.(VIII.31.), 144/1/2017.(IX.28.), 138/8/2018.(XI.29.), 139/1-3/2018.(XI.29.), 17/1,2/2019.(I.31.), 68/1/2019.(IV.25.), 78/9/1,2/2019.(IV.25.), 92/1-2/2019.(V.29.), 99/14/2019.(V.29.), 112/1-2/2019.(VIII.29.), 122/18/2019.(VIII.29.), 122/21/2019.(VIII.29.), 142/2019.(XI.28.), 145/1-8/2019.(XI.28.), 145/14/2019.(XI.28.), 145/15/2019.(XI.28.), 145/16/2019.(XI.28.), 145/18/2019.(XI.28.), 145/19/2019.(XI.28.), 145/20/2019.(XI.28.), 145/21/2019.(XI.28.), 148/1-3/2019.(XI.28.), 149/2019.(XI.28.), 153/2019.(XI.28.), 154/1,4/2019.(XI.28.), 158/2019.(XI.28.), 159/2019.(XI.28.), 162/2019.(XI.28.), 163/8/1/2019.(XI.28.), 163/15/2019.(XI.28.), 163/17/2019.(XI.28.), 164/1-2/2019.(XI.28.), 168/1,2/2019.(XI.28.), 169/1,2/2019.(XI.28.), 171/1,2/2019.(XI.28.), 172/1,2/2019.(XI.28.), 173/1,2/2019.(XI.28.), 174/1,2/2019.(XI.28.), 175/1,2/2019.(XI.28.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

a 62/2012.(II.23.) számú határozatot - Javaslat a Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors, CoM) és a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetséghez való csatlakozásra – hatályon kívül helyezi.


a 131/30/2013.(IV.25.) számú határozat – Nagykanizsa, Dózsa György u. 73-75. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület kiürítési határidejének meghosszabbítása – végrehajtásának határidejét 2020. december 31-ig meghosszabbítja.

a 161/1-11/2013.(V.30.) számú határozat - Javaslat bankszámlavezetésre és hitelnyújtásra vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására – végrehajtásának határidejét 2020. december 31-ig meghosszabbítja.

a 108/2016.(V.25.) számú határozat - Javaslat a Múzeum tér Rozgonyi utcára történő végleges kikötésének megvalósítására – végrehajtásának határidejét 2020. december 31-ig meghosszabbítja.

az 56/2-3/2017.(III.30.) számú határozat - Javaslat Prémium Magyar Államkötvény vásárlására – végrehajtásának határidejét 2020. december 31-ig meghosszabbítja.

a 81/2/2017.(IV.27.) számú határozatát - Javaslat egyes önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára – hatályon kívül helyezi.

	a 109/I/1-6, II/1-4/2017.(VI.29.) számú határozatát - Javaslat a Deák tér 5., Zrínyi u. 51. sz. alatti, 2419. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára – hatályon kívül helyezi.


a 113/2017.(VI.29.) számú határozatát - Javaslat az önkormányzati működés felülvizsgálatára – hatályon kívül helyezi.

a 141/1,2/2017.(IX.28.) számú határozat - Javaslat a Nagykanizsa-Bagolai Városszépítő Egyesület részére nyújtott támogatás keretében 2017-2020. évi időszakban elvégzendő fejlesztések tartalmára – végrehajtásának határidejét 2020. december 31-ig meghosszabbítja.

a 143/1-7/2017.(IX.28.) számú határozat - Javaslat az autóbuszmegállók 2010. évben megvalósult fejlesztései által érintett területek tulajdonviszonyainak rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára – végrehajtásának határidejét 2020. december 31-ig meghosszabbítja.

a 90/1/2018.(VI.28.) számú határozat - A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulással történő elszámolás elveinek jóváhagyása – végrehajtásának határidejét 2020. december 31-ig meghosszabbítja. 

	a 124/1-7/2018.(X.25.) számú határozat - Javaslat a tervezett Kanizsai Dorottya utca megvalósításához szükséges telekalakításokkal összefüggő döntések meghozatalára – végrehajtásának határidejét 2020. augusztus 31-ig meghosszabbítja.


a 48/8/2019.(III.28.) számú határozat - Nagykanizsai 0403/3 hrsz-ú ingatlanon kialakított vízmérőhelytől a nagykanizsai 5067 és 5091 hrsz ingatlanokig a GEO-BALATON Földmérő Kft. által 45/2012. munkaszámon készített, a „0403/3 üzemanyag töltő-állomás vízellátása és szennyvízelvezetése” tárgyú javított kiviteli tervdokumentáció szerint létesített, víz- és szennyvíz gerincvezetéknek a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 8. § (1) bekezdése alapján történő önkormányzati tulajdonba vétele – végrehajtásának határidejét 2020. december 31-ig meghosszabbítja.

a 48/12/II/5/2019.(III.28.) számú határozatát - Nyilatkozat jóváhagyása, Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia 8800 Nagykanizsa, Deák tér 5. szám alatti, 2419 hrsz alatti ingatlan északi részén található műemlék épület hasznosításával kapcsolatban benyújtott kérelem – hatályon kívül helyezi.

a 123/3/2019.(VIII.29.) számú határozat - Javaslat a nagykanizsai 0441/2 hrsz-ú árok értékesítésére – végrehajtásának határidejét 2020. augusztus 31-ig meghosszabbítja.

a 130/1-7/2019.(IX.26.) számú határozat - Javaslat a Nagykanizsai Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához szükséges döntések meghozatalára – végrehajtásának határidejét 2020. március 31-ig meghosszabbítja.

a Halis István Városi Könyvtár álláshelyeinek számát 2020. február 01. napjától 0,5 fővel megemeli, azaz 32 főben (28 szakmai, 4 nem szakmai álláshely) határozza meg.

Határidő:	2020. január 31.
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelősök: Bagarus Ágnes osztályvezető, Czupi Gyula igazgató)

	a nemzetiségi önkormányzatokkal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése végrehajtására 2019. november 29-én kötött együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta és megállapította, hogy a megállapodásokat módosítani nem szükséges.


	100 EFt vissza nem térítendő támogatást biztosít a Medicopter Alapítvány számára a légimentésben használandó eszköz (vér-/folyadék melegítő) megvásárlásának érdekében. A támogatás forrása a 2020. évi polgármesteri keret. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó támogatási szerződést írja alá.

Határidő: 	2020. március 31.
Felelős:		Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezető, Kunics György osztályvezető)

	a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja.


	a NAV adatbázisának lekérdezése, valamint a benyújtott igazolások alapján tudomásul veszi, hogy valamennyi megválasztott önkormányzati képviselő, valamint a polgármester eleget tett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 38. § (4) bekezdésében, illetve a 72. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének és a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisába történő felvétele megtörtént.


	

	a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 


	2020. július 01. - 2020. augusztus 31. 
	Meseház Bölcsőde (Nk. Attila u. 7.)
	Napraforgó Bölcsőde (Nk. Csokonai u. 5.)
	biztosít ügyeletet valamennyi tagintézmény igénylője számára.

	Határidő:  	2020. február 15. (szülők értesítése)
	Felelős: 	Balogh László polgármester
					 		(Operatív felelős: Böröndi Ágnes intézményvezető)

	a bölcsődei jelentkezések időpontját a 2020/2021. nevelési évre vonatkozóan 2020. április 8-9 napokon 8-17 óra közötti időpontban határozza meg. 


Határidő: 	2020. március 01. (közzététel)
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

	jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi Ifjúságpolitikai cselekvési tervét.


Határidő: 	A Cselekvési tervben foglaltak szerint
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

	

	egyetért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzeteinek tervezetével jelen előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő:	2020. február 15.
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)


	egyetért a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat működési területének tervezetével jelen előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal.


Határidő:	2020. február 15.
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

	tudomásul veszi, hogy a testvérvárosi kapcsolatok megerősítése céljából Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 168 000 Ft összegben támogatási kérelmet nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő „Testvér-települési programok és együttműködések támogatása” című pályázati kiírására.

	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi Tanácsának 2019. évi munkájáról a beszámolót elfogadja.



	Balogh László polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését jóváhagyja az alábbiak szerint:



Név
Tervezett szabadság mértéke 2019.

I. ütem
(I-III. hó)

II. ütem
(IV-VI. hó)

III. ütem
(VII-IX. hó)

IV. ütem
 (X-XII. hó)

átho-zat 2019. évről
2020. évi szabad-ság
Ösz- szes





Balogh László
polgár-mester

--

39

39
01.31.=1 nap
02.17-02.18.=2 nap
03.27.=1 nap
03.30.=1 nap
04.09.=1 nap
04.14.=1 nap
05.04.=1 nap
05.22.=1 nap
05.29.=1 nap
06.02.=1 nap

07.06-07.17.=10 nap
08.03-08.04.=2 nap
08.06-08.07.=2 nap
08.10-08.11.=2 nap
08.13-08.14.=2 nap
10.30.=1 nap
11.02-11.03.=2 nap
11.05-11.06.=2 nap
12.07.=1 nap
12.23.=1 nap
12.28-12.29.=2 nap
12.31.=1 nap

Határidő:		2020. december 31.
Felelős: 	  	Balogh László polgármester
     							Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
(Operatív felelős: 	Dr. Termecz Marianna aljegyző, Jegyzői Kabinet vezetője)

500 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Batthyány Középiskoláért Alapítvány számára „Márkus Ferenc: Iskoláról másképpen, azaz hol, mikor, hogyan válik tanítóvá a gyermek” című könyvének kiadásához. A támogatás forrása a 2020. évi polgármesteri keret. 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó támogatási szerződést írja alá.

Határidő: 		2020. augusztus 31.
Felelős:			Balogh László polgármester
(Operatív felelős: 	Magyar-Stróbl Krisztina szervezési csoportvezető, Kunics György osztályvezető)

a 188/2019. (XII. 12.) számú határozat – Javaslat a Török kút Nagykanizsán, a Deák téren történő felállítására – első mondatát az alábbiak szerint módosítja: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy a Török kút másolati példánya vízellátás nélkül, kizárólag díszkút funkcióval a Deák téren kerüljön felállításra.

	elfogadja, és egyetért a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetője által hozott döntéssel, mely szerint a nagykanizsai uszodában hétfőtől-péntekig 18.00 - 19.00 óráig 2 sáv, valamint 17.30-tól 19.00 óráig további egy sáv kerül elvételre a Délzalai Vízmű Sportegyesülettől és használatra átadásra kerül az Ebihal Úszó és Mozgásfejlesztő Egyesület részére.


a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.


Balogh László: A Polgármesteri Tájékoztatóval végeztünk. Köszönöm a vendégeknek. Kassai úrnak és Korcsmáros úrnak köszönöm a részvételt, én gondolom, hogy ez a dolog még folytatódik. Természetesen polgármesterként nem térek ki bizonyos helyzetek elől, de itt és most erre eshetett csak sor.



20. Interpellációk, kérdések

Balogh László: Interpellációk és kérdések, nem lesz egyszerű, mert nagyon sok van, sorban 
szólítom a tisztelt képviselőket, valahová jegyzeteltem is, Gábris Jácint úr, tessék.

Gábris Jácint: Igen, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Polgármester úr az első ugye, amit a végére jeleztem arról lesz egy ilyen plusz, egy ilyen kilóg a történetből típusú. Itt két ügyben tudni kell, hogy Palin városrészben aláírásgyűjtés történt, mind a kettő jelentős lakossági megkeresésre, illetve egy olyan lehetőségre, amelyet polgármester úr, és  illetve a szakosztály, Tárnok úrnak a közbenjárásával sikerült felderíteni. És ezen, ennek a keretében szeretném átnyújtani a két ügyben gyűjtött aláírásokat ez kb. mintegy 700 aláírásról van szó.  Nyilvánvaló, hogy a további teendőt, azt pedig kérném polgármester úrtól. 

Balogh László: Köszönjük szépen, reméljük lesz foganatja.  

Gábris Jácint: Így van bízunk benne, ha nem, akkor meg nyilván visszük tovább ameddig  csak lehet, mert ez úgy értem, úgy értelmeztem, én is, mint a palini városrész lakók is, hogy ez egy közös érdek és számítunk is a polgármester úr, meg a szakosztálynak a segítségére. Palini ügyeket szeretnék ismertetni, nagyon sok ügy lett volna, még legalább egy 20, amit szerettem volna hozni, de már azt a tendenciát folytatom, hogy amit lehet, azt a szakosztály, illetve jegyző asszony részére küldöm. Nyilván örülnek nekem, de hát nem tehetek róla. A Garay utca környékéről nagyon sok megkeresés érkezett, Korpavárról, Förhéncről , ezek   most mind ott vannak a szakosztályon, a megfelelő szakosztályon és remélhetőleg ügyintézés alatt. A Palinból érkezőt szeretném most ismertetni. Az egyik az az új lakótelep első bejárata, ott a sárga villogónál, ez ugye a Szálfa   utca - Alkotmány utca kereszteződése. Ott ugye nagy kátyú van, ez egy olyan kátyú, ami olyan problémát okoz a bekanyarodásnál, ami már volt, hogy tengelytörést okozott autónak konkrétan, úgyhogy   ezt mindenképpen jeleznem kellett. Ez mihamarabbi, tehát beavatkozást ez mindenképpen igényel, akár hideg, akár meleg aszfaltozás, teljesen mindegy az időjárás, ez sürgős. A másik, hogy ugyanennél a területnél, a gyalogos átjárónál, a világítással probléma van. Nem világít az egyik lámpatest, ezt kellene megnézni, és ez egy eléggé forgalmas szakasz. A Magyar utca - Lámpagyári utca kereszteződésén lévő gyalogos-átkelőhely kivilágításával is probléma van, illetve ott vannak takaróelemek, ezeket kellene felülvizsgálni, ebben kérném a segítséget, hogy ezt nézzük meg, mert nagyon-nagyon sok balesetközeli szituáció történt már ott, és erre hívták fel az itt lakók a figyelmemet. A háziorvosi, az orvosi rendelő, ugye ez mindig visszatérő probléma. Szeretném kérdezni tisztelettel, hogy ott a parkolóhely kialakítása az hol tart? Remélhetőleg már valami kivitelezési elképzelés is van rá, hiszen már volt azért itt ügyként, jó? Jelezték, hogy a patika előtti szakaszban is azért kellene gondolkodni, mert ott is problémás a parkolás. Illetve van még egy érdekes visszajelzés, ez pedig, ezzel is foglalkoznunk kell természetesen, hiszen sokan azért otthonról is dolgoznak. Azt problémázták, hogy a szolgáltató, amelyik elérhető, egy bizonyos szolgáltató, azt nyilván a polgármester úr felé majd konkrétan jelezni fogom, csak hát ugye nem akarunk itt marketing dologba belemenni. Hát viszonylag rossz minőségben szolgáltat a város többi részéhez képest és ebben kérik a beavatkozást. Internet szolgáltatásról van szó, úgy tudjuk, a lakosok többsége is úgy tudja, hogy miután egy másik cégbe olvadt, itt lehetőség lesz  fejlesztésekre, hiszen külön pénz csoportosítások történtek ez ügyben. Nyilvánvaló ennek a kiderítése az talán egy közös feladat lesz. Arra kérem polgármester urat, hogy akkor ezzel a problémával is majd foglalkozzunk, és akkor egyeztessünk. Köszönöm szépen. 

Balogh László: Én, mint régen, sok kérdésre is akár szeretnék reagálni, de nem teszem, hanem megyünk tovább. Dr. Fodor Csaba úr csak egyet kérdez.

Dr. Fodor Csaba: Így van. Köszönöm szépen. Múltkor a fogadóóránkon sok problémát felvetettek, egy jelentőset én most el szeretnék mondani, a többit azt közvetlenül intézzük, illetve majd a Horváth Jácint képviselő úr is mond egy párat. A Szabadhegy közlekedésével kapcsolatosan azzal kerestek meg bennünket ott lakók, hogy a Szabadhegy   Pásztor utca, a Szabadhegyi út és a Pásztor utca részén ott nagy kamionok mennek. Nem is értik hogy, hogy tudnak, oda fölmenni kamionok. Tehát nemigen, és fényképeket is mutogattak, hogy valóban a házaktól, meg kerítésektől ott állnak ilyen hatalmas nagy kőszállító, vagy nem tudom milyen nagy rendes kamionok, merthogy a GPS jel, vagy nem tudom mi   oda viszi őket. Én most azt mondom, hogy nyilvánvalóan nem fogjuk tudni befolyásolni a GPS-jeleket, bár törekszünk mindenre, de nem sok esélyünk van rá, de azt megtehetnénk, hogy megkérjük a Via Kanizsát, hogy mesterséges magasságkorlátozó elhelyezhető-e? Oda. Olyan magasságkorlátozó, ami mondjuk tiltja az ilyen nagy, magasépítésű gépjárművek oda beközlekedését. Mert hiába teszünk ki, bármilyen súlykorlátot, vagy bármilyen táblát, ezek a kamionok rendre oda tévednek és tényleg a ház falától 10 centikre fordulnak, valami hihetetlen. De. Hát ez most te is arra, de,de tényleg. Ezt meg kell oldani polgármester úr, ezt  tekintsük át, köszönöm szépen.

Balogh László: Utánajárunk természetesen a munkatársak által. Horváth Jácint úr kettő kérdést tesz fel. 

Horváth Jácint: Köszönöm szépen polgármester úr!  Az első keleti városrésszel kapcsolatos dolog. Nagyrészt arra én is azt fogom válaszolni, hogy továbbra is, a illetékes cégek ügyvezetőivel. Néhány dolgot azért szeretnék mondani. A Városkapu körútnál a forgalmi rend kapcsán érkezett kérés, ugye párhuzamosan van a két út. Az egyik az parkolóként minősül, a másik pedig ugye egy elég nagy áteresztéssel bíró út, a Városkapu krt. maga. Viszont ahogy befordulunk a parkolók felé ott ugye folyton egyenrangú útkereszteződésekkel találkozunk, ami Nagykanizsán viszonylag elég kevés van, és ez sok közlekedési konfliktust eredményezett a lakótelepen élőknek. Azt nézzük meg, hogy érdemes-e egyáltalán változtatni ezen, vagy jobban felhívni az ott lakók figyelmét az egyenrangú útkereszteződés használatára, vagy pedig elsőbbségadás kötelező táblákkal rendezni ezt a helyzetet. A Zemplén 7. és 9. között érkezett kérés hozzám, de ez nagyon sok helyen nyilván probléma a keleti városrészben mindig, folyamatosan és örökké. Parkoló helyzettel kapcsolatban ott van egy nagyobb zöldterület, nyilván a zöldterület megszüntetések rovására nehéz parkolót kialakítani a városban mindenhol. Azt nézzük meg esetleg, hogy milyen vegyes megoldások lehetnek, tehát ahol füves és tehát   gyephézagos megoldással esetleg lehetséges – e valahol, valamit csinálni, amit esetleg a lakókkal aztán később le kéne egyeztetni, majd, hogy majd nekünk. Igen, tehát az egész Keleti városrészre egy érvényes problémáról beszélünk. Talán tényleg egy két utca, ami nem olyan veszélyes ebből a szempontból. És még egy dolog: nagyon szeretnék az ott lakók, látják a belvárost, mennyi gyönyörű pad van a belvárosban, ott viszont nagyon kevés pad van a keleti városrészben, és nagyon kevés   a pihenési lehetőség. Konkrétan nekem a Zemplén utca, a Balatoni út felé eső, ami egyébként kerékpárútként van, de hát rengetegen használják sétálásra azt az útszakaszt, tényleg nagyon sokan sétálnak ott  és mennek. Kihelyezett utcai lakossági fórum is volt ott nekem az elmúlt időszakban, ahol rengeteg emberrel össze lehet futni ebben a délután i időszakban, gyermekkel stb., tehát, hogy elsőként erre, aztán megnézni utána a Városkapu részeit, padokat, szemeteseket bővíteni, kihelyezni. Második kérdés pedig alapvetően arra vonatkozik, hogy polgármester úr december hónapban kötött egy szerződést egy budapesti ügyvédi irodával, 17 hónapon keresztül havi közel 1.000.000 Ft-os díjat fizetünk ennek az ügyvédi irodának. Ez a sportcsarnok jogi tevékenységével kapcsolatos szerződés. Nekem, ez pénzügyi Bizottság előtt volt ez   a szerződés a tegnapi napon, ott a szerződés listában figyeltünk fel rá. Tulajdonképpen az az érdekes, azért jó pár ügyvéd azért ezzel nagyon jól járna egy ilyen szerződéssel, ahol havi 970.000 Ft, 17 hónapon keresztül. Azért ez egy komoly díj, és nem látjuk azt, hogy mi indokolja ezt a szerződést. Nyilván minden hónapban teljesítésigazolást fog kiállítani ezen teljesítésről. Kérem polgármester urat vizsgálja felül, hogy ez ekkora összegben, 21.000.000 forintról beszélünk, indokolt-e? Még egyszer nézze meg. Tudom, hogy még a Városfejlesztő előző ügyvezetője folytatta le ezt a beszerzést. Vizsgálja felül ezt a szerződést, nézze meg, hogy tényleg indokolt-e egy budapesti ügyvédi irodának havi 1.000.000 forintot kifizetni azért, hogy egyébként meg a BMSK csinálja a projekt beruházását, lebonyolítását és kivitelezését és mindent.    Kérem szépen, köszönöm.

Balogh László: Köszönöm, Horváth Jácint úr. Azt mondom, amit Tárnok úr szokott mondani mindig, megvizsgáljuk, de komolyan, igen. Következik Bizzer András úr, három kérdéssel. 

Bizzer András: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés!  Az első kérdésem arra vonatkozna, hogy van-e lehetőség arra, hogy parkolókat fessünk fel a keleti városrészben? Az előző önkormányzati ciklusban én ezt már felvetettem, ez szerintem enyhítene az ott lévő parkolási helyzeten, hiszen hogyha felfestenénk a nagy parkolóinkat, akkor ugye normálisan tudnának beállni az autók, és akár az is előfordulhatna, hogy ott, ahol jelenleg mondjuk öt autó tud leállni, leparkolni, hogyha helyesen állnának be, akkor lehet, hogy a hatodik is beférne. Tehát ez egy 20%-os emelkedést jelentene, hogyha a keleti városrészben a nagy parkolókat, amelyek a házak között helyezkednek el normálisan felfestenénk. Erre jó lenne, hogyha a költségvetésünkben mondjuk egy 5.000.000 forintos keretösszeget elkülönítenénk, tehát ez lenne az egyik kérésem. A másik kérésem, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy szintén a keleti városrészben a parkolási helyzet javítása érdekében hol lehetne kisebb területeket igénybe véve új parkolókat létesíteni, főleg a Munkás utca - Kazanlak krt. és a Rózsa utca vége tájékán. Lehet, hogy egy-egy kisebb zöldterületi beugróba 2-3   parkolót tudnák építeni, de már ez is nagy segítség lenne, tehát erre is pénzt kellene szerintem költeni az idei költségvetésünkben. Azt javaslom, hogy ilyen kisebb parkolók létesítésére, a keleti városrészben különítsünk el 15.000.000 forintot majd a költségvetésünkben. A második kérdésem, hogy vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy milyen módon tudnánk futópályát kialakítani a keleti városrészben a Székelykertben. Én azt gondolom, hogy egy ilyen futópályára nagy szükség lenne ott a keleti városrészben. Nagyon sok ember használná. A sportéletet és az egészséges életmódot segítené ez, hogyha a keleti városrészben élő emberek a közelben tudnának sportolni és futni. Én úgy tudom, hogy a kormányzat részéről van olyan szándék, hogy pályázatokat fognak majd kiírni ilyen futópályák építésére, és jó lenne, hogyha tudnánk pályázni és az önerőt hozzátenni, és akkor a Székelykertben egy vadonatúj, jó minőségű futópálya tudna létesülni.  Köszönöm szépen!

Balogh László: Köszönöm Bizzer úr. Berta Krisztián   képviselő úr következik öt kérdéssel.

Berta Krisztián: Köszönöm szépen a szót Polgármester Úr, Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Igen öt kérdéssel fordulok a tisztelt testület elé. Egyre nagyobb problémák, problémákat jelent a városban az illegális szemét kérdése, illetve az illegális hulladékok megjelenése. És nemcsak a szelektív gyűjtők körül, hanem egyre több random helyszínen a városban. Jelen esetben például Batthyány utcából kerestek meg a lakók, hogy a Batthyány utca 6. előtt is megjelent ilyen szemét és kérik, hogy szállíttassuk el, vitessük el, oldódjon meg  a problémájuk. Tudom, hogy nem a mi feladatunk lenne, hanem aki otthagyta, de hát most ebből kell élnünk. Második a Múzeum tér - Rozgonyi utca kikötése. Úgy láttam, és a lakók is úgy tapasztalták, hogy autók már parkolnak, elkészült, de a Rozgonyi utca felől még nincsen megnyitva. És az a kérdés, hogy mikor lesz megnyitva a Rozgonyi utca felől, hogy ne csak a Múzeum tér felől lehessen közlekedni a Fő út felől. Le van kordonozva, igen. Harmadik, Herman, Herman Ottó - Csengery utca átjáróban tapasztalható szemét kérdése ugyancsak. Hetek, sőt, hanem az aktuális szemetet nézem, akkor inkább évek problémája az, hogy az átjáró az abszolút mocskos, és ez nemcsak rend kérdése, hanem fertőzésveszély, illetve a lakók biztonságát is veszélyezteti. Főleg a fertőzések szempontjából. Mikor oldódhat meg ez a helyzet? Negyedik kérdésem nem a körzettel kapcsolatos, de hát hiába vagyunk egyéni képviselők ugyan úgy az egész városért felelősséggel tartozunk. A régi víztoronynál lévő kereszt állapotára hívták fel a figyelmemet, ami egy elég frekventált és forgalmas hely, hogy a Kaposvári út felől beérkezőket ez a csúnya látvány fogadja. Tehát ennek a keresztnek a felújítását kérjük megvizsgálni. Negyedik, vagyis az ötödik    pedig a miklósfai kerékpárút kérdése. Kerékpárosbarát település révén az a kerékpárút szakasz már elég régóta elhanyagolt, és illő lenne felújítani. Köszönöm a szót.  

Balogh László: Köszönöm szépen. Dr. Károlyi Attila következik hét kérdéssel.

Dr. Károlyi Attila: Köszönöm, köszönöm Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Közgyűlés! Igyekszem ledarálni ezt a hét dolgot. Az egyik az, hogy tájékoztatnám a közgyűlést, hogy január 23-án Cegléd Város Képviselőtestülete ülést tartott. Az ülésre dr.  Csáky András polgármester úr nagyon praktikusan egyetlen egy változatot terjesztett, hogy ne adjuk vissza Kanizsának ezt a szobrot. Ergo nem is volt, megnéztem a Képviselő testület ülését, különösebb vita nem alakult ki, mosolyogva mondta, hogy nem adjuk vissza. Hát ennyit értünk el. Van egy verzió, ugye a kettes verzió, amit a polgármester úr, és a Képviselő testület elé nem tártunk, ez pedig a másolat készítése. Úgyhogy most nekigyürkőzködünk, azt ugye a polgármester úr nyilván nem tudja, hogy a bronzszoborban nincs eredeti . Mert hiszen elkészíti a szobrot a művész, abból egy negatívot készítenek, 35-ször öntik ki, abból mindig ugyanaz a változat jön ki. Tehát én ezt szeretném kérni, gyorsítsuk fel ezt a dolgot.  Nem tudom a török kúttal kapcsolatban még, volt már ugye, igen. A   Krátky István polgármester úr egészalakos szobráról szeretnék érdeklődni, többször elhatározta már a Közgyűlés azt, hogy nekiveselkedik ennek a szobor elkészítésének. Sec perc alatt elkészült gróf Bethlen Istvánnak a szobra, bizonyos okokból valakinek nagyon szimpatikus volt Bethlen István, aki egyébként Nagykanizsára csak bevásárolni jött. Hatalmas egyénisége a magyar történelemnek, az, hogy ezt tudni kell, hogy Inkén lakott, és ott gazdálkodott a Hohenlohe herceg birtokán. Ez hamar elkészült, a mi   szent polgármesterünknek a szobra mikor készül el? Ez a kérdés. A Kiskastély épületéről szeretnék, nyomdaépület, főleg a Kiskastélyról szót ejteni. Úgy  tájékozódtam, hogy a tetőszerkezet ramaty állapotban van, folyik be a víz, főleg azóta, amióta állagfelmérés ürügyén megbontották a tetőt.  Tehát a katasztrofális helyzet akkor következett be, amikor mentek bizonyos szakértők és megbontották a tetőt. És ne hagyjuk veszni ezt a kincsünket, figyeljünk oda rá, erre felhívnám a figyelmet, és tisztelettel kérném a polgármester urat, hogy valamit tegyünk. Inkei Kápolnával kapcsolatban szeretném elmondani azt, hogy egyedülálló. Miklósfai barátaink, képviselőtársaim többször felhívják mindig a figyelmemet, hogy a Mauzóleum, ugye valószínűleg ugyanaz volt a tervezője, ilyen karéjos alakban   készült el. Ez az épület is rendkívüli romlásnak indult, legalább állagmegóvást kéne elvégezni, és egy szép kis felújítással akár egy bemutatóterem is készülhetne ott. D e viszont ami fontosabb nagyon igyekszem gyorsan befejezni, ami sokkal fontosabb, és amire Cseresnyés polgármester úr már ígéretet tett, hogy Vándor László régész bevonásával megkutatnánk az Inkei Mauzóleumot, az alapzatot, mert nem kizárt az, gyanítjuk néhányan azt, hogy Thúry György maradványai lehettek ott előzőleg. 1.000.000 forintról volt szó, talán a polgármester úr a keretéből is ki tudná szorítani? Ez a kérdés. Thúry Györgyről annyit szeretnék elmondani, hogy 2014. május 31-ében    ..... (nem érhető) a Kanizsa újságban megjelent cikkemben részletesen írtam Thúry György sírjáról. T ehát, ez úgy végződött annak idején, hogy abban is bízom, hogy Nagykanizsa városa legnagyobb hőse, egyben egyik legnagyobb nemzeti hősünk halálának 450. évfordulóján, ez 2021., méltó megemlékezésű országra, világraszóló ünnepség sorozatot rendez Várpalotával összefogva, és 2021-et Magyarországon a nagy Thúry György évének nyilvánítja. Tehát Zrínyi után lehetne Thúry György évének  ..... (nem érhető) azzal fejeztem be, hogy ez ehhez kívánok jó egészséget, városi összefogást és kormányzati akaratot. A városi összefogás most már mindenképpen meglesz, legalábbis bízom a képviselőtársaimban is.  Zsinagógáról már beszéltem, Városi Képtárral arról szeretnék beszélni néhány mondatban, hogy bejártam, a mellettünk lévő, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által elfoglalt Városi Képtárunkat. Botrányosnak tartom és tarthatatlannak, hogy egy ilyen gyönyörű 300 négyzetméteres épületben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, isten tudja mikori aktái - ugye ők nem ismerik az elektronikus nyilvántartást ezek szerint - kellemesen fűtve van ez a helyiség, el tudom képzelni, milyen horror pénzt költhetnek rá a fűtésére, ezt vissza kellene nekünk szerezni polgármester úr. Visszaszerezzük a Városi Képtárat? Thúry Györgyről beszéltem. A bakónaki mártírok. A bakónaki mártíroknak is nekiveselkedtem   egyszer már ugye, azt tudja mindenki, hogy Nagybakónak  községben 1919-ben történt egy bizonyos, hogy is mondjam olyan esemény, ami miatt kivégeztek itt Nagykanizsán három bakónaki parasztembert. Az emlékművüket a kanizsai temetőben lerombolta Nagykanizsa városa, vagy épp pontosabban az akkori hatalom 1952-ben, 1937-től 52-ig állt fenn.   El is készítettük, már a tervét ennek, nem kellene az eredeti nagyságában, hanem kisebbként meg kellene ezt csinálni polgármester úr, erre különítsünk el a költségvetésben, ez nagy szégyenünk ez nekünk, hogy a mai napig nem állítottuk ezt vissza. Ugye a kommunizmus áldozatainak a napján Önök, sajnos nem értem oda az ünnepségre. Ezek ugyanazok című nem akarom mondani azokat az embereket, akik ezt, és nem is akarom kisebbé tenni ezt az ünnepséget sem. Ez sokkal nagyobb problémánk ezek az emberek, ezek valóban a kommunizmus áldozatai. Nagybakónak községet nem nagyon érdekli a dolog, érthető is, mert mi csináltuk az emlékművet, én tudom, hogy hol van az a három fa, ahol, amikor az urn afalat építették, akkor az ő hamvaikat hova helyezték át, egy idős néni nekem megmutatta a helyszínen. Ezt nem sokan tudják a temetőben, oda kellene elhelyezni megint ezt az emlékművet örök mementóul. Ugye azt mondta Krátky István amikor felavatta ezt az emlékművet, szó szerint azt mondta, Krátky István polgármester beszédében kiemelte, hogy a legszomorúbb mártíriumot szenvedték a megöltek, mert testvéri kezek oltották ki életüket. J ó, köszönöm ennyi lett volna. 


Balogh László: Köszönöm, Tisztelt   közgyűlés, én Károlyi Úrral mindenben egyetértek. Következik Dénes Sándor polgármester úr.


Dénes Sándor: Köszönöm polgármester úr a szót! Két dologban szeretnék tájékoztatást adni, illetve kérdezni. Az egyik a Szepetneki utca 25/A Kiskanizsán. Ezen ingatlan mellett folyik el az ún. Cseszkó árok, amely hát legnagyobb részben csapadékvíz elvezetésre használt, és ezen ingatlan udvara mellett van - önkormányzati nyilvánvalóan ez az árok - és már a partfalat nagyon kihordta, és jött az ott lakó, hogy valamit kezdjünk ezzel. Volt már bejárás korábban, csak akkor elnapoltuk a megoldást. Arra kérném tisztelettel, hogy nézzük ezt meg, majd nyugtassuk meg, és valami megoldást találjunk ki. A második kérdés a kiskanizsai temető északi oldalán lévő útnak az állapota nagyon megromlott, tele van kátyúval. Akkor, amikor ugye temetésre mennek, akkor ott a gépjárművek ennek a közlekedését akadályozza, de ha az elhunytat is éppen arra viszik, az meg még nagyobb probléma. Kérném, hogy figyeljenek erre és jó lenne minél előbb ezt kikátyúzni. Köszönöm szépen! 

Balogh László: Köszönöm szépen! Gondi Zoltán Úrnak két kérdése van.

Gondi Zoltán: Köszönöm szépen. Póbálok rövid lenni, először is Bajcsa városrésszel. Bajcsán a Törökvári út, amelyik végighalad gyakorlatilag a településen Fityeháza felé - csak, hogy mindenki be tudja tájolni. A bajcsaiaknak itt két kérése volt. Az egyik, tehát erről a főútról a Törökvári útról lekanyarodik egy út, ami a temetőhöz vezet. Azt kérték, hogy ide kerüljön ki mind a két irányból egy-egy tábla, ami azt mutatja, hogy ha idegen érkezik a településre, akkor hol találják meg a temetőt a városrészben. A másik pedig ez a lekanyarodó út, ez - a temető ugye kétszázméteres szakasz - 100 méteren betonlapokkal van lerakva, majd 100 méteren kavicsos, földes út. A probléma az, hogy nagy tömegű teherautók közlekednek ezen az útszakaszon, és a föl- és a leugratásnál erre a beton elemekre nagyon komoly gödröt hoznak létre. A mai nap is kimentem megnéztem, azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül olyan 6-8 méter hosszú, legalább 20 centiméter mélységű vizesárok van jelen pillanatban is. Tehát azt szeretném kérni, hogy ez a betonút, ha lehet ezen a 100 méteres szakaszon  akkor a temető bejáratáig valamilyen módon egy szilárd felülettel legyen megoldva. A másik pedig Kiskanizsán jelenleg folyik a Principális csatorna fölötti hídnak a felújítása.  Hát már legalább 4-szer mentem az ott élő emberek hívására, a probléma a következő: a hidat felújító cég elhelyezett egy szerelő hidat a híd alatt, ahonnét a munkálatokat tudták végezni. Ennek a tartó lábait elhelyezték a mederben. Több tartó láb is helyezkedik el, és ezeket pedig összekötötték gerendával. Na, most jelen pillanatban ez a tartóláb, és ezek a gerendák ezek úgy viselkednek, hogy mindenfajta zöld szemetet összegyűjtenek, és blokkolják gyakorlatilag a víznek a lefolyását az árokban. Egyetlen alkalommal találkoztam ott olyan munkással, akinek az volt a dolga, hogy ezt a folyót, tehát ezt az akadályt gyakorlatilag megtisztítsa, és biztosítsa a csatornának a folyását. Az ott élők nagyon szeretnék hogyha ameddig a munkálatok nem folytatódnak, addig a kivitelező cég ezt az akadályt emelje ki, és amúgy is ezt a lapos területet ne ez miatt öntse el ismételten a víz. 

Balogh László: Köszönöm Gondi Úr! Szabó Szilárd képviselő következik egy kérdéssel. 

Szabó Szilárd: Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Egy kérdésem, vagy egy megjegyzésem lenne, azt is két részre bontanám. Az interpellációm témája az illegális hulladéklerakás, amivel szembesülnek, mind a belváros lakói és sajnos mindazok, akik a városnak a külső kerületeiben, külső városrészeiben laknak. A belváros tekintetében a hulladék, szelektív hulladékgyűjtő szigeteken tapasztalható áldatlan állapotokra szeretném újfent felhívni a figyelmet most már itt a közgyűlés és remélhetőleg a média nyilvánossága előtt is. Rendben van, hogy a Netta Pannónia Kft. próbálja ezeknek a karbantartását, az illegálisan lerakott hulladéknak a megszüntetését elvégezni, úgy látom, hogy nem hiába, mert rendszeresen megjelennek időről-időre, köszönet a plusz munkáért és a vállalásért. Viszont nagyon fontos lenne, hogy végre nekiálljunk, és találjunk valami olyan megoldást, hogy ne az legyen a megoldás, hogy megszüntetjük ezeket a hulladékgyűjtő szigeteket, hanem vagy mobil kamerarendszerrel, vagy bármilyen más megoldással kezdjük el ezeknek az illegális hulladékelhelyezéseknek a megszüntetését, vagyis inkább a szankcionálását. És itt meg is kérném jegyző asszonyt, polgármester urat, hogy tekintsük át, hogy jelen pillanatban milyen lehetőségeink vannak abban az esetben, hogyha tettenérés van, fénykép készül, ezeknek a az eseteknek a szankcionálására, mert addig, ameddig ezzel nem foglalkozunk addig folyamatosan fogják lerakni a szemetet. És ne a megszüntetés legyen a megoldás, hanem tényleg lépjünk valamit ebben. A másik eset ugyancsak az illegális hulladéklerakás, csak most nem a szelektív hulladékgyűjtőszigeteken, hanem a környezetben, a hegyi utak, a zártkerti utak mentén, a zöldterületeken katasztrofális állapotok vannak. Bagolai fórumon is szinte minden megszólaló, minden érdeklődő, minden megkeresésben elhangzott az illegális hulladéklerakásnak a problémája.  Közel harmincan voltak, el lehet képzelni, hogy gyakorlatilag bárhova elindulunk Bagoláról, bármelyik irányba, kilépünk a városrészből zöldterületen illegálisan lerakott hulladék. Véleményem szerint itt is lehetne elérni eredményeket mobil kamerarendszerekkel, ezeknek a telepítésével, vagy az időszakos telepítésével, nem nagy összegről beszélünk. Utánanéztem, persze nem teljes mértékben ennek a témának, néhány 100.000 forintból már egy ilyen mobil letelepíthető kamera   rögzítéssel, vagy akár hálózatba kötéssel megoldható, és azt javaslom, hogy akár gondolom több képviselőtársam is találkozik ezzel a problémával, akár egy munkacsoport keretében, de tényleg kezdjünk már ezzel foglalkozni. Ne a médiába kelljen állandóan azt látni, az újságokban, tv-ben itt, ott, amott, hogy szeméthegyek között élünk, néhány, mert bízom benne, hogy nem sok van, néhány trehány ember jóvoltából. És amit még    szeretnék megjegyezni, látom, hogy a városnak már lesz klímastratégiája, beszélünk zöldvárosról, zöld Nagykanizsáról. Véleményem szerint felültünk a, vagy átestünk a ló túlsó, másik oldalára. Amíg nem tudunk meg küzdeni egy ilyen problémával, hogy az illegális hulladéklerakást ebben a városban, illetve a hozzátartozó városrészekben legalább megpróbáljuk megszüntetni, illetve a szankcionálás egy formáját megoldani, akkor ne beszéljünk klímas tratégiáról, meg egyéb ilyen konferenciákat ne rendezzünk. Biztos volt sok okos, meg jó hozzászólás, meg gondolat – de nem gondolom azt, hogy Nagykanizsának első körben erre van szüksége, amikor Zala megye közepén, egy erdő, mezőkkel körülvett városról, rengeteg zöldterülettel beszélünk. Kezdjük el ott a munkát, meg a probléma megoldását, ami azt gondolom, hogy nem tűr több halasztást, köszönöm szépen!
 

Balogh László: Köszönöm szépen! Tóth Nándor úr következik, két kérdéssel.

Tóth Nándor: Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr, képviselőtársaim! Két rövid kérdést kívánok feltenni. Az első a Zrínyi iskolával, annak is a homlokzati lábazatával kapcsolatos. Másfél évvel ezelőtt mindannyian örültünk annak, hogy a nagymúltú iskola utcai homlokzatának nyílászárói, majd maga a homlokzat is megújult teljesen önkormányzati forrásból. Az öröm nem tartott sokáig, a tavalyi évben  projekt keret ében, amikor is, hogy az államtól kapunk 7.000.000.000 forintot út, meg járdaépítésre. A szintén igen rossz állapotban lévő Zrínyi utca középső szakaszának út- és járda burkolata, valamint a vízmű közművek cseréje megtörtént. A munkálatok során jelentős mértékben megrongálódott az iskola lábazati homlokzata. A további, meg az előző történetet is nagyjából ismerem. Kérdésem, hogy azóta megvan-e a felelős? Ki okozta a kárt?    Ki a helyreállítás költségviselője, és mikor fog megtörténni a végleges helyreállítás? A második kérdésem a Principális csatornával kapcsolatos, Gondi Zoltán Úr már   ezzel kapcsolatosan a híddal, illetve a híd alatt kialakult állapotokkal kapcsolatosan föltett egy kérdést. Most én ezt folytatnám ezt a kérdést, nem a hídra gondoltam, de a két dolog összefügg. A csatorna medrének a kotrása 2015-ben a Kiskanizsa déli részén élők nagyon örömére megtörtént - köszönhetően Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő hatékony közreműködésének. A rendszer azóta is működik, tehát jobb a helyzet, mint mondjuk 6 évvel ezelőtt volt, azonban mára a csatorna medrét benőtte a sás, a nád egyéb lágy szárú növényzet. Újra kisarjadtak a fűz, és más fás szárú növények, és megjelentek a hódok is. Most a hódok megjelentek az még akár jó dolog is, mert ugye annak a bizonyítéka, hogy tiszta a víz. A kérdésem az lenne, hogy az önkormányzat keresse meg a szombathelyi Vízügyi Igazgatóságot, ugyanis ők a víz vagyonkezelői, hogy ebben az évben az igazgatóság tervezze a költségvetésébe a Principális csatorna ezen szakaszának a kaszálását. Már most látszik, hogyha nagyobb, tartósabb esőzések vannak, a csatorna visszaduzzad, most is   meg lehet nézni egyébként köszönhetően a le nem kaszált, belógó növényzetnek, az uszadéknak, és talán a hódoknak is. Köszönöm szépen.

Balogh László: Köszönöm szépen.   Bodó László nyolc kérdése következik. 

Bodó László: Tisztelt Polgármester Úr! Könnyű helyzetben vagyok mert az Ön választókerületének a problémaival jövök, tehát ismerősek lesznek, és erre szeretnék segítséget kérni. Első kérdésem a Berzsenyi utca, a kivetítőn majd lehet látni a dolgokat. A Berzsenyi utca 1-3. illetve a 2-es számú házak előtt, ami lakó- pihenő övezet, egy nagykanizsai vállalkozó rossz nyelvek szerint Cseresnyés Péter volt szomszédja, spanyja   - de én nem hiszek a rossz nyelveknek -  aki a város másik felében lakik, ott parkoltatja évek óta, ez 4-5 évet is jelent, 5-6 darab másfél tonnás tehergépjárművét. 17-es, 19-es, illetve 20-as képeket hoztam, reggel 9-kor voltam ott, a 17-est azt nem én csináltam, délben, illetve délután. Az volna a   kérése a lakóknak, hogy ismételten kérik, ha szükséges, akkor akár önkormányzati rendelet módosítással, de meg kell szüntetni ezt az áldatlan állapotot. A lehetőségekhez mérten újabb parkolók építését kérik, illetve annak a kijelölését. Második kérdésem: a Berzsenyi utca 1-3. számú ház mögött van egy salakos kézilabdapálya, ami igen elhanyagolt állapotban van. Tavasztól őszig általános iskolások, illetve középiskolások is odajárnak   tornaórákat tartani. A földszinti lakók nyelik a port, az volna a kérésük, hogy valahogy meg kellene oldani ennek a pályának a felújítását. Illetve az épület mögött van egy közel 100 méteres elhanyagolt járdarész, aminek nincsen világítása.  Szerelmespárok is   sötétben járkálnak, de az idősek meg már nem mernek arra menni, és azt szeretnék, ha ott egy valamilyen térvilágítás kialakításra kerülne. A következő, a hármas. A Huszti tér körforgalmában elhelyezett 17. hosszúsági kör (ez is látszik a képen) alapzatának a márványlapja több mint egy éve a földön hever. Csúnya, igen. Körbe kaszálják, de vissza kellene ragasztani meg igen csúnya, tehát ezt a javítását kérik. Négyes, csak katonásan, mert ezt kaptam a frakció vezető úrtól gyorsan hadar jak. A Platán sori lakók szeretnék, ha az önkormányzat, illetve a Délzalai   Víz- és Csatornamű Zrt. kidolgozna egy ütemtervet és belátható időn belül elkezdené felújítani a több mint hatvanéves víz- és csatorna hálózatukat. Erre szeretnének valamilyen választ, hogy mikor lesz a következő 10-15 évben, vagy esetleg az első évben már valamit tudunk ebből csinálni. Szintén a Platán sori lakók kérik, hogy az elmúlt héten is volt egy több gépkocsit összetörő száguldozás ott. Szeretnének a Platán sor mindkét oldalára egy 30 kilométeres sebesség korlátozó táblát kitetetni, illetve a behajtó utakról, ami jobbról-balról csatlakozik a Platán útra ott sárga vonalakkal elválasztani, hogy ne parkoljanak közvetlenül a kijáratnál, mert itt, aki onnan jön ki, nem látja a jövő forgalmat.  Hatos: az Attila út (erről is van kép) Attila út 12, 14-es számú házak között van egy kátyús járdasziget ezt szeretnék megszüntetni, azért, mert a lakótelepen mind jobbról-balról parkolnak a kocsik, és ezt egy ilyen körforgalomszerűen ki tudnák ott használni a területet, és nem törnék ott az autókat. Tehát mindenesetre szeretnék megszüntetni. Hetes: Petőfi utca 112-es szám alatti lakótömbben élő kérdezik milyen intézkedéseket tesz, és tett az önkormányzat, és mikor veszi tulajdonba a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő 649/2, illetve 649/5 helyrajzi számú ingatlanokat. Hosszú évek óta ez a Gábor laktanya mellett, így van, a fehér lakott. A lakásokat már eladtuk, mert önkormányzati, de a terület, csatorna a honvédségé.   Nyolcas: Mészáros Lázár utcában lakó kisgyermekes családok, gyerekei elvégzik lassan az általános iskolát is, évek óta játszótér építésével hitegették őket, kérdésük épül-e, mikor és hol egy játszótér az utcájukban vagy a környezetükben? Erre is várnak.  Köszönöm. 

Balogh László: Köszönjük szépen! Innentől kezdve minden képviselőtársunk vetíteni fog.  Bocsánat. Dr. Schauta Marcell, Dr. Erdős László, Radics Bálint és jómagam - mi nem kérdeztünk. A többiek mind kérdeztek. Menjünk tovább. Köszönöm.


Zárt ülés 22 óra 20 perctől

A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön jegyzőkönyv tartalmazza.



Balogh László polgármester más tárgy, vagy hozzászólás nem lévén az ülést 22.20 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.)
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