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Kivonat: 	Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. január 30-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

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

Nyílt ülés:

	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


Javaslat szünet elrendelésére.
2/2020. (I.30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a mai napon 17.30 órától 18.30 óráig szünetet tart. 







Javaslat alpolgármester választására és díjazása megállapítására

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.



Javaslat a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelésére 

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

Javaslat Társulási Megállapodások módosításának elfogadására és egyéb, társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 


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)







Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, díjainak emelésére 


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)



Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzőcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára 

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)
			


Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására vonatkozó döntések meghozatalára 

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)





Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítésére 
 
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)


Javaslat A 17. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására 

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 

	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. 

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. 


Javaslat körforgalmú csomópontok költséghatékony kialakításának vizsgálatára 


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)







Javaslat a 2020/21-es nevelési év tervezésére, az óvodai beiratkozások időpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására 


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.
2.	
Határidő: 	2020. február 15.
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)


3.	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)


4.	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.
5.	
Határidő: 	2020. májusi soros közgyűlés
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)


6.	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.
7.	
Határidő: 	2020. február 15. (szülők tájékoztatása)
Felelős: 	Balogh László polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)









Beszámoló a Thúry György Múzeum 2019. évi tevékenységéről 

15/2020. (I. 30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Thúry György Múzeum 2019. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. 

  
Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2019. évi tevékenységéről 


16/2020. (I. 30.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsai Kulturális Központ 2019. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja. 


Beszámoló a Halis István Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységéről 

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.


Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakásra határozott idejű szerződés megkötésére 

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 a) 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)



Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II., 8800 Nagykanizsa Corvin u. 1/A. szám alatti intézményegység megszűntetésére

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)

 

Javaslat a jegyzői építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára

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)
 Polgármesteri tájékoztató 


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.


Zárt ülés

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





Balogh László s.k.						Dr. Gyergyák Krisztina s.k.
polgármester								 jegyző






A kivonat hiteléül:

