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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor 
tartott soros nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Medgyaszay Ház 
 Nagykanizsa, Sugár u. 5. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Csákai Iván, 

Cseresnyés Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Gábris Jácint, Gyalókai 
Zoltán, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila, Kovács János, Marton István, 
Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Bagarus Ágnes osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Dr. Farkas Roland irodavezető, 
Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető, Rodekné Hederics Erika irodavezető, Tácsi Hajnalka 
osztályvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Jó napot kívánok tisztelt hölgyeim és uraim. Elkezdjük a januári soros 
közgyűlésünket. Még mielőtt a napirendhez, napirendi pontokhoz javaslatként elhangzó 
véleményeket meghallgatnánk, a szokás szerint a forgatókönyvet olvasnám fel, milyen új 
előterjesztés van, aminek a napirendre vételét javaslom, és esetleg milyen kiegészítések kerültek fel 
a honlapra. A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztések napirendre vételét javaslom: Javaslat 
az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések megtételére . Január 25.-én 
kerül a honlapra. Javaslat a nagykanizsai 02170 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog 
gyakorlására – 2013. január 25-én került fel a képviselői portálra. És Javaslat döntéshozatalra a 
1181/9 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében. Ez egy bizalmas, tehát zárt 
ülésen fogjuk megtárgyalni, ha Önök úgy gondolják. Ez ugyancsak január 25.-én került fel a 
képviselői portálra. A Polgármesteri tájékoztatóhoz, ha jól számolom, akkor hat kiegészítés került a 
későbbi időpontokban kiküldésre. Az egyik - Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel a helyközi járatok 
igénybevétele tárgyában kötendő megállapodás elfogadása. Aztán a Fánkfesztivál – csak egy-kettőt 
szúrópróbaszerűen mondok – Országos Fánkfesztivál támogatásáról. Egy projektmenedzsmentbe 
való beszavazásról, tehát hogy egy pénzügyi menedzsert foglalkoztassunk egy 
projektmenedzsmentben. Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet kulturális 
közfoglalkoztatási pályázatához való csatlakozás és a fogszabályozás, mint járóbeteg-szakellátás 
működtetése az Egészségügyi Alapellátási Intézmény keretén belül. Ezek mind 29-dike, 25-dike 
vagy éppen ezek közül kettő a mai nap folyamán került fel a képviselői portálra. Ezeknek az oka az, 
hogy ilyen későn tudtuk feltenni a kiegészítések, hogy például tegnap vagy éppen tegnapelőtt este 
kaptunk levelet, hogy a mai napig nekünk vissza kell jeleznünk, hogy hogyan döntött a közgyűlés. 
Tehát azért ennyire sürgős. És még egy, a 18-as napirendi ponthoz, „Az Év Vállalkozása 
Emlékplakett” adományozására egy kiegészítés van, ez január 28-dikán került fel a honlapra. Azt 
javaslom, hogy zárt üléssel kezdjünk éppen azért, mert megint egy határidős dolgunk van, tehát ha 
most el tudunk dönteni vagy eldöntünk valamit a zárt ülés keretén belül, akkor rögtön neki kell állni a 
hivatalnak és a Saubermacher itt levő vezetőjének és vezetésének dolgozni, hogy bizonyos papírok 
megfelelő időben odakerüljenek, ahol rájuk szükség van, vagy ahol valami feladat van. Tehát ez 
lenne a javaslatom. És szeretném bejelenteni előre, hogy a soros ülést követően azonnali soron 
kívüli közgyűlést fogok összehívni, mert van két olyan rendeletünk, amit módosítanunk kell, és ez is 
határidős, viszont éppen azért, mert a mai nap folyamán tudtuk ezt csak végleges formájába önteni, 
és az egyik, az pályázatról van szó, a másik pedig a környező települések vezetőtől érkezett 
kérdésre adott válaszként, ezért a mai nap folyamán döntenünk kell véleményem szerint erről, de hát 
majd, ha úgy gondolják, hogy nem akarnak tárgyalni róla, akkor majd úgy dönt a közgyűlés, hogy az 
azonnali soron kívüli közgyűlés összehívását támogatják-e vagy sem. És még egy bejelentésem 
lenne, hogy úgy, ahogy SMS-ben küldtük, hogy amikor befejezzük a soros közgyűlés és azonnali 



 2

soron kívüli közgyűlést, akkor utána egy informális közgyűlést szeretnék összehívni, amelyik a 
költségvetésnek az első informális tárgyalásáról szólna. Interneten keresztül megkapta mindenki a 
táblázatot és a mai nap folyamán mindenkinek meg kellett kapni nyomtatott formában is az első 
változatát a költségvetésnek. Erről fogunk beszélni. Terveim szerint még lesz egy ugyancsak ilyen 
informális megbeszélés, és február közepe felé pedig közgyűlés elé fogom soron kívüli közgyűlés 
keretén belül hozni a költségvetést, és hogyha rendben van, akkor nagyon gyorsan, februárban meg 
is lesz a költségvetésünk, nem kell tovább várni rá. 
 
Bicsák Miklós: A 16. napirendi pontnál, az Interpelláció és kérdéseknél interpellálni szeretnék 
három nagyon hideg kérdésben. Például az első: Palin városrész 2-es helyijáratnak – majd 
elmondom a témámban – több folyamatos fontos napközi közötti megszüntetésével kapcsolatban. A 
másik a palini Alkotmány utcai, a hideg január 15-dikei hidegtől a lakosság egyre türelmetlenebb a 
buszmegállónak a meg nem építése. Harmadik interpellációm tisztelt polgármester úr a Magyar utca, 
amit évek óta kértem, hiába fordultam ide-oda, majd el fogom mondani az interpellációmban, az 99-
től a 107-ig az üres területnél a járda. Most a meleg megoldotta, hogy fölolvadt. Elcsúsztak. Majd 
elmondom konkrétan. 
 
Dr. Károlyi Attila József: 16. napirendi pontnál három kérdésben szeretnék majd. 
 
Gábris Jácint: Én az előre jelzett interpellációs témakörömet továbbra is tartanám. Az első ugye a 
Kanizsa Újsággal kapcsolatos, a második az iskola-összevonásokkal, korábbi iskola-
összevonásokkal kapcsolatos, a harmadik az útburkolatok állapotával, negyedik a városvezetők és 
önkormányzati cégek vezetőinek év végi jutalmazásával kapcsolatos. Az ötödik pedig a 
hóeltakarítási munkálatokkal. És szeretnék három kérdést feltenni. Az első kérdést, azt a 
gépjárművek parkolási rendjével kapcsolatosan a Herman lakótelep kapcsán. A második kérdésem a 
Fő út 19-re vonatkoznak. A harmadik pedig a Munkaügyi Hivatallal kapcsolatosan. 
 
Dr. Etler Ottó László: Kérdések, interpellációknál négy kérdésem lenne. Az egyik a Kanizsa TV 
műsorszórásának a változásával kapcsolatos, a második a Rozgonyi u. 2. panaszos levéllel 
kapcsolatos, a harmadik a csatornahálózat építési munkálatainak az eredményével kapcsolatos. És 
a napirenddel kapcsolatban lenne egy javaslatom, hogy 20. napirendi pont, a hulladékgazdálkodási 
társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalát, azt zárt ülésen csak, aki kérte, a Horváth Balázs 
úrral kapcsolatos döntést hozzuk meg zárt ülésen, és a teljes további napirendet nyílt ülésen 
tárgyaljuk. 
 
Cseresnyés Péter: Ezt majd meg fogjuk szavazni, megszavaztatom természetesen a közgyűléssel. 
 
Sajni József: Ugyancsak ezen napirendnél, a 16-osnál három kérdésem lenne. Az egyik a zártkerti 
utakkal, a másik a hulladékszállítással, a harmadik pedig buszváróval, illetve a buszmegállóval 
kapcsolatos. 
 
Marton István: Ugyancsak az Interpellációk, kérdések között most kivételesen egyetlenegy 
interpellációm lesz. Címe valami olyasmi, hogy bűnös mulasztás súlyos következményekkel? 
 
Balogh László: A Fő út 10-12-vel kapcsolatban lennének ismét kérdéseim. 
 
Jerausek István Péter: A kérdések napirendi pontjánál szeretnék két kérdést feltenni, mégpedig a 
Szabadhegyen a csatornázás után kialakult helyzetről. Második kérdésem pedig a látóhegyi 
zártkertben az utak állapotával kapcsolatos. 
 
Cseresnyés Péter: Lezárom a hozzászólások lehetőségét, mert további jelentkezőt nem láttam. 
Aljegyző asszonnyal beszéltünk a zárt ülésre vonatkozó módosításról, amit Etler képviselő úr tett 
meg. Az a vélemény alakult ki, hogy én azt javaslom, hogy továbbra is zárt ülés keretében tárgyaljuk 
az egészet meg, úgyhogy teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni Etler Ottó képviselő úrnak azt a 
javaslatát, hogy a Horváth Balázsra vonatkozó részt, azt zárt ülésen, egyébként a Saubermacher és 
a társaságokra vonatkozó részt külön tárgyaljuk, az igen gombot nyom. Akik ezt nem és az eredeti 
javaslat szerint azt támogatják, hogy az egészet zárt ülésen tárgyaljuk, az meg nemet fog nyomni 
vagy tartózkodik. Aki el tudja fogadni Etler úrnak a javaslatát, az igent nyom tehát. Kérem a 
szavazást. 
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A közgyűlés 4 igen, 8 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el 
 
 

8/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Dr. Etler Ottó 
képviselőnek azt a javaslatát, hogy a „Javaslat a hulladékgazdálkodási 
gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára” 
előterjesztés – Horváth Balázs személyével kapcsolatos döntést kivéve – 
nyílt ülésen kerüljön megtárgyalásra. 

 
 
 
Cseresnyés Péter: Akkor az eredeti javaslataim szerint, tehát a kiegészítésekkel teszem fel 
szavazásra a mai napirendi pontjaink sorát, és munkánknak a rendjét. Aki el tudja fogadni, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

9/2013.(I.31.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. január 31-i soros ülés 
az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Zárt ülés: 

 
1. Javaslat a hulladékgazdálkodási gazdasági társaságokkal kapcsolatos 

döntések meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

2. Javaslat "Az Év Vállalkozása Emlékplakett” adományozására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Dr. Polay József elnök Nagykanizsai Kereskedelmi és 
Iparkamara, Mazzag Ferenc elnök Zala Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara 

3. Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

4. Fellebbezések (írásban) 
5. Javaslat a nagykanizsai 02170 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási 

jog gyakorlására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

6. Javaslat döntéshozatalra a nagykanizsai 1181/9 hrsz-ú ingatlanra 
bejegyzett elővásárlási jog gyakorlása ügyében (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 

Nyílt ülés: 
 

7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális 
szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde 

8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) sz. rendelete módosításának 
jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
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9. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

10. Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 
91/2011.(XI.4.) rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Balogh László önkormányzati képviselő 

11. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának 
valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető 

12. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Alapító 
Okiratának módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

13. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Magyarországi Volksbank Zrt. közötti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt folyószámla-hitelszerződés jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

14. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi 
külkapcsolatairól és javaslat a 2013. évi külkapcsolati tervre (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

15. Pályázati kiírás a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői tisztségének 
betöltésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Szőlősi Csaba elnök Kanizsa Uszoda Kft. Felügyelő 
Bizottsága, Karácsony Károly ügyvezető Kanizsa Uszoda Kft.  

16. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálata (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Vargovics Józsefné HNÖ elnök, Teleki László RNÖ elnök, 
Lancsák József NNÖ elnök 

17. Javaslat a Pivári utca felújítási tervének elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

18. Sajni József önkormányzati képviselő önálló indítványa a veszélyhelyzet 
megszüntetése, közterület rehabilitáció a Vasút utcában tárgyban 
(írásban) 
Előterjesztő: Sajni József önkormányzati képviselő  

19. Javaslat a Balatoni út – Hevesi úti csomópontban tervezett 
kettőskereszt-emlékművel kapcsolatos önkormányzati 
kötelezettségvállalás elhárítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

20. Tájékoztató a 2012-es év érettségi és szakmai vizsgáiról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium 
Nagykanizsa Rozgonyi u. 23. Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező 
Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola Nagykanizsa 
Platán sor 3. Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki Szakképző 
Iskola és Kollégium Nagykanizsa Hunyadi u. 18. 

21. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

22. Javaslat az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos 
intézkedések megtételére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

23. Interpellációk, kérdések  
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Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 10/2013.(I.31.) – 15/2013.(I.31.), 18/2013.(I.31.), 19/2013.(I.31.) számú határozata 
később kerül kihirdetésre. 
 
A közgyűlés 16/2013.(I.31.) és 17/2013.(I.31.) számú határozatában egyedi államigazgatási 
ügyekben döntött.   
 
 
 
 
7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) 
önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde 

 
 
Cseresnyés Péter: A bölcsőde vezetője megkeresett, hogy az ezzel kapcsolatos rendeletünket 
módosítsuk, aminek a tartalma az legyen a Ő kérése és a szülők kérése alapján, hogy az igénybe 
vett napokra számolhassunk ilyen hozzájárulást el. Én azt gondolom, hogy ez természetes, úgyhogy 
ez van benn a határozati javaslatban. 
 
Marton István: Tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy hát rossz volt az eddigi rendszer, mert 
teljesen igaza van a vezető asszonynak. Ez abszolút tisztességes és emberséges lépés, hogy az 
ellátási napok száma szorozva az egy napra eső díjjal, ez kerüljön. Tehát igénybe nem vett 
szolgáltatásért lehetőleg ne kelljen fizetni, főleg ilyen nehéz időben. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Én azt gondolom, mind a két 
rendszer tisztességes, mert az intézményt fenn kell tartani, és a dolgozóknak be kell járni. Annyiban 
valószínű, hogy a szülők szempontjából, sőt biztos, igazságosabb, hogy akik igénybe veszik a 
szolgáltatást, csak azok fizetnek, de egyébként az intézményt fenn kell tartani. Nem tisztesség 
kérdése vagy tisztességtelenség kérdése az egyik vagy másik döntés mellett való állásfoglalás, mert 
szerintem mind a kettő tisztességes. Ez egy kicsit igazságosabb, véleményem szerint. További 
hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a rendeleti javaslatot, az megnyomja az 
igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

2/2013.(II.01.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
megalkotja 2/2013.(II.01.) önkormányzati rendeletét a szociális 
szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) sz. rendelete 
módosításának jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Itt már az általunk elfogadott és a megfelelő hivatalos eljáráson túlesett 
módosításokról van szó, ezt foglaljuk be a rendeletünkbe. 
 
 
Dr. Károlyi Attila József: A bizottsági ülésen is említettem a 6.10-esnél ugye azt mondjuk ott, hogy 
a Magnetic Áruház tud arra terjeszkedni vagy micsoda, hogyha annak az útnak, és ott meg is 
indokolta a főépítész úr, hogy miért van az, hogy az a bizonyos utat, amit oda mi terveztünk, annak 
az út jellegét megszüntetjük ezen a szakaszon, és azt mondja, hogy mert jelenleg nincs rá szükség, 
csak akkor ott, aztán egy észrevétel, hogy a későbbiekben pedig már nem lesz rá lehetőség, az 
biztos. Tehát még amennyire mocsaras, meg nem tudom micsoda, területek, nyilván a Kanizsa vár 
miatt ugye ezek a mocsarak, ezek nem szűntek meg, ezek a vízlefolyások, ezek ugyanúgy 
közlekednek, mint anno 400 évvel ezelőtt, vagy 500 évvel ezelőtt, de ugye erre keresztet vethetünk, 
ahogy mondja a magyar, erre a dologra, de hát Istenem, ez van. 
 
Dr. Etler Ottó László: A 6.4-es részre hívnám föl a figyelmet. Ez a Csengery u. 113. telephely. Ez 
már többször előkerült, egy működő rendszerben vagy közel 500 embernek a munkahelyét 
veszélyezteti az, hogyha ezt bent hagyjuk, hogy ez a tervezett út kettévágná ezt a telephelyet, hiszen 
most ez egy üzemterület, üzemudvar, sőt, itt bővítést is akarnak, üzemcsarnokot akarnak építeni, és 
én úgy veszem észre, hogy a városi építészhatóság részéről is belátott tény az, hogy ezt az utat 
törölni kellene a tervekből, és valamiféle kommunikációs hiba miatt a tulajdonossal egy 
településrendezési szerződés még nem került aláírásra. Énszerintem ebben a pontban még 
egyeztetésre van szükség, és a két szándéknak nyilván előbb-utóbb találkozni kéne már. Tehát én 
azt javaslom, hogy ezt az utat, ezt töröljük, de folytassunk tárgyalásokat, hogy ez tényleg végleges 
megoldást kapjon. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok. Erre reagálni kellene. Főépítész úr, legyen 
szíves hozzászólni! 
 
Deák-Varga Dénes: A Csengery utcából nyíló kis út a TRIDENS Kft. telephelyét szeli ketté. Ez egy 
magán út a valóságban. A rendezési terv 2006 óta tartalmaz itt egy közterületi szabályozást, ami 
sérelmes volt a tulajdonos számára. Ő kezdeményezte ezen út törlését a rendezési tervből. A 
közgyűlés ezt támogatólag jóváhagyta annak idején egy döntésével, illetve a közgyűlés arról is 
döntött, hogy a rendezési terv módosítás költségeit településrendezési szerződés keretében át kell 
hárítani a kérelmezőre. Ezt mi megkíséreltük, megküldtük neki az erre vonatkozó szerződést. Erre a 
kérelmező nem reagált. Telefonon beszéltem vele személyesen. A kérelmező elhárította magától 
azt, hogy ő erre semmilyen hajlandóságot nem mutat, sőt, perrel fenyegette meg az önkormányzatot. 
Én nem tudok sajnos más megoldást javasolni. Erről a helyzetről egyébként írásban tájékoztatva lett 
a kérelmező, hogy pillanatnyilag nem áll módjában az önkormányzatnak ezt az előterjesztést, illetve 
ennek a kérelemnek a módosítását jóváhagyni. Várjuk az illető további lépését, és amennyiben 
utólag megteszi ezt, hogy befizeti a számára kirótt összeget, akkor bármikor a közgyűlés elé lehet 
terjeszteni, hiszen a tervezők elkészítették ezt az anyagot. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Tehát képviselő úr, szeretném 
én is hangsúlyozni, az önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a vállalkozó kérése 
teljesítve legyen. Még egyszer – mindent megtett. Egyet nem tudott vállalni, hogy egyébként a nem a 
mi kérésünknek megfelelő átalakításnak a költségét mi viseljük. Ez néhány tízezer forint. Ugye? 
Néhány tízezer forint. Ha a vállalkozó ezt megcsinálja, akkor nem lesz semmi gond, ide fogjuk hozni, 
és énszerintem ebben a közgyűlésben nincs senki olyan, aki ezt ne szavazná meg. Aki el tudja 
fogadni a határozati javaslatot, először – ugye két határozati javaslat van – az első határozati 
javaslatot, ami kiegészíti a rendeleti javaslatunkat, az igen gombot nyom. 
 
 
A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
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20/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a többször módosított 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 248/2006.(IX.26.) határozattal 
megállapított Településszerkezeti Tervét a jelen előterjesztés mellékletében 
szereplő tervlapok szerint módosítja.  
 
6.2 Mánta-patak és Principális-csatorna által határolt terület – A 0398 

hrsz-ú terület területfelhasználási besorolása általános 
mezőgazdasági területből kertes mezőgazdasági területre változik 

6.5  Budapesti vasútvonal – Csónakázó-tó gátja – Bakónaki-patak - 61. út 
által határolt tömb – A terület övezeti besorolása zöldterületből 
általános mezőgazdasági területre változik, a vasút mentén egy 
kiszolgáló és kerékpárút helybiztosításával 

6.6  Strand (különleges terület) és a Sétakert (zöldterület) övezeti 
határvonala módosul a kialakult állapotnak megfelelően 

6.9  Kiskanizsai major területfelhasználási besorolása mezőgazdasági 
üzemi területből egyéb ipari területre változik. 

6.10 A Vágóhíd utcától északra és Magyar utcától nyugatra tervezett 
gyűjtőút déli szakasza törlésre kerül. 

6.12 A volt Thury laktanya területén a korábban tervezett sportcsarnok 
környékének területfelhasználása településközpont vegyes területből 
kereskedelmi szolgáltató területre változik. 

6.13 A Laktanya u. – volt hadiút – Péterfai-árok – Teleki u. által határolt 
tömb területének egészének területfelhasználása egyéb ipari terület 
övezetre változik. 

6.14 Az Erdész u. – 3973 hrsz-ú út – 3477/48 hrsz-ú út által határolt tömb 
keleti részének területfelhasználása zöldterületből közlekedési 
területre változik. 

 
 
Cseresnyés Péter: Most a rendeleti javaslatot teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni a rendeleti 
javaslatot, az megnyomja az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 

3/2013.(II.05.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja 3/2013.(II.05.) 
önkormányzati  rendeletét a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
 
Cseresnyés Péter: És most az intézkedések megtételére vonatkozó határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
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21/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 
az elfogadott dokumentációt a dokumentálást követően az egyeztetésben 
érintett szerveknek, továbbá az Országos Dokumentációs Központnak 
küldje meg. 

 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
 
 
9. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Cseresnyés Péter: Egy javaslat érkezett hozzánk. A főépítészi vélemény ott van. Ez alapján hoztuk 
meg a határozati javaslatunkat. Hozzászólót várok. Mivel ilyet nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja 
fogadni a határozati javaslatot, az megnyomja az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

22/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet a Kemping utca 
– 7. sz. főút – Szombathelyi vasútvonal – belterületi határvonal által határolt 
tömb szabályozásának módosításával. Felkéri a Polgármestert, hogy erről a 
Kérelmezőt írásban értesítse. 
 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
 
 
10. Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 4.) rendelet 

módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Balogh László önkormányzati képviselő 

 
 
Cseresnyés Péter: Itt egy épületről van szó ugye. Hozzászólót várok, nem látok, a vitát lezárom. 
 
Marton István: Nyomtam, de a képernyőn még a szavazás volt. 
 
Cseresnyés Péter: Nem mondtam be a szavazás eredményét? Akkor tényleg itt van szavazás. Jó. 
vegyük vissza akkor. Az nem érdekes, hogy ott van az eredmény, attól még lehet nyomni. Az tünteti 
el többek között, majd miután a gépet vezérlő kolleganő csinálja a dolgát. Megadom Marton 
Istvánnak a szót. 
 
Marton István: Ha képviselőtársunknak a javaslatát elfogadjuk, akkor azzal kódoltuk, hogy a 
továbbiakban jószerivel mindenki azt csinál, amit akar, bármilyen üggyel idejöhetnek elénk. Hát 
valóban nem odaillő, tehát én nem tudom támogatni Balogh úr előterjesztését. 
 
Balogh László: A Sugár utca – Rákóczi utca kereszteződésében van ez az új alkotás, ami 
megjelent nemrég városunkban. Zeljko Hudek, aki egyébként tényleg nemzetközileg elismert, horvát 
származású festőművész, sokan ismerik Kanizsán. Most jelenleg Ausztriában él és dolgozik. Az Ő 
művészetét természetesen, mint esztétikai alkotást lehet többféleképpen értékelni. Azt gondolom, 
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hogy ezzel együtt ez az alkotása fiatalos, színes, mókás, macskákat mutató alkotása akár ebben a 
környezetben helyet kaphat. A környék lakói ezt erősítették meg, hogy nekik tetszik, és a kanizsai 
polgárok közül azok, akik hozzám eljuttatták véleményüket, szintén megerősítettek ebben. Igaz, 
amire van utalás az előbb, hogy a tulajdonos ugyan előbb festetett, mint kért engedélyt, de ebben az 
egy kivételes esetben, különösen Hudek úr művészeti erényeire való tekintettel mégis fogadjuk el 
azt, hogy az épületet, ezt az épületet ebben az esetben a helyi védettségből visszaminősítsük. Én 
kérem, hogy aki tudja, támogassa. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Nem tudom támogatni, bejelentem Önnek. Ez egy zártsorú beépítés, 
Nagykanizsára jellemző, Nagykanizsa belvárosra jellemző. Egy kissé eklektikus, de inkább egy ilyen 
új klasszicista stílusban. Nagyon szép, a régi képeslapokon is lehet látni ezt a szakaszt is. És most 
Hudek úr visszatérve, természetesen Hudek úrnak tiszteljük a művészetét. Az a helyzet, hogy ezt a 
néhány kóbor macskát felfestette erre a falra, tehát komolyan mondom tisztelt elnök úr, szóval 
nevetés nélkül az ember nem nagyon tudja megállni, főleg, aki megtekintette, odament és nem 
okozott katarzist, hanem inkább … dühöt okozott bennem. Tehát, ha Hudek úr úgy kifesti ezt a 
házat, mint a művészete csúcsán készített festményei, akkor le a kalappal előtte, akkor azt mondom, 
megszavazom. De ez ízlésromboló. És sajnos mi kanizsaiak imádjuk a modern művészetet. Vadas 
Ernőtől elkezdve a nagyszerű zenében és képzőművészetben alkotó művészeinkre büszkék 
vagyunk, támogattuk őket, már a kortárs, arról volt híres Kanizsa, hogy a kortárs közönsége 
támogatta a modern művészetet, de idejött hozzánk Bartók Béla és Kodály Zoltán és vállukon vitték 
az emberek, máshol meg dobálták őket rohadt paradicsommal, meg nem tudom mivel, de Kanizsa 
nem, Kanizsa kiállt mellettük. Tessék megnézni az egykori Zalai Hírlapokat, hogy hogy fogadták itt 
Kodály Zoltánt. Tehát én tisztelettel kérem Önt, Ön se gondolja komolyan, hogy ez most. Nem 
hiszem el. 
 
Bicsák Miklós: Én megértem Balogh László képviselőtársamat. Egyéni képviselőnek a választói 
szent, sérthetetlen. Meg kell hallgatni, főleg, ha eljön a fogadóórára, panaszt, problémát tudomásul 
kell vennünk, és továbbítani a polgármester úr és a tisztelt közgyűlés elé. És külön köszönöm itt a 
Károlyi Attilának ezt az expozéját, hát ragyogó tudományosan is, meg egyéb. A macskákat én 
életben szeretem, valóban, mert állatbarát vagyok, négynek a tulajdonosa, de annyit azért tisztelettel 
el szeretnék mondani képviselőtársamnak, hetente egyszer odajárok a Mini Vendéglőbe, komolyan, 
az emberek többsége azt kéri, hogy ne legyen ott. Csak ennyit szeretnék mondani. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Szavazásra teszem fel a 
rendeleti javaslatot. Az, hogy az emberek többsége mit mond, azt nem tudjuk. Mi azt halljuk, amit 
éppen nekünk mondanak, úgyhogy. Népszavazást meg, ha lehet, akkor erről nem írunk ki. 
Szavazás. Én elrontottam a szavazást, új szavazást kérek. 
 
 
A közgyűlés 10 igen, 3 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
rendelet alkotja: 
 
 

4/2013.(II.05.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 4/2013.(II.05.) 
önkormányzati rendeletét az épített környezet értékeinek helyi védelméről 
szóló 91/2011.(XI.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
11. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának valamint Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető 

 
 
Cseresnyés Péter: Ez automatizmus. Egyéb változások miatt kell itt módosítanunk. Címbejegyzés 
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ugye, ha jól emlékszem, meg a telephely, igen, igen. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el 
tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

23/2013.(I.31.) számú határozat 
 
1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés szerint 

jóváhagyja az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Alapító Okiratának 
Módosítását, felkéri a polgármestert és az aljegyzőt, hogy a Módosító 
Okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot adja 
ki, továbbá gondoskodjon az okiratok Magyar Államkincstár részére 
történő megküldéséről. 

 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
  Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző 
(Operatív felelős: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető) 
 
2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés szerint 

jóváhagyja az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának Módosítását. 

 
Határidő: 2013. február 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető) 
 

 
 
12. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Alapító Okiratának 

módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Ugyanez a helyzet, már jellegében, tehát, hogy automatizmusról van szó, a 
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. alapító okiratának módosítása. Itt is egy 
tevékenységi kört kell kiegészíteni, és ezt kell befoglalnunk az alapító okiratba. Hozzászólót nem 
látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

24/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. egyetért a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Alapító 

Okiratának az előterjesztés szerinti módosításával, a Zrt. tevékenységi 
körének a  

 
„6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység”  

 
tevékenységi körrel történő kiegészítésével. 

 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 
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2. felhatalmazza a polgármestert a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és 

Szolgáltató Zrt. a módosítással kiegészült, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratának az aláírására. 
 

Határidő: 2013. január 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 
 

 
 
13. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi Volksbank 

Zrt. közötti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt folyószámla-hitelszerződés 
jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Megkaptuk május 31-ig, és egy hiba van, valószínű, a határozati javaslat 2. 
pontjában kérném, mindenki nézze meg, mert a dátum rosszul szerepelt. Valószínű, úgy volt benne 
a gépben, és véletlenül 2013 helyett 2012-t írtak. Tehát a helyes dátum 2013. május 31-ig történik a 
meghosszabbítás. Elég csúnya feltételekkel, de hát erről majd fogunk még, valószínű, közgyűlés 
keretein belül beszélni, és akkor vissza fogok utalni arra, hogy egy egyébként eddig jól működő 
együttműködés hogyan keseredik meg egyik félnek a hozzáállása miatt. 
 
Marton István: Ez a folyószámla-hitelszerződés, ez egy eléggé szerencsétlen dolog, de nem az 
önmagában véve, hogy kell kötni, mert hát az egyértelmű, hogy kell kötni, mindig volt, van és lesz is 
szerintem. A szomorú ebben az, hogy még 2008. január 1-gyel a kamatfelár, az 0,189 % volt, ami 
ugye az érvényes referencia kamatlábra jött rá, ez elmúlt év december 31-ig – várom, hogy csönd 
legyen – 2 %-os volt, és most egyik pillanatról a másikra megduplázódik. Tehát több mint 20-
szorosára nő a korábbi referencia kamatlábnak. Nyilván benne van az ország helyzete is, a bankok 
vesztettek a bizalmukból, de én legalább olyan értékben érzem azt is, hogy a korábbi kiemelt, 
megbízható, stb., dicsérő jelzőket most nem sorolom, településnek romlott a presztízse, ami 
egyértelmű, hogy átgyűrűzik a kamatlábakra is. Ez mindenképpen sok, de hát élni kell. A bankok 
pontosan tudják, hogy nem nagyon tehetünk mást, mint azt, hogy elfogadjuk. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Még nem szavazunk, mert 
szeretnék valamit mondani. Ez a – hogy is mondjam? – információ, hogy mást ne mondjak, 
információhiányból származó fantáziavilágban átcsúszó vélemény. Szó nincs erről. Itt semmiféle 
bizalomvesztésről nincs szó. Csak néhány tényt hadd mondjak Önnek Marton úr, még mielőtt 
teljesen fényesre fényezné saját magát. Közben egy tulajdonosváltás történt a Volksbank-nál, és egy 
teljesen más, teljesen más stratégia mentén dolgozik az új tulajdonos, és akar dolgozni az új 
tulajdonos. Majd erről még beszélhetünk, mert lesz napirenden. Miután a vitát lezártam, innét kezdve 
szót nem adok senkinek sem. Aki támogatni tudja a határozati javaslatot a kiegészítéssel, tehát 
2013. május 31-ig, az megnyomja az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

25/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1.) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyarországi 

Volksbank Zrt. között 2007. december 7-én 8318/2007. ügyszám alatt 
létrejött, 2012. december 27-én módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt folyószámla-hitelszerződést utólagosan jóváhagyja.  

2.) hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés foglaltaknak megfelelően a 
rendelkezésre tartás 600 millió forint összeggel 2013. május 31-ig 
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kerüljön meghosszabbításra, a kamatfelár 4%-ra történő megemelésével 
és az önkormányzat saját bevételeinek Bankra történő csendes 
engedményezésével egyidejűleg.  

 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 
 

 
 
14. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi külkapcsolatairól 

és javaslat a 2013. évi külkapcsolati tervre (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Dr. Károlyi Attila József: Nem tudom, nem emlékszem rá, hogy a riekai kapcsolatfelvétel, ez 
szerepel a 2013. évi – most hirtelen nem …. 
 
Cseresnyés Péter: Nem szerepel, az folyamatban van, tehát ezt intézzük, csak  ….. További 
hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja 
meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

26/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
1. az önkormányzat 2012. évi külkapcsolatairól szóló, 1. számú 

mellékletben csatolt beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető) 
 
2. az önkormányzat 4. számú mellékletben csatolt 2013. évi külkapcsolati 

tervét elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a külkapcsolati tervet 
hajtsa végre, majd a végrehajtásról szóló beszámolót terjessze a 
közgyűlés elé. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a 2013. évi 
külkapcsolati terv végrehajtásának fedezeteként az önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló rendeletének tervezetébe 4 000 EFt 
előirányzatot tervezzen be. 

 
Határidő: A források tervezésére: 2013. február 15. 

A beszámoló közgyűlés elé terjesztésére: 2014. február 28. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: A források tervezéséért Tácsi Hajnalka osztályvezető  

A beszámoló elkészítésért Janzsóné Strobl Krisztina 
kabinetvezető) 
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15. Pályázati kiírás a Kanizsa Uszoda Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Szőlősi Csaba elnök Kanizsa Uszoda Kft. Felügyelő Bizottsága, Karácsony 
Károly ügyvezető Kanizsa Uszoda Kft.  

 
 
Marton István: Általános hibaként említem, hogy a pályázatok úgy kerülnek kiírásra, hogy főiskolai 
vagy egyetemi végzettség. Az én értékrendem nem tudja másképp ezt elfogadni, mint úgy, hogy 
egyetemi, és ha már olyan nincs, azt nem kell ugye odaírni, akkor főiskolai. Tehát egyetemi vagy 
főiskolai végzettség. Talán nem kell megmagyaráznom, hogy ez miért van. Csupán ennyi változást 
javaslok. 
 
Cseresnyés Péter: Hát ez, ha ennyire lényeges változás, én ezt így teszem fel szavazásra…. 
 
Marton István: Egyébként lényeges. 
 
Cseresnyés Péter: …. a kérdést. További hozzászóló nincs, a vitát lezárom. Aki a határozati 
javaslatot el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

27/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Uszoda Szolgáltató 
Egyszemélyes Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére pályázatot hirdet  a 
határozat mellékletét képező – az „egyetemi vagy főiskolai gépészmérnök, 
villamosmérnök, építőmérnök, épület gépész üzemmérnök végzettség” 
módosítást is figyelembe véve -  pályázati felhívás közzétételével. 
 
Határidő: 2013. február 11. – a pályázat közzététele 

2013. április 30.   – előterjesztés döntésre  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, titkárságvezető) 
 

 
 
16. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Vargovics Józsefné HNÖ elnök, Teleki László RNÖ elnök, Lancsák József 
NNÖ elnök 

 
 
Cseresnyés Péter: A feladatellátással, operatív feladatellátással kapcsolatos javaslatokat 
tartalmazza, és ezek elfogadására tesz javaslatot a határozati javaslat. Hozzászólót nem látok, a 
vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

28/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
a.) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
27. § (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
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CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése végrehajtására 2012. június 1-jén 
kötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja és felhatalmazza 
a polgármestert az aláírására. 

 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző) 
 
b.) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzatával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
27. § (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése végrehajtására 2012. június 1-jén 
kötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja és felhatalmazza 
a polgármestert az aláírására. 

 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző) 
 
c.) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi 

Önkormányzatával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
27. § (2) bekezdése, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése végrehajtására 2012. június 1-jén 
kötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja és felhatalmazza 
a polgármestert az aláírására. 

 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző) 
 

 
17. Javaslat a Pivári utca felújítási tervének elfogadására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Cseresnyés Péter: Ugye ez egyszer már volt előttünk, elfogadtuk, majd egy módosításra akartunk 
csinálni valamit, de hála Isten, nem csinálunk semmit sem. És úgy tudom, hogy már a bizottságban 
is egységes volt az elfogadottsága ennek a javaslatnak, ami itt előttünk van, ami egyébként az 
eredeti javaslattal szinte teljes egészében megegyezik. Úgyhogy az is elfogadta, aki előtte nem 
fogadta el. Úgy látszik, hogy közben érett az idő egy kicsit, vagy érlelte a határozati javaslatot az idő. 
Igen, mint a jó sajt, azt mondja képviselő úr. 
 
Bicsák Miklós: Én is elfogadtam, de megfelelő érvekkel annak idején, itt az elnök úr elmondja, 
alátámasztva az utcáról, elmondtuk, hogy ekkora pénzpazarlás, kidobás, családban sem teszi meg 
az ember, filléreknek helye. Aki a fillért nem becsüli, forintit nem érdemli. De úgy gondolom, hogy ez 
a – nem mondom ki – a nagy összeg, milliókban, a lakosság és az utca javára, hogy egy kicsit 
korszerűbb lesz, az élettartalmát – jól fejezem ki? -  magát a jövőbeli az utcának az ott élő emberek 
közlekedését, lakóknak fogja szolgálni. 
 
Cseresnyés Péter: Így szeretnénk. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: Tényleg nem akartam hozzászólni, mert a bizottság revideálta a saját 
véleményét. Az az igazság, hogy így látjuk megvalósulni a felújítást, magát. Jobban szerettünk volna 
egy modernebb dolgot, de tényleg irreális számok jöttek ki a kivitelezési összegre. Így az ott lakók 
érdekeit figyelembe véve egy kisebb beltartalmú tervet, de megvalósítható tervet hagyott jóvá a 
bizottság. 
 



 15

Cseresnyés Péter: Ami belátható időn belül valószínű, javulást fog okozni ott természetesen. Nem 
holnap, hanem belátható időn belül. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja 
fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

29/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet a 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 103/2012.(VI.11.) és 
170/2012.(XI.26.) számú határozatával. A Pivári utca Pannonway Építő Kft. 
által készített tervdokumentációját az eredeti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: 2013. február 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
 
 
18. Sajni József önkormányzati képviselő önálló indítványa a veszélyhelyzet megszüntetése, 

közterület rehabilitáció a Vasút utcában tárgyban (írásban) 
Előterjesztő: Sajni József önkormányzati képviselő  

 
 
Sajni József: Én először is ebben a novemberi közgyűlésre előterjesztettem, illetve egy önálló 
képviselői indítványt tettem a közgyűlés elé, mégpedig egyrészt a Vasút utca környékén előforduló 
és életveszélyt is okozó baleset megelőzősére, illetve magának a területnek a rendbetételére. Ennek 
folytatásaként az önkormányzat szakemberei megtették azt a szükséges lépést, ami egyrészt ennek 
a megoldására irányul, mely szerint felkeresték a MÁV Zrt-t és kérték, hogy azokat a problémákat, 
amelyek az ő hatáskörükbe tartoznak, ezt igyekezzenek megoldani. Ez egy korrekt dolog. Remélem, 
hogy ők ezt meg is teszik. Úgy gondolom, hogy a megoldás csak akkor lesz teljes, hogyha az 
önkormányzat is megteszi a maga részét. Márpedig, ha a bújóhíd, tehát az az átjáró, ez rendben 
lesz, akkor mindenféleképpen ott az átjárást, tehát a Vasút utcából ki az Erdész utcára meg kell 
oldani, mert különben hiába készíti el a MÁV Zrt. a kerítést, ettől újra le fogják bontani, mert nem lesz 
átjárhatóság biztosítva. Én kérném a közgyűlést, és látom, hogy a Pénzügyi Bizottság, gondolom én, 
a fiskális szemléletre hivatkozással, itt látom, nem támogatta, viszont a szakbizottság támogatta, és 
én kérném szépen, hogy a közgyűlés is támogassa a határozati javaslatot, mely szerint az 
önkormányzatnak is ezeket a szükséges lépéseket meg kell tenni ahhoz, hogy ott konszolidálódjon a 
helyzet, és valóban megszűnjenek azok a problémák, amik most jelen pillanatban nagyon komoly 
gondot okoznak. 
 
Cseresnyés Péter: Én egyetértek az okfejtéssel és az egész elképzeléssel, de én megvárnám a 
költségvetésnek a tárgyalását, mert ott kell pénzt biztosítanunk erre. És a kérdés ugye az, hogy hány 
embert érint ez a dolog, mert annyi történik, hogy nem kell kimenni a Csengery útra azoknak, 
akiknek közelebb van az alsó úton ez a bizonyos megközelítés, az a bizonyos járdaszakasz elkészül, 
hogyha jól emlékszem. Ugye képviselő úr? Válaszolhat nyugodtan, tehát megadom a szót. 
 
Sajni József: Igen. Alapvetően a probléma az, hogy mivel nagyon sokan a bújót kikerülik, ezért 
eleve már úgy is mennek le, hogy nem is akarnak arra keresztülmenni, hanem eleve keresztül a 
vasúton akarnak csak közlekedni ott a bújóhídon, illetve alatt uralkodó állapotok miatt. Ugye egyrészt 
nincsen világítás, másrészt pedig hát azért ott sok minden előfordul. Én ebben már egyszer 
interpelláltam is a közgyűlésen, hogy kértem a rendőrség segítségét, mert ott azért elég sokan 
tanyáznak, és ugye ott van egy üzemanyag-töltő állomás, onnan ugye a szeszt odahordják, és ott 
ilyen csoportosulnak, stb., tehát ott elég sok probléma van. És eleve ki is akarják kerülni tehát ezt a 
helyet, hanem keresztül a kerítésen és át a síneken mászkálnak. Tehát itt azért ez napi és elég sok 
embert érintő gond. 
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Marton István: Ezen a területen 20-30, sőt, 40 évvel ezelőtt is lényegesen konszolidáltabb volt a 
helyzet, mint ebben a pillanatban. Én úgy gondolom, hogyha ezt 3,5 millió Ft-ból rendbe lehet hozni, 
akkor ezt a pénzt ez a problémarendezés megéri. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki Sajni képviselő úrnak a 
javaslatát el tudja fogadni, az igen gombot nyom. És szeretném közölni Önökkel, hogy a 
kiegészítésben van ez a bizonyos határozati javaslat, amelyik tulajdonképpen három bekezdésből 
áll. Szavazást kérem akkor. 
 
 
A közgyűlés 6 igen és 11 nem szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

30/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Sajni József 
önkormányzati képviselőnek a „veszélyhelyzet megszüntetése, közterület 
rehabilitáció a Vasút utcában” tárgyban benyújtott önálló indítványához 
kapcsolódó előterjesztés-kiegészítésben foglalt határozati javaslatot. 

 
 
 
Cseresnyés Péter: Énszerintem a költségvetésben ezt elő kell hozni, és ott meglátjuk, hogy hogy 
alakul a dolog. 
 
 
 
19. Javaslat a Balatoni út – Hevesi úti csomópontban tervezett kettőskereszt-emlékművel 

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségvállalás elhárítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Még mielőtt félreértené valaki a címbe foglaltakat és tartalmát ennek a dolognak, 
a körforgalomhoz semmi közünk nincs sem fenntartóként, sem üzemeltetőként, sem tulajdonosként. 
Mindössze annyi történt, hogy aki ezt üzemelteti, ezt az útszakaszt, Nagykanizsa városához fordult, 
hogy esetleges károkozások okozta anyagi hátrányokat, például a helyreállítás, rendbetétel, egyéb 
dolgot a fenntartó helyett, a mostani üzemeltető helyett átvállalja-e Nagykanizsa. Szerintem a 
megoldást meg lehet találni, mert én beszéltem a kettőskereszt felállítását szorgalmazók közül 
néhányakkal és azt gondolom, hogy van megoldás arra, hogy ez a dolog működjön, úgyhogy az 
önkormányzatnak nem kell közvetlenül részt venni ebben.  
 
Gábris Jácint: Igen valóban, tehát az előterjesztés, az nem arról szól most ugye, hogy döntési 
kompetenciánk lenne abban a helyszínben. Viszont előállhat majd a 61-es elkerülő út megépítése 
kapcsán, hogy a Kaposvári út esetlegesen, hogy a város tulajdonába kerül, és ez által felmerülhet 
majd a jövőben ez a kérdés. Én azért a kettőskereszthez kapcsolódóan és annak a hátterével 
kapcsolódóan, illetve az előterjesztéshez is valamilyen szinten kapcsolódóan azért egy-két 
gondolatot szeretnék elmondani, hogyha lehetséges. Ugye az alaptörvényünk is így kezdődik, 
ezekkel a sorokkal, hogy „Isten áld meg a magyart”, majd rögtön így folytatódik, hogy „nemzeti 
hitvallás”, illetve büszkék vagyunk, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra 
helyezte a Magyar Államot és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Az apostoli kettőskereszt 
a hivatalos magyar címer része, kereszténységünk egyik jelképe. Büszkék vagyunk 
kereszténységünkre. Ezt a keresztállítással kifejezésre is szeretnénk juttatni. Mindenben betartjuk a 
hivatalos utat. Semmilyen engedményt, kedvezményt nem kérünk, de elvárjuk, hogy terveink 
megvalósítása elé akármilyen mondvacsinált kifogásokat ne emeljen senki. A terület kezelőjének elvi 
kifogása nincs a felállítással kapcsolatban. Minden szakhatósági feltételnek is eleget tudunk tenni. 
Pénzt, egyéb támogatást nem kérünk ehhez, mindezt önerőből végezzük. Ez a keresztállítás nem a 
Jobbikról szól, ezt hozzá kell tennünk, hogy a városlakók is tisztában legyenek vele. Nem Jobbik 
logot építünk, ami kivilágítva forogva állna a körforgalom közepén. Bár igazából cseppet sem tartozik 
ehhez a témához, de halkan megjegyezzük, hogy körülbelül eddig 800.000 Ft-ot fordítottunk 
felajánlásokból és egyéb összegekből a kereszt elkészítésére, amely bárki számára megtekinthető. 
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A kereszt későbbi karbantartását, 8-10 évenkénti festését természetesen vállaljuk, ha arról van szó. 
És már erre is sok civil jelentkezett önkéntesen. Az országot és a várost vezető FIDESZ – KDNP 
koalíció, ez utóbbi nevében is hirdeti hazánk keresztény gyökereit. Ennek nyílt vállalását és 
kifejezését kérjük terveink támogatása formájában. Mindezeket ugye azért mondtam el egyrészt, 
hogy a városlakók tisztában legyenek, hogy milyen előterjesztési háttérrel került, az előterjesztés 
milyen háttérrel került ide. Másrészt pedig, hogy én úgy gondolom, hogy egy városnak ajándékként 
és egy nagyon szép esztétikus emlékműként kell tekinteni erre a műre, amely elgondolkodtathatja 
nagyon helyesen abba a körforgalomba tervezett, tehát a mi álláspontunk szerint nagyon helyesen 
abba a körforgalomba tervezett kereszt esetében, hiszen az ott lakókat a multik közelében 
elgondolkodásra sarkalhatja és sarkalja. Én úgy gondolom, hogy a városnak kötelessége lenne 
abban az előállt szituációban egy ilyen emlékműről gondoskodni. Hát, nem hiszem el, hogy két-
három vödörnyi festékre nem lenne pénze a városnak. Ha ez nem történik meg, természetesen 
biztos akad a városban két-három olyan hivő ember, ha nem is ők, akkor mi Palotás úrral, a Jobbik 
néhány tagjával biztos, hogy vállaljuk ennek a megoldását. Zárógondolatként polgármester úrhoz 
szeretnék fordulni, és szeretném kérni a hozzájárulását ahhoz, hogyha itt van a tervező úr, akkor 
esetleg röviden egy-két mondatot szólhatna Palotás úr ehhez az előterjesztéshez, ha megengedi. 
 
Cseresnyés Péter: A közgyűlés majd dönteni fog, hogy megadjuk-e Palotás úrnak a szót. Én 
támogatom. Még mielőtt itt - hogy is mondjam? - félreértések lennének, Gábris képviselő úr, ha 
önkormányzati területre kérték volna az engedélyt, akkor itt most döntenénk arról, hogy adjuk vagy 
nem adjuk az engedélyt. Én az igen gombot nyomnám meg. És a FIDESZ – KDNP nevében nem 
beszélhetek, de próbáljuk meg, hogyha mégis az ő nevükben mondom, szerintem egyetlenegy 
képviselő nem akadályozná ezt meg. De jelen pillanatban nem ez a helyzet. Jelen pillanatban az a 
helyzet, hogy a Közút területén van ez, és tőlünk várja el a Közút, hogy bármiben, nem két vödör 
festékről van itt szó. Arról van szó, ami évente, kétévente elő szokott fordulni, hogy valaki elnézi a 
körforgalmat, beledurrant a körforgalomba. Hányszor láttuk azt, hogy a körforgalom tetején ott áll az 
autó, ezt az egyébként – Ön mondta – nem kis pénzből felállított keresztet leborítja, és a Közút 
ahelyett, hogy fölállítaná és vállalná ezt a dolgot, a városra testálja át. Abban az esetben, és 
szeretném folytatni a gondolatot, hogyha a Közút ezt megengedi és majd évek múlva a 61-es útnak 
a megépítésével mi átvesszük majd ezt a Hevesi utat, akkor egy meglevő állapotot veszünk át és 
kutya kötelességünk ennek az állapotnak a fenntartása kereszttel is. De döntési kompetenciánk majd 
akkor lesz, amikor ennek az útszakasznak mi leszünk a fenntartói. Hogy mást ne mondjak, valaki a 
felelősséget át akarja tenni Nagykanizsa önkormányzatára, ami nem a nagykanizsai önkormányzat 
felelőssége. Nem a Jobbikról beszélek, félreértés ne essék. Nem a nagykanizsai önkormányzat 
felelőssége és feladata. Tehát nem szeretném, és arra kérek mindenkit, hogyha ez a határozati 
javaslat úgy kerül elfogadásra, ahogy megfogalmazásra került, bárki azt a következtetést vonná le, 
hogy itt van ezen az oldalon olyan képviselő, aki ennek a kettőskeresztnek a felállítását ellenzi. Nem 
ellenzi. Egyébként, ha odateszik a körforgalom mellé, ami önkormányzati terület azt javasolják, akkor 
én ígérem Önnek, az igen gombot fogom megnyomni. 
 
Bicsák Miklós: Hogy döntési helyzetben legyek, tisztelettel kérem, előttem képviselőtársam is 
mondta, hogy szakmailag Palotás Tibor volt képviselőtársamnak megadni a szót, hogy meggyőzzön 
engem azokkal a gondolatokkal. 
 
Cseresnyés Péter: Jó. Szerintem zárjuk ezt röviden és akkor utána úgy is szót kér még. Azt 
szeretném kérdezni a képviselőtársaimtól, és szavazásra teszem fel a kérdést, hogy adjuk-e meg 
Palotás Tibornak a szót vagy sem. Én azt javaslom, hogy adjuk meg egyébként, de szavazzunk róla.  
 
 
A közgyűlés 12 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza:  
     
 

31/2013.(I.31.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 
„Javaslat a Balatoni út – Hevesi úti csomópontban tervezett kettőskereszt-
emlékművel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségvállalás elhárítására” 
előterjesztés tárgyalása kapcsán Palotás Tibor kapjon szót.  
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Cseresnyés Péter: Azt szeretném kérni, hogy azért egy bizonyos időkereten belül, egy három-négy 
percen belül legyen szíves elmondani a legfontosabb gondolatait.  
 
Palotás Tibor: Hihetetlen örömmel vettem polgármester úr bevezető szavait és az összes eddig 
elhangzott gondolatát, ami egy kicsit másképp, sokkal jobb és bizakodóbb szemmel tűnteti fel ezt az 
ügyet. Egy éve dolgozunk ezen és most jutottunk el oda, hogy majdnem egyértelmű választ kaphat a 
város lakossága a Jobbik kezdeményezésére. Kiderült a közgyűlés előtt egy-két héttel, hogy a 
Jobbik is hibázott akkor, amikor nem fogalmazta meg pontosan a szándékát. Nem fogalmazta meg, 
hogy lehet, hogy ő fizeti a sok százezer forintot, vagy akár millió forintot is ezért a kettőskeresztért, 
ezért a csodálatos építményért, ami 8 méter magas fémből készült, rézszínűre festett kettőskereszt, 
ami itt már el is készült, meg lehet látni a telephelyen, csak a felállításának az engedélyezése van 
folyamatban. Annyi azért hozzátartozik a történethez, hogy volt ennek a keresztnek egy másik 
helyszíne is. Az a Teleki utca – Zrínyi utca összekötésének körforgalmában. Úgyhogy polgármester 
úr talán elfelejtette, hogy ez volt az első változat.   
 
Cseresnyés Péter: Elnézést kérek Tibor, hogy közbevágok. Egy mondatot hadd mondjak ezzel 
kapcsolatban. Az előbbi véleményemet ott is elmondtam. A körforgalomban ott sem támogattam 
volna, hanem ott mellette ….területen viszont igen. Csak azért mondom, hogy nehogy az legyen, 
hogy ott meg elleneztem, itt meg most azt mondom, hogy nem. Egyik esetben hideget fújok, a 
másikban meg meleget. Nem, ott is azt mondtam.  
 
Palotás Tibor: Köszönöm a kiegészítést. Erről sem voltam tájékozott, mert úgy látszik, senki nem 
figyelt eléggé pontosan. Már pedig ezek nagyon lényeges dolgok. De egy ilyen létesítménynek az 
építészeti jellege is nagyon fontos. Még egyszer mondom. Mindennel maximálisan egyet tudok 
érteni. És megerősíteném a Gábris Jácintnak a hozzászólásában azt a részt, hogy nemcsak, hogy a 
Jobbik, nemcsak, hogy én Palotás Tibor, mint tervező, aki elfogadtam ezt a megbízást, hanem a 
városban, hiszek benne, hogy nagyon sok, akár ezer emberek is vállalhatják a fenntartással 
kapcsolatos minimális költséget, mert itt jól, helyesen hangzott el, hogy vagy haváriáról, vagy pedig a 
8-10 évente felmerülő festési költségről lehet csak szó. Tisztelettel szeretném azért mégiscsak 
kiegészíteni polgármester úrnak a fenntartását, mert megkaptam, kezemben van a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-nek a hivatalos levele, amit tavaly karácsony előtt küldött polgármester úrnak, és 
abban a társaság vezetői, igazgatója és az osztályvezető azt írja: Társaságunk kizárólag szakmai 
szempontokat vizsgál. a kettőskereszt elhelyezése során az eddig rendelkezésünkre bocsátott 
információk alapján nincs elvi akadálya a közútkezelői hozzájárulás kiadásának. Egyetlen akadálya 
van, hogy a fenntartásról nyilatkozni kell. Tehát ezt helyesen mondta polgármester úr, de egyéb 
akadálya nincs. Tehát semmi olyan, mint ami itt elhangzott, hogy netán a forgalom, vagy ez meg az, 
vagy valakinek a figyelmét. Sőt, pont arra való, hogy ne menjen egyenesen keresztül az úton, mint 
ahogy az első körforgalom, ez volt az első körforgalom, sokan nem vetté, észre és nekimentek a 
szegélynek. Tehát tisztelettel kérem, hogy ez a város, 50.000 lélekszámú város, aki 12 milliárdos 
beruházást tudott folytatni Nagykanizsán, nem saját költségéből európai uniós támogatással, de 
legalább 900 millió hozzájárulással, tisztelettel kérem, hogy ez a város, aki többségében keresztény 
érzelmű, tisztelettel kérem, hogy előlegezze meg a közgyűlés, a város lakossága számára azt, hogy 
örömmel veszi ezt a szép létesítményt, és ezt a minimális fenntartási költséget a város lakossága jó 
szívvel veszi tudomásul. Ha a közgyűlés az előterjesztéstől eltérően úgy dönt, hogy mégis vállalja 
fenntartási költségeket, de hangsúlyozom természetesen, az az előterjesztés szerinti megszavazás, 
vagyis hogy a város nem fogadja el a költségeket, akkor azonnal megszervezzük azt az emberek 
sokaságát, akik írásban, felelőséggel szerződésben vállalják ennek a költségét. Én kértem Zakó 
László urat és Izsák Attilát, Károlyi Attilát, aki vállalta, hogy mint jogász segít ebben, de úgy látszik 
mára nem volt erre energia. Hiszek benne, hogy a szerződés el fog készülni. Kérem, hogy ennek 
tudatában szíveskedjenek megnyomni a gombot és főleg azok, akik úgy érzik, hogy ahhoz a 
táborhoz tartoznak, akihez én is. Köszönöm, hogy meghallgattak.  
 
Cseresnyés Péter: Olyan szerintem a hozzászólásokban nem hangzott el, hogy valakinek eltereli a 
figyelmét, tehát ilyen nem volt, csak a biztonság kedvéért szeretném megjegyezni. Én egyébként azt 
szorgalmazom Palotás úr, hisz mi erről beszéltünk hétvégén, hogy jöjjön létre ez a bizonyos 
szerződés és szerintem a Közútnak akkor már nincs oka kibújni. De itt nem arról van szó, hogy 8 
évenként le kell festeni. Itt arról van szó, hogyha véletlenül valamilyen közlekedési balesetben sérül 
ez a nagyon drága kereszt, annak a helyreállítása viszont nem egy vödör festéket jelent. 
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Dr. Károlyi Attila József: Én nem tudom, miről beszél a Tibor, egy kicsit nem eléggé koncentrált itt. 
Én még nem szólaltam hozzá a mai napon ehhez a kérdéshez. Egyébként Gábris Jácint sem 
mondott mást, mint amit én most szeretnék mondani. Én azt szeretném mondani tisztelt közgyűlés, 
hogy nem értem a Közútnak a kérdését. Én ezt nem értem. Azt mondja, megkérdezi mitőlünk, tehát 
megkérdezi a várostól azt, hogyha ennek az építménynek az állaga leromlik, akkor mi annak 
felújítását vállaljuk-e. Na most lehet, hogy ez az ember látnok és azt látja, amikor belenéz a 
kristálygömbbe, hogy a 61-es elkerülő soha nem készül el. Valószínűleg ezt látja. Mert, ha esetleg 
nem látnok lenne, akkor azt kéne neki „látnia”, hogy a 61-es elkerülő idén – ez a Luca széke, amit öt 
éve át kellett volna adni, ezt ez elkerülő utat – megépül. Amikor megépül, akkor már a Közútnak 
semmi köze ehhez a területhez. Városi kezelésbe kerülnek ezek az országos utak, amelyek jelenleg 
a Közút kezelésében vannak. A 61-es elkerülőben kikerülnek belőle. És már ebben a pillanatban 
megépíthetjük a Rózsa utcai körforgalmat is. Ebben a pillanatban pedig ugye a mi tulajdonunkba 
kerül a körforgalom. Na most egy politikai párt énszerintem helyes kezdeményezése következtében 
felépül egy kettőskereszt, egy magyar nemzeti szimbólum. Használták, nem használták, tették 
közterületre, nem tették. Használja más ország is a mi kettőskeresztünket, az ellen sem nagyon 
ágáltunk soha. Gyakorlatilag miről van szó? Arról van szó, hogy ez a nemzeti szimbólum bekerül 
ebbe a körforgalomba. Kerüljön, én azt mondom, kerüljön a Tesco, az OBI, meg nem tudom mi 
mellé. Hirdesse a magyar keresztény szellemiséget. Én mélységesen egyetértek vele. Szép, 
szépnek is tartom. Na most. Hát úgy járunk ezzel a kettőskereszttel, mint jártunk a palini szent 
kereszt ………..szentkereszti kápolnával jártunk. Inkey Baltazár oda megépítette ezt. A katolikus 
egyházzal karöltve oda különféle vallási ünnepeken kivonult Nagykanizsa lakossága fáklyákkal. Mit 
kapunk most erre a katolikus egyháztól? Azt, hogy mosom kezeimet, nem tartozik mihozzánk, 
kérem. Sajnos nekünk erre pénzünk nincs. Viszontlátásra. Nyilván nem ismerik Inkey Boldizsárnak, 
vagy latinul Baltazárnak a végrendeletét. Abban más van. Tehát megkaptuk magyarul megmondva, 
ha tetszik, ha nem tetszik, megkaptuk az Inkey kápolnát is. Térjünk ide vissza. Kérem szépen, egy 
kicsit cikkinek tartom ennek a Mórocz úrnak a levelét. Egy magyar nemzeti szimbólum festéséről, 
hogy az leromlik, akkor mi lesz vele. Úgy kell Magyarországnak énszerintem, ha nincs annyi 
közakart és nincs annyi akarat benne, hogy látja, hogy rozsdás az a kereszt, akkor odamegy, vesz 
egy kis festéket, aztán kijavítja. Fene egye meg a dolgát ennek a vezérigazgatónak, ha ilyen kérdést 
egyáltalán van bőr a képén, hogy feltesz ide nekünk. Ez az egyik. A másik, vannak nekünk olyan 
köztéri alkotásaink, amik a közelmúltban kerültek ki. Tessék megnézni Csokonainak a mellszobrát. 
Az van ide írva neki piros rúzzsal a homlokára, hogy csumi. A szemébe belenyomják a csikket, 
retkes, koszos. És ne haragudjon meg a Gáspár úr, hogyha mondanom kell valamit, hogy nincs arra 
három ember, aki időként megtisztítsa azt a Csokonai szobrot. Vagy nem szégyelljük azt, hogy itt 
kint az Inkey Boldizsárnak az urnája milyen koszos? Vagy nem szégyelljük azt, hogy a Járási 
Hivatalnak átadott épület előtt áll egy koszos családszobor? Szégyelljük. Ezek is városi gondok. 
Foglalkozik vele valaki? Senki. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: Itt az előterjesztés egyáltalán nem a kettőskereszt felállításáról szól 
igazából, hanem garanciavállalásról, gazdasági garanciavállalásról, további karbantartásról. Maga a 
felállításnak a helyszínét én személy szerint nem tartom szerencsésnek. Ettől függetlenül a többség, 
hogyha megengedi, hogy odategyék, tegyék oda. Mindenesetre a bizottság 3 igen, 2 tartózkodás és 
1 nem szavazattal nem támogatta az előterjesztést. 
 
Cseresnyés Péter: Jó, akkor nem támogatta. További hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. Aki a 
határozati javaslatban foglaltakat el tudja fogadni, az igen gombot nyom, aki nem, az mást.  
 
 
A közgyűlés 10 igen, 3 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.  
     
 
Cseresnyés Péter: Nem mi feladatunk, nem mi vagyunk döntési helyzetben ugyanis. Döntsék el. 
Úgyis át fogjuk venni előbb-utóbb és a mi dolgunk lesz, ha egyszer már fölépült. Elnézést, hogy 
közben.  
 
Bicsák Miklós: ……… (Nem mikrofonba beszél, nem érteni, hogy mit mond.) 
 
Cseresnyés Péter: De nem is szavazott képviselő úr. Jó, új szavazás van. Tehát nem rosszul 
szavazott képviselő úr, hanem nem szavazott. Azt mondja, hogy szavazni szeretne. Akkor új 
szavazást rendelek el. 
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A közgyűlés 12 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza.  
 
 

32/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem vállal kötelezettséget a 
Balatoni és Hevesi utcák körforgalmi csomópontjában a Jobbik 
Magyarországért Mozgalom által létesíteni tervezett kettőskereszttel 
kapcsolatban a jövőben felmerülő esetleges költségek átvállalására. 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala 
Megyei Igazgatóját levélben értesítse, továbbá hívja fel a figyelmet a 
kettőskereszt tulajdonosa szolgalmi jogának ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzésének szükségességére. 
 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
 
Cseresnyés Péter: Nem. Kész. Tudomásul vettük a bejelentést. Ez a vége. Károlyi Attilának 
tudomásul vettük a bejelentését, hogy nemmel akart szavazni.  
 
 
 
20. Tájékoztató a 2012-es év érettségi és szakmai vizsgáiról (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Balogh László igazgató Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Rozgonyi 
u. 23. Szermek Zoltán főigazgató Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és 
Szakképző Iskola Nagykanizsa Platán sor 3. Bene Csaba főigazgató Nagykanizsai Műszaki 
Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Hunyadi u. 18. 

 
 
Cseresnyés Péter: A tájékoztatót szerintem végig tudta mindenki olvasni.  
 
Marton István: Elég hosszadalmas anyag. Végigolvasva azért vannak benne szép dolgok, aminek 
örülnünk kell. De ha már táblázatokat is közzéteszünk, amin összeg szerepel, és ott van vagy négy 
táblázat hirtelenjében, akkor talán a táblázatok összesítőjének a végső összesítését sem ártott volna 
elkövetni, ami lemaradt. Hát én azért összeadtam. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ezek az 
érettségi és szakvizsgák több mint 61 millió forintba kerültek szumma. És ebből, ami engem 
mellbevágott egy kicsit, az önkormányzati hozzájárulás több mint 44 milliót tett ki. A diákok, 
gyerekek, szülők befizetései, azok olyan 3 millió körüli. Tehát nem azt mondom, hogy 
elhanyagolható összeg, de hát gyakorlatilag hát még az 5 %-át sem tette ki a teljes összegnek. Úgy 
gondolom, hogy ezt nem ártott volna, ha egy szép, végső táblázatba öntik, mert, akiket érdekelnek a 
számok, hogy mi mibe kerül, annak esetleg nem kellett volna önmagának összeadni. Egyébként 
örülök neki, hogy ennyien tettek érettségit, ilyen eredménnyel tették. Jó páran tettek ugye hála isten 
felsőszintűt is, nemcsak normál érettségit. Tartalmilag nincs ezzel más baj, de ezt a továbbiakban 
nem ártana pótolni. 
 
Sajni József: Igazából én csak egy adalékkal szeretnék ehhez a napirendhez hozzájárulni, 
mégpedig azzal, hogy itt ez az előterjesztés nem tartalmazza azt a szülői hozzáadott értéket, ami 
által a gyerekek mindenféle minősítést meg tudnak szerezni akár a nyelvvizsgától, akár az emelt 
szintű érettségig mindenig. Tehát én úgy hiszem, hogy sok feladata van a középiskoláknak, hogy 
valahol segítsenek és pótolják azt a kiesett szülői forrást, ami úgy néz ki, hogy egyre nehezebb 
helyzetbe juttatja azokat a szülőket, akik nem tudják megfizetni azokat a szolgáltatásokat, melyek 
által ezek a gyerekek olyan eredményt érnek el, amely akár itt is látható. Én nem az intézményeknek 
a sikerét akarom ezzel homályosítani, de azt tudomásul kell venni, hogy akár nyelvvizsgában, akár 
emelt szintben, tehát bizony a szülők nagyon sokat áldoznak azért, hogy ezek sikeresek legyenek. 
És ezt bizony itt az intézményeknek egyre inkább föl kell karolni a szülők helyett. 
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Balogh László: Teljesen igaz, amit mondott Sajni úr, de ez az előterjesztés nem arról szólt, hanem 
inkább arról, amire Marton úr utalt és mi OKISB ülésen össze is adtuk és büszkék is lehetünk rá, 
hogy a 61 milliós költséget illetően ez a megoszlás, hogy a város 44 millióval nem az, hogy 
hozzájárult, ezt tulajdonképpen ne úgy tessék elképzelni, hogy megtehettük volna azt, hogy nem 
járulunk hozzá, hiszen a közoktatási pályaív csúcsa a közoktatás sava, borsa az érettségi és a 
szakmai vizsga. Ennek meg kell történnie. Tehát ez nem választás kérdése. Reméljük, hogy egy 
más felállásban is hasonlóan történik majd a jövőben is. Igen, 14 millió állami normatíva, 44 millió 
önkormányzati hozzájárulás és 3 millió a vizsgázók befizetése. Arányaiban így szokott ez máskor is 
lenni. Az eredményességre különösebben most nem utal ez az előterjesztés, de nem rég volt egy 
olyan előterjesztés, ahol arra is büszkék lehetünk és természetesen minden az iskola, diák, szülő 
együttműködésében lehetséges csak. 
 
Bene Csaba: Én akkor lennék igazán büszke képviselőként, ha nem 44 millió szerepelne ott, hanem 
mondjuk 55 millió, vagy 60 millió. Azért, mert akkor a törvényi minimumnál többet hozzátettünk volna 
mi itt a kanizsai közgyűlés részéről az érettségi vizsgához, és akkor a vizsgáztatóknak a törvényi 
minimumnál többet is fizethettünk volna. Ugye ezt semmilyen törvény nem tiltja. De Nagykanizsa is, 
mint ahogy nagyjából a többi önkormányzat is mindenhol a minimumot biztosítja. Tehát nehogy 
valaki azt gondolja, hogy ez a 44 millió, ez valamilyen plusz költséget jelent. Ez csak azt jelenti, amit 
kötelezően ki kell fizetni a vizsgáztató tanároknak, az elnököknek és a vizsgabiztosoknak. De hát a 
következő érettségi időszakban már nem kell ilyen táblázattal bíbelődni, mert az Állam fogja 
lebonyolítani az érettségi vizsgákat és biztosítja hozzá a megfelelő anyagi forrásokat. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Egy újabb lépés, amikor az 
önkormányzat válláról terhet vesz lesz a Kormány. Az előző nagyon, nagyon elhibázott lépések 
kijavításaként tulajdonképpen egy könnyebbség lesz, és akkor nem kell nekünk arról vitatkozni, hogy 
mennyi, milyen mélyen kell belenyúlni az önkormányzatnak a zsebébe, mert állami feladat lesz 
mindez. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, a tájékoztatást, a határozati javaslatot, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

33/2013.(I.31.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az érettségi és szakmai 
vizsgákról szóló tájékoztatót elfogadja, és köszönetét fejezi ki a vizsgáztatás 
lebonyolításában, megszervezésében résztvevő intézményvezetőknek, 
pedagógusoknak, szakoktatóknak.  

 
 
 
21. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Cseresnyés Péter: Egy kiegészítést szeretnék tenni a 37. ponthoz. Ott az OVI-FOCI műfüves 
pályákról van szó. Tartaléklistára került és szerintem ez 2014-ben valószínű, meg fog valósulni, 
úgyhogy 2014. év végéig toljuk ki, mármint a határidejét a megvalósításnak.  
 
Marton István: No, hát ehhez a polgármesteri tájékoztatóhoz úgy látom, hogy nem tolakodnak 
hozzászólni képviselőtársaim, mert egyelőre rajtam kívül még senki sem nyomta meg a gombot. 
Pedig van benne jó néhány érdekesség. Kezdjük mindjárt a legnagyobbal. Az 54 oldalas tájékozató 
22. oldalának a felső részén a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. üzletrészének a 
megszerzésével foglalkozik ez a beszámoló és itt egy részét szó szerint kell, hogy idézzem. „Az 
üzletrész vételárának a kifizetése az alábbiak szerint megtörtént: 2012. december 12-én 1.406.074 
euró, 2012. december 18-án – tehát alig egy héttel később -  1.593.926 euró került átutalásra az 
eladó bankszámlájára. Ezen kívül az üzletrész átruházási szerződés szerinti 300.000 eurót az 
ügyvédi letéti számlára 2012. december 18-án letétbe helyeztünk. A fentieken kívül 2012. december 
18-án még kifizetésre került 34.641,80 euró összegű késedelmi kamat.” Hát igen, ez laza bő 10 
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millió, csak úgy kidobva a semmire, lévén, hogy alig egy héttel később fizettünk, mint fizetni kellett 
volna. De ami ettől sokkal fájdalmasabb, az, hogy december 12-dike volt a határnapja annak, hogy a 
Kormány a felvett hitelek utáni adósságtörlesztésre befogadja az önkormányzatoknak a terheit. Ez 
azt jelenti, hogy mivel majdnem 1,6 millió eurónál kicsúsztunk, annak a 40 %-a így elmarad, ami 
bizony közel 200 millió forint. Tehát, ahogy nézem ezt a kifizetést a késedelmi kamattal meg ezzel, 
hogy nem egy héttel korábban fizettünk, tehát nem a határidő, a december 12-i lejárta előtt, ezzel 
körülbelül egy laza 210 millió forintos kárt sikerült okozni a városnak. 
 
Cseresnyés Péter: Most egy kicsit visszafogom magam, hogy nem mondjak olyat, amit 
legszívesebben mondanék. Hogy is mondjam? Szóval megint a tudatlanság fogalmaztat meg 
emberekkel ostobaságokat. Egyetlenegy peták – ugye osztályvezető asszony? – forint hitelt nem 
vettünk fel. Egyetlenegy peták forint hitelt nem vettünk fel - Marton úr, mondom Önnek!  
 
Marton István: Nem érti, miről beszélek. 
 
Cseresnyés Péter: Az a baj, hogy értem. Ön nem érti, hogy mit beszél Ön. Ez a probléma. Tehát 
egyetlenegy forint hitelt nem vettünk fel. Az, hogy késedelmi kamatként kifizettünk 30.000 eurót és ez 
körülbelül 10 millió forint, ez igaz, különböző számítások szerint. Egyébként azzal, hogy akkor 
fizettünk, amikor fizettünk, körülbelül 10 millió forintot nyertünk, nemhogy veszítettünk. Sőt, van olyan 
számítás is, ami 20 millió forint. Ne fogja a fejét, mert az a probléma, hogy közgazdász, önmagát 
közgazdásznak mondja, nem érti, hogy mi a probléma. Ugyanis olyan árfolyamon vettük meg ezt a 
bizonyos céget, amilyen árfolyam sem előtte, sem utána nem volt. Tehát nemhogy vesztesége volt 
ennek a városnak, nyeresége keletkezett abból, hogy abban a pillanatban vettük meg. Egyébként, 
hogy mi az oka annak, hogy nem a szerződésben foglaltak szerint – csakhogy itt a közvéleményt 
tájékoztassuk, mert itt különböző pletykákat fognak elindítani a városban – mi az oka annak, hogy 
akkor fizettünk, amikor fizettünk? Egyrészt azért, mert akkor, amikor ki kellett volna fizetni, úgy nézett 
ki, hogy hitel nélkül nem tudjuk megtenni ezt a kifizetést. És hitel után mentünk. Ugyanis az előzetes 
tárgyalások során mi 90 napra akartunk fizetni, a szerződés megkötése után 90 napra. Az osztrák fél 
nem ment bele. Utána kértünk 60 napot. Abba sem ment bele. De mi fontosnak tartottuk azt, hogy a 
Saubermacher cég a miénk legyen, ezért belementünk a 30 napos fizetési határidőbe. Emiatt nem 
tudtunk időben fizetni. Miután a hitelfelvétel nehéz lett, mert a kötvény sem nagyon támogatta, a 
kötvényrábocsátást sem támogatták a bankok a kialakult, egyébként kialakult okán, mindenki tudja, 
aki az újságokat forgatta abba az időben, hogy miért nem. Ezért vártuk azt, hogy kapjunk egy 
kedvező hitelt. Ez a hitel nem jött egészen december elejéig, majd december elején, december 
közepén jött egy másik hír, hogy a Kormánytól kap a város 800 millió forintot. És miután ez a pénz 
megérkezett két részletben, szépen - pontosabban a megérkezés előtt, mert volt tartalékunk – 
fizettünk a 800 millió forint felhasználása nélkül, így a város egyetlenegy – még egyszer mondom – 
fillér hitelfelvétel nélkül megvásárolta ezt a bizonyos céget. Tehát az lenne a kérésem, hogy még 
mielőtt valaki nekiáll butaságokat mondani, és különböző butaságokon alapuló pletykákat elindítani, 
kérdezzen, és el fogok neki magyarázni mindent. Osztályvezető asszonyt szeretném megkérdezni, 
hogy tévedtem-e valamiben? Mikrofonba legyen szíves mondani, hogy ne csak azt higgyék, hogy itt 
mondom. Tehát, hogy körülbelül mit nyertünk ezen, hogy akkor - természetesen senkinek a 
nagysága nincs ebben bent, ez egy véletlen volt, hála Isten és a körülmények így játszottak közre, 
de ez a tény én szerintem. Osztályvezető asszony! 
 
Tácsi Hajnalka: Polgármester úr nem tévedett, amikor a fentieket állította.  
 
Marton István: Úgy gondolom, Cseresnyés úrtól már lassan meg kell szokni, hogy amit nem ért, azt 
butaságnak minősít. Én egy szóval nem foglalkoztam a cég megszerzésének semmilyen 
körülményével, az árával sem. Én csak azzal foglalkoztam, hogy több mint 10 millióba került a 
késedelmi kamat, mert idejében nem fizettünk, és mintegy 200, közel 200 millióba került az, hogy 6 
nappal később fizettünk, mint lejárt az a határidő, ameddig az Állam befogadta az 
önkormányzatoknak a fejlesztési célú adósságát. Én semmi másról nem beszéltem. Ez pedig 
cáfolhatatlan tény. Ha Ön ezt nem érti, hát az legyen az Ön baja, Cseresnyés úr. 
 
Szőlősi Márta Piroska: Marton úr lehet, hogy nem érti, hogy miért nem érti a polgármester azt, amit 
Őszerinte nem ért. Én meg úgy gondolom, hogy én meg azt nem értem, hogy Marton úr mit nem ért. 
Ugyanis ezzel a területtel mi már foglalkoztunk nem egyszer, nem kétszer. A napnál is világosabb 
volt mindenki számára - kivételt képez ezek közül ezek szerint Marton úr – az, hogy csak abban az 
esetben tudjuk megvásárolni ezt a céget, ha a 30 napos fizetési határidőt vállaljuk, és az is a napnál 
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világosabb volt mindenki számára – kivéve Marton urat –, hogy ezt a 30 napot nem fogjuk tudni 
betartani. Következésképpen valamennyi késedelmi kamat bennünket terhelni fog. Nem tudom, hogy 
Marton úr ezeket az előterjesztéseket hajlandó volt-e egyáltalán megnézni. Gyanítom, hogy 
megszavazni nem, mert az nem az erőssége, hogy megszavazza a közgyűlési előterjesztéseket. De 
azért itt utólag olyan dolgokat állítani, meg olyan dolgokba belemenni, amikről egyébként, ha nem is 
100 %-ban egyöntetűen, de tulajdonképpen a közgyűlés már döntött, sőt ebben a témában, ha jó az 
emlékezetem, akkor többször is, ezt azért úgy gondolom, hogy nem kellene. Ez nem illik szerintem 
Marton úrhoz, pláne nem egy volt polgármesterhez. 
 
Cseresnyés Péter: Kihez mi illik, az egy másik kérdés.  
 
Karádi Ferenc: Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy amit Marton István mond, az nem 
lehetséges, ugyanis azt a fajta hitelt, amit igénybe vehetett volna a város erre a célra, azt az Állam 
nem vállalhatta volna át, bármilyen formában vesszük fel a hitelt. Tehát a tárgyalásoknak a 40 %-os 
hányadnak, amiről Ön beszélt, ez nem lehetett volna a része. Ettől kezdve nem igaz, amit mond.  
 
Cseresnyés Péter: Szeretném hozzátenni Karádi úr hozzászólásához, hogy a tárgyalásokon 
egyébként, amit a Belügyminisztérium munkatársaival folytattak le, Karádi úr volt ott. Tehát tudja, 
hogy miről beszél. Ő tudja azt, hogy milyen hiteleket fogadnak be. Ezért mondta, amit mondott, nem 
másért. Tehát nem az újságból szedte a híreit, meg leült egy fotelba és kitalálta, hanem ott volt a 
tárgyaláson.  
 
Bene Csaba: A cégnek a megvásárlása sehogy sem eshetett volna bele az 
adósságkonszolidációba, mert nem hitelből vásárolta meg a város. Tehát nem a határidővel van itt 
probléma, hogy később fizetett a város, hanem nem hitelből vásárolta meg. 
 
Cseresnyés Péter: Ezt kéne megérteni először. További hozzászólót nem látok. Aki hozzá akart 
szólni, kétszer szólt. SZMSZ szerint nem tudom megadni a szót, bármennyire is szeretném. Aki el 
tudja fogadni, vagy pontosabban további hozzászólót nem látok, ezért a vitát lezárom. Aki el tudja 
fogadni a szokásnak megfelelően, hogy külön szavazzunk a minősített többségű határozati 
javaslatokról és a nem minősített többséget kívánó javaslatokról, az jelezzen, aki nem fogadja el. 
Ilyet nem látok, ezért először a minősített többségű döntést igénylő határozati javaslatokról 
szavazzunk. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 15 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.  
 
 
Cseresnyés Péter: Most a minősített többséget nem igénylő határozati javaslatokat teszem föl 
szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 15 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.  
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:  
 
     

34/2013.(I.31.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

1. az 5/2012.(I.11.), a 9/2/2012.(I.26.), a 13/1-30/2012.(I.26.), a 
31/48/2011.(I.27.), a 46/7/2012.(II.23.), az 57/1/2012.(II.23.), a 
62/2012.(II.23.), a 67/1-3/2012.(II.23.), a 71/2012.(II.23.), a 
91/2/2012.(III.29.), a 106/2012.(III.29.), a 116/29/1,2/2011.(III.31.), a 
129/2012.(IV.11.), a 131/8/2011.(IV.28.), a 132/2010.(III.30.), a 
151/41/2012.(IV.26.), a 175/1/2012.(V.31.), a 176/3/2012.(V.31.), a 
208/3-5/2012.(VI.28.), a 211/18/a-c/2012.(VI.28.), a 234/2/2011.(VI.30.), 
a 236/5/2012.(VIII.22.), a 246/2012.(IX.04.), a 270/1,3/2012.(IX.27.), a 
274/2/2012.(IX.27.), a 275/2-4/2012.(IX.27.), a 279/26/2012.(IX.27.), a 
283/1,2/2012.(X.11.), a 287/3,4,5/2012.(X.11.), a 290/2,3,9/2012.(X.11.), 
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a 301/1-3/2010.(VI.24.), a 304/2/2012.(X.25.), a 313/19/2012.(X.25.), a 
325/1-3/2012.(XI.29.), a 332/3/2012.(XI.29.), a 333/1,2/2012.(XI.29.), a 
334/1-3/2012.(XI.29.), a 337/1-3/2012.(XI.29.), a 338/2012.(XI.29.), a 
340/2012.(XI.29.), a 341/2012.(XI.29.), a 345/1/2012.(XI.29.), a 
347/2011.(X.27.), a 347/2012.(XI.29.), a 348/13/2012.(XI.29.), a 
348/14/2012.(XI.29.), a 349/1,2/2012.(XI.29.), a 351/1/2012.(XI.29.), a 
353/2012.(XI.29.), a 358/1-4/2012.(XI.29.), a 359/2012.(XI.29.), a 
361/1/2012.(XII.13.), a 362/1,2,4,5/2012.(XII.13.), a 363/1-
8/2012.(XII.13.), a 364/1-5/2012.(XII.13.), a 365/1,2,5/2012.(XII.13.), a 
366/1,2/2012.(XII.13.), a 369/1/2012.(XII.13.), a 371/2/2012.(XII.13.), a 
373/1,2/2012.(XII.13.), a 374/2012.(XII.13.), a 375/32/2012.(XII.13.), a 
375/37/2012.(XII.13.), a 375/38/2012.(XII.13.), a 376/1-3/2012.(XII.13.), 
a 378/1-2/2012.(XII.13.), a 496/29/2010.(X.28.), a 497/2008.(XII.19.), az 
562/2010.(XI.25.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést 
elfogadja. 

 
2. a 9/1/2012.(I.26.) számú határozati pont - Javaslat Nagykanizsa Megyei 

Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, 
szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására – 
végrehajtásának határidejét 2013. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
3. a 23/3-5/2012.(I.26.) számú határozati pontok - Javaslat az Alkotmány 

Agro Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában lévő vízvezeték önkormányzati 
tulajdonba vételéről szóló 301/2010.(VI.24.) számú határozat 
módosítására – végrehajtásának határidejét a 3-as pont esetében 2013. 
március 31-ig, a 4-5-ös pontok esetében 2013. július 31-ig 
meghosszabbítja. 

 
4. a 29/53/2/2012.(I.26.) számú határozati pont - Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében a városközpont 
rekonstrukció II. ütemére vonatkozóan az előkészítési költségekre 
elkülönítés – végrehajtásának határidejét 2013. december 31-ig 
meghosszabbítja. 

 
5. a 29/56/2/2012.(I.26.) számú határozati pont - 2012. évi pályázat az 

állami és nem állami fenntartású ápolásgondozást nyújtó bentlakásos 
intézmények tárgyi feltételeinek javítását szolgáló állami támogatás” 
című pályázat benyújtása – végrehajtásának határidejét 2013. január 31-
ig meghosszabbítja. 

 
6. a 36/2/2012.(II.02.) számú határozati pont - Javaslat Nagykanizsa 

projektpartnerként való részvételére a „Networking in Europe: Local 
Governments meet the MDGs” (Hálózat Európában: helyi 
önkormányzatok találkozója a millenniumi fejlesztési célok 
megvalósítása érdekében) Európai Uniós projektben – végrehajtásának 
határidejét 2013. június 30-ig meghosszabbítja. 

 
7. a 49/1-4/2012.(II.23.) számú határozati pontok - Javaslat Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti 
terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására – 
végrehajtásának határidejét 2013. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
8. az 58/1/2012.(II.23.) számú határozati pont - Pályázat benyújtása 

tematikus útvonalak fejlesztésére Magyarország-Horvátország IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében – végrehajtásának 
határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja. 

 
9. a 64/1,2/2010.(II.25.) számú határozat - Az autóbuszmegállók 

korszerűsítése által állami területeket érintő beruházások átadása – 
végrehajtásának határidejét 2013. november 30-ig meghosszabbítja. 
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10. a 74/1/2012.(II.23.) számú határozati pont - Pályázat benyújtása az 

Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 
keretében – végrehajtásának határidejét 2013. június 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
11. a 83/2012.(III.09.) számú határozat - Javaslat az aktív- és 

ökoturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési, Magyarország-
Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 
benyújtásra kerülő pályázat összköltségének, valamint önerejének 
megemelésére – végrehajtásának határidejét 2013. június 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
12. a 104/1,2,3,5/2012.(III.29.) számú határozati pontok - Javaslat a Magyar 

Plakát Ház és Képzőművészetek Házában kiállított gyűjtemény 
bemutatásának szakmai és pénzügyi terv elfogadására – 
végrehajtásának határidejét 2013. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 

 
13. a 109/2012.(III.29.) számú határozat - Javaslat önkormányzati 

tulajdonban lévő épületek bontására – végrehajtásának határidejét 2013. 
december 31-ig meghosszabbítja. 

 
14. a 112/2012.(III.29.) számú határozat - Javaslat Nagykanizsa Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2012. évi intézményi felújítási munkálataira 
– végrehajtásának határidejét a fennmaradó, folyamatban lévő 
munkákra 2013. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
15. a 115/2012.(III.29.) számú határozat - Javaslat pályázat benyújtására az 

”Iskolai tehetséggondozás” című pályázati felhívásra – végrehajtásának 
határidejét 2013. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
16. a 133/2/2010.(III.30.) számú határozati pont - Javaslat Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti 
terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására – 
végrehajtásának határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja. 

 
17. a 133/3/2012.(IV.26.) számú határozati pont - Javaslat Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti 
terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására – 
végrehajtásának határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja. 

 
18. a 138/2-3/2012.(IV.26.) számú határozati pontok - Javaslat a TÁMOP-

5.6.1.B-12/2, „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, 
bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- 
és fiatalkorúak segítése” című pályázat benyújtására – végrehajtásának 
határidejét 2013. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
19. a 139/2-3/2012.(IV.26.) számú határozati pontok - Javaslat a TÁMOP-

3.2.1.A-11/2 „Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű 
intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató 
formák bevezetése)” című pályázat benyújtására – végrehajtásának 
határidejét 2013. május 31-ig meghosszabbítja. 

 
20. a 157/1,2/2007.(IV.26.) számú határozat - Közvilágítás - fejlesztési 

koncepció – végrehajtásának határidejét 2013. december 31-ig 
meghosszabbítja. 

 
21. a 165/3/2012.(V.09.) számú határozati pont - Javaslat a TÁMOP-3.1.11-

12/2, „Óvodafejlesztés” című pályázat benyújtására – végrehajtásának 
határidejét 2013. május 31-ig meghosszabbítja. 
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22. a 180/1/2012.(V.31.) számú határozati pont - Javaslat OVI-FOCI 

programban való részvételre – végrehajtásának határidejét 2014. 
december 31-ig meghosszabbítja. 

 
23. a 207/1/2012.(VI.28.) számú határozati pont - Javaslat pályázat 

benyújtására a „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás 
hozzáférés biztosítása) című pályázati felhívásra – végrehajtásának 
határidejét 2013. május 31-ig meghosszabbítja. 

 
24. a 211/22/2012.(VI.28.) számú határozat - Nagykanizsa, Hevesi S. u. 1. E 

lépcsőház földszintjén lévő 3070/18/A/58 hrsz-ú 16 m2 területű helyiség 
orvosi rendelő megnevezésről üzlethelyiség funkcióra történő 
módosítása – végrehajtásának határidejét 2013. június 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
25. a 211/26/2012.(VI.28.) számú határozat - 147/2012.(IV.26.) sz. határozat 

alapján beszerzett dokumentumok szakmai vizsgálata – 
végrehajtásának határidejét 2013. február 28-ig meghosszabbítja. 

 
26. a 218/1/2012.(VII.17.) számú határozati pont - Javaslat az Integrált 

Területi Befektetések (ITB) előkészítésére, és a 2014-2020 időszakban 
a városfejlesztéshez használható EU támogatások megszerzésének 
megalapozására – végrehajtásának határidejét 2013. június 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
27. a 220/2/2011.(VI.30.) számú határozati pont - Javaslat a Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei részére villamos 
energia szolgáltatás központosított beszerzésére irányuló közbeszerzési 
eljárás megindítására – végrehajtásának határidejét 2013. június 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
28. a 254/2/2012.(IX.04.) számú határozati pont - Javaslat a méhnyakrák 

elleni védőoltás 2013-2014 évekre szóló önkormányzati támogatásra a 
8/2010. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet alapján – 
végrehajtásának határidejét 2013. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
29. a 263/1,2/2012.(IX.04.) számú határozati pontok - Nagykanizsa 

részvétele az „Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési 
Program”-ban – végrehajtásának határidejét az 1-es pont tekintetében 
2013. június 30-ig, a 2-es pont tekintetében 2013. augusztus 31-ig 
meghosszabbítja. 

 
30. a 274/1/2012.(IX.27.) számú határozati pont - Javaslat az 

intézményfenntartó társulásban részt vevő önkormányzatok bejáró 
tanulóik után szerződött és fizetett összegek rendezésére – 
végrehajtásának határidejét 2013. április 30-ig meghosszabbítja. 

 
31. a 276/3/2012.(IX.27.) számú határozati pont - Javaslat Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az önállóan működő 
intézmények közötti munkamegosztási megállapodásra – 
végrehajtásának határidejét 2013. március 15-ig meghosszabbítja. 

 
32. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 287/6/2012. (X.11.) 

számú határozatát hatályon kívül helyezi, egyidejűleg dönt arról, hogy  a 
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (8800 
Nagykanizsa, Garay u. 21.) részére üzemeltetésre átadott 8800 
Nagykanizsa, Fő út 8. szám alatti 557 m2 összes alapterületű 
pincehelyiség, valamint a 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. szám alatti 
épület 2. emeletén található összesen 66,1 m2 alapterületű négy darab 
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irodahelyiség 2013. január 01. napjától a Polgármesteri Hivatal 
kezelésébe kerül. 
Felhatalmazza a polgármestert a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és 
Szolgáltató Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés előbbiekkel összefüggő 
módosítására. 

 
Határidő:  2013. február 15. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Dr. Farkas Roland irodavezető) 

 
33. a 297/2012.(X.25.) számú határozat - Javaslat fogászati röntgengép 

beszerzésére – végrehajtásának határidejét 2013. január 31-ig 
meghosszabbítja. 

 
34. a 304/1/2012.(X.25.) számú határozati pont - Javaslat 

Magyarszentmiklós Község Önkormányzata, valamint Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött társulási 
megállapodás alapján a bejáró tanulók után szerződött és fizetett 
összegek rendezésére – végrehajtásának határidejét 2013. április 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
35. a 308/3/2011.(IX.29.) számú határozati pont - Javaslat Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti 
terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására – 
végrehajtásának határidejét 2013. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
36. a 320/1-9/2012.(XI.22) számú határozat - Javaslat Nagykanizsa 

Fejlesztési Kötvény rábocsátási céljainak meghatározására és a 
folyószámla hitelkeret megemelésére – végrehajtásának határidejét 
2013. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
37. a 345/2/2012.(XI.29.) számú határozati pont - Tájékoztató Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város által alapított, illetve delegáltjai által képviselt 
alapítványok működéséről – végrehajtásának határidejét 2013. február 
28-ig meghosszabbítja. 

 
38. úgy módosítja a 352/2012.(XI.29.) számú határozatát, hogy a DAB 

Production Hungary Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár út 42., Cg.20-09-
072654, statisztikai számjele: 23925351-2813-113-20, adószáma: 
23925351-2-20) jogosult javára a nagykanizsai belterületi 649/138. hrsz-
ú kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanra elővásárlási jog 
alapítása az elővásárlási jogot alapító szerződés aláírásától 2014. 12. 
31. napjáig tartó határozott időtartamra kerüljön sor, az elővásárlási 
jogosult számára nyilatkozattételre nyitva álló határidőt pedig az ajánlat 
közlésétől számított 60 napban állapítja meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az elővásárlási jog alapításáról szóló 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Dr. Farkas Roland irodavezető) 

 
39. a 354/2012.(XI.29.) számú határozat - Javaslat a Nagykanizsa belterület 

2984 hrsz-ú közterület egy részének forgalomképessé történő 
átminősítésére és értékesítésére – végrehajtásának határidejét a 
telekalakítási kérem benyújtására 2013. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
40. a 357/2012.(XI.29.) számú határozat - Javaslat a Nagykanizsa, Ady 

Endre u. 68/A. szám alatti MÁV Sportcsarnok ingyenes önkormányzati 
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tulajdonba vételére – végrehajtásának határidejét 2013. július 31-ig 
meghosszabbítja. 

 
41. a 366/4/2011.(XI.24.) számú határozati pont - Javaslat Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti 
terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására – 
végrehajtásának határidejét 2013. március 15-ig meghosszabbítja. 

 
42. a 375/34/2012.(XII.13.) számú határozat - 279/21/2012.(IX.27.) számú 

közgyűlési határozat módosítása – végrehajtásának határidejét 2013. 
január 31-ig meghosszabbítja.  

 
43. a 375/36/1,2/2012.(XII.13.) számú határozat - Dél-zalai Víz és 

Csatornamű Zrt-vel kötendő, jelen kiegészítés 3. számú mellékletében 
szereplő Üzemeltetési-szerződésmódosítás tervezetet aláírása – 
végrehajtásának határidejét 2013. február 28-ig meghosszabbítja. 

 
44. a 377/2012.(XII.13.) számú határozat - Javaslat a Muraközi u. 5. szám 

alatti 1. emeleti irodák (volt Nevelési Tanácsadó) bérbeadására – 
végrehajtásának határidejét 2013. január 31-ig meghosszabbítja. 

 
45. a 406/1,2/2011.(XII.22.) számú határozat - Javaslat Nagykanizsa Megyei 

Jogú Város Önkormányzata informatikai fejlesztési koncepciójára és 
végrehajtásának ütemezésére – végrehajtásának határidejét 2013. 
október 31-ig meghosszabbítja. 

 
46. a 419/32/1-2/2011.(XII.22.) számú határozati pontok - Pék Pál 

hagyatékával kapcsolatos intézkedések – végrehajtásának határidejét 
2013. június 30-ig meghosszabbítja. 

 
47. az 573/2/2010.(XII.16.) számú határozati pont - Javaslat a városképbe 

nem illő létesítményekről szóló 365/2010. (VII. 8.) számú határozat 
végrehajtása során felmerült további intézkedésekre (HÉSZ-módosítása; 
az Alkotmány utcai volt kápolna értékesítése; a Tripammer utcai 
sorgarázsok területén a szabályozási terv módosítása; a Magyar u. 18. 
ingatlan területének tereprendezése és ideiglenes parkoló kialakítása; 
egyes közterületen álló pavilonok szerződéseinek felbontása) – 
végrehajtásának határidejét 2013. június 30-ig meghosszabbítja. 

 
48. Abboud Nabilt 2013. március 1-től 2014. október 31-ig munkajogviszony 

keretében projektmenedzseri munkakörben foglalkoztatja bruttó 
305.500,- Ft/hó munkadíjjal, mely munkadíj a projektből kerül 
finanszírozásra. Felkéri a polgármestert, hogy gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogokat. 

 
Határidő:  2013. 03. 01. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda vezetője) 

 
49. Holczinger Melindát 2013. március 1-től 2014. október 31-ig 

munkajogviszony keretében projektaszisztensi munkakörben 
foglalkoztatja bruttó 95.470,- Ft/hó munkadíjjal, mely munkadíj a 
projektből kerül finanszírozásra. Felkéri a polgármestert, hogy gyakorolja 
az egyéb munkáltatói jogokat. 

 
Határidő:  2013. 03. 01. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda vezetője) 
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50. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pro Minoritate 
Alapítványnak 50 e Ft támogatást biztosít a Csángó Bál 
megrendezéséhez. A támogatás forrása a 2013. évi polgármesteri keret. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos támogatási 
szerződést írja alá. 

 
Határidő:   2013. február 28. 
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető) 

 
51.  

1. a  362/5/2012.(XII.13.) számú határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2013. február 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Bagarus Ágnes osztályvezető)       
 
2. az oktatási intézmények technikai dolgozói álláshely számát az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Intézmény Gazdasági 
titkár 

Gazdasági 
ügyintéző 

Takarító Karbantartó Egyéb kisegítő Összesen

Általános Iskola Kiskanizsa 1 1 4 10,75 portás, 
kézbesítő 

7,75

Általános Iskola 
Nagykanizsa-Miklósfa 

1 0 3 1 0 5

Általános Iskola 
Nagykanizsa-Palin 

1 0 4 1 0 6

Hevesi Sándor  Általános 
Iskola 

1 1 7 1 0 10

Kőrösi -Péterfy  Általános 
Iskola Székhely 

1 1 5 1 0 8

Kőrösi -Péterfy  Általános 
Iskola Péterfy Tagintézmény 

0 1 6 1 0 8

Rozgonyi Úti Általános 
Iskola 

1 0 5 1 0 7

Zrínyi - Bolyai  Általános 
Iskola Székhely 

1 1 4,5 11 kisegítő,         8,5

Zrínyi - Bolyai  Általános 
Iskola Bolyai Tagintézmény 

0 1 6 10,5 kisegítő,        
1 hiv.segéd 

9,5

Szivárvány EGYMI 1 0 3 1 0 5
Batthyány Lajos Gimnázium 1 1 12 13 fő portás, 

házmest., 
telefonközp. 
kezelő 

18

Farkas Ferenc Zene- és 
Aranymetszés Művészeti 
Iskola 

1 0,5 3,5 01 műszaki 
dolgozó 

6

Összesen: 10 7,5 63 11 7,25 98,75

 
Határidő: 2013. február 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Bagarus Ágnes osztályvezető)       

 
52. a 2012. évi munkatervben szereplő 
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- „Javaslat Nagykanizsa város elöljárói temetői síremlékének 
felújítására” előterjesztés beterjesztésének határidejét a 2013. 
márciusi soros ülés időpontjáig meghosszabbítja. 

- „Javaslat a 2013. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj 
megállapítására” előterjesztés azért nem került beterjesztésre a 
közgyűlés elé, mert a 2013. január 1. naptól hatályos kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 2. § a) pontja 
alapján a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatának 
van rendeletalkotási kötelezettsége a közszolgáltatási díj 
megállapításának tárgyában.  

 
a 2013. évi munkatervben szereplő 
- „Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására” előterjesztés beterjesztésének 
határidejét a 2013. februári soros ülés időpontjáig meghosszabbítja. 

 
53. egyetért a kiegészítés B jelű mellékletét képező a Nemzeti Fejlesztési 

Miniszterrel kötendő megállapodással, mely lehetővé teszi a 
megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt helyközi járatok helyi 
személyszállításban helyi tarifával történő igénybevételét. Felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető)       

 
54. a 2013. évi munkatervben szereplő 

- „A sportkoncepció és a sporttámogatás felülvizsgálata”, az „Integrált 
Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata” és „A többcélú kistérségi 
társulással kötött feladat ellátási megállapodások felülvizsgálata” 
előterjesztések beterjesztésének határidejét a 2013. februári soros 
ülés időpontjáig meghosszabbítja.  

- „Javaslat a 2011-2016. évi Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióhoz 
tartozó 2013. évi cselekvési terv elfogadására előterjesztés 
beterjesztésének határidejét a 2013. áprilisi soros ülés időpontjáig 
meghosszabbítja. 

 
55. a 2013. évi költségvetésében a „Civil szervezetek által szervezett városi 

jelentőségű programok támogatása” soron a VOKE Kodály Zoltán 
Művelődési Háznak a 2013. évi V. Országos Fánkfesztivál 
megrendezéséhez 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást 
biztosít. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az erre vonatkozó 
támogatási szerződést írja alá. 

 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető 

 Tácsi Hajnalka osztályvezető)       
 

56. Pintér Bernadettet 2013. március 1-től 2014. október 31-ig 
munkajogviszony keretében pénzügyi menedzseri munkakörben 
foglalkoztatja bruttó 95.470,-Ft/hó munkadíjjal, mely munkadíj a 
projektből kerül finanszírozásra. Felkéri a polgármestert, hogy gyakorolja 
az egyéb munkáltatói jogokat. 

 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda vezetője)       
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57.  
1. egyetért a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet 

kulturális közfoglalkoztatási pályázathoz való csatlakozással. 
 

Határidő: 2013. február 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)       

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati csatlakozáshoz 

szükséges előkésíztő tevékenységeket tegye meg. Az 
Együttműködési szándéknyilatkozatot 2013. január 7-ig tegye meg 
15 fő közfoglalkoztatott vonatkozásában.  

 
Határidő: 2013. február 7. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)       

 
58.  

1. úgy dönt, hogy 2013. április 30. napját követően tovább működteti az 
Egészségügyi Alapellátási Intézmény keretén elül a 
fogszabályozást, mint járóbeteg-szakelltáást és felhatalmazza a 
polgármestert az ehhez szükséges nyilatkozat megtételére és 
aláírására. 

 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető 

Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető Szociális 
Osztály) 
  

2. felhatalmazza a polgármestert a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10. § (3) bekezdése 
alapján a Kormány által kijelölt szervvel a fogszabályozás 
önkormányzati működtetésére megállapodás megkötésére és annak 
aláírására. 

 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető 

Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető Szociális 
Osztály)       

 
59. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 
 

Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
 
22. Javaslat az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések 

megtételére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Picit várok, hogy elő tudják keresni. Ez ugye 25-én, egy kicsit később került fel a 
honlapra. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az 
kérem, nyomja meg az igen gombot.  
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A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
 
 

35/2013.(I.31.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1.) a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 

CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben 
előírt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő 
átvállalását igénybe kívánja venni. 

  
2.) kijelenti, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. 

december 31-én nem állt a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési 
eljárás alatt. 

 
3.) kijelenti, hogy az önkormányzat rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb 

számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez 
kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy a betét, vagy egyéb számlakövetelés 
összegét - legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással 
érintett mértéke szerinti arányos összegéig - az átvállalás napján az 
állam által megjelölt számlára átutalja. 

 
4.) kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett 
adósságállománya átvállalásáról. 

 
5.) az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, 

hogy 
 

a.) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat 
és intézkedéseket; 

b.) átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat, amennyiben az átvállaláshoz 
szükséges, a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére 
figyelemmel - az adott értékpapírban foglalt pénzügyi 
kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - 
kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c.) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti 
megállapodásokat kösse meg. 

 
6.) utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 

intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 
 

Határidő:  2013. június 28. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 
Cseresnyés Péter: Több olyan önálló napirendi pontról az interpellációkon kívül nincs tudomásom, 
amit nem tárgyaltunk volna meg. Ha valakinek ilyenről van tudomása, az kérem, jelezze. Nem látok 
ilyet.  
 
 



 33

23. Interpellációk, kérdések  
 
 
Bicsák Miklós: Három, ahogy közgyűlés előtt jeleztem három témában, kívánok szóban 
interpellálni. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr csak egy fél percre vagy fél másodpercre hadd szakítsam meg. 
Kérem majd az időt, mivel nagyon sok kérdés van - nem Önnek mondom, úgy általában mondom -, 
hogy az időintervallumot mindeni tartsa, mert nagyon sok kérdés van. 
 
Bicsák Miklós: Én tisztelettel mondhatok valamit? Károlyi képviselőtársam az előbb 10 percet 
beszélt éppen.  
 
Cseresnyés Péter: Félbeszakítottam. Nem vette észre. Károlyi képviselő úr azért hagyta abba, mert 
rászóltam, hogy túl ment……másodpercet.  
 
Bicsák Miklós: Polgármester úr kérem, itt lakossági kérés. Figyelik a TV-t. A képviselőnek dolgozni 
kell.  
 
Cseresnyés Péter: Nem két percet mondtam. Azt mondtam, hogy arányosan tartsa mindenki. 
 
Bicsák Miklós: Jó, röviden. 
 
Cseresnyés Péter: Nem röviden. A két perceket tartsa. Tehát a háromszor két percet tartsa, ez a 
kérésem lenne.  
 
Bicsák Miklós: Kezdeném először is, ami nagy probléma. Napok óta lázban tartja Palin városrészt, 
hogy a 2-es, ugye tudni kell a gazdasági recesszió, a gazdaságosság, üzemeltetés, hogy 
Nagykanizsa város vezetése és közgyűlése figyelembe veszi, reméli, hogy a 2-es helyi járat, ami a 
fejlődő Palin városrésznek a napi több száz utazó, diák, nyugdíjas és dolgozó embereknek a 
szolgáltatását végzi a 2-es helyi járat. Sorolnám. A 7 óra 20-as, a 14.20, a 15.20-as és a 16.20-as, 
és a 19.55-ös helyijárat, a 2-es szeretné csökkenteni, illetve hát a járatot nem indítaná. Ezt a 
lakosság részéről hátrányosnak tartja olyan szempontból, hogy a többi városrész Kiskanizsa, Bajcsa, 
Fakos, Miklósfa, ott nincs ilyen súlyos, hátrányos megkülönböztetéssel csökkentett járatok. Én kérem 
tisztelettel polgármester urat. Tudom, hogy most jön be majd, a februári közgyűlésben tárgyalja át a 
tisztelt közgyűlés, polgármester úr is, hogy megfelelő szempontokat figyelembe véve megjegyezni. 
És befejezem. Hiába mondjuk, hogy a gelsei, kacorlaki, ezek az úgynevezett nem távolsági helyközi 
járatok. polgármester úr, tessék eljönni! Mondtam sokszor, kérem is, hogy nézze meg, mi van kifelé 
délután, a délutáni, esti órákban. Pont az érzékeny időpontok ezek. Meg reggel a bejövő, főleg az 1-
es villogónál az a nem létező buszmegállónál felszálló fiatalok, diákok. stb. Én kérem ezt, hogy a 
közgyűlés, vagy majd a bizottság is, ha tárgyalja, hogy azért ezt mi túlzásnak tartjuk, ezt a 2-es 
helyjárat csökkentését. Második, tisztelt polgármester úr a buszmegálló. Polgármester urat is szidták, 
a Bicsák Miklóst is szidták január 15-én, amikor a hóvihar, az a hideg hajnal, fagyoskodtak a diákok. 
Utca, 200 méter hosszúságban a gyalogjárdán állva várták a buszokat, mert nincs hova beállni annyi 
embernek. Reggel fél hattól, tisztelettel polgármester úr, nyolc óráig van ez a zsúfoltság. És én 
nagyon kérem, hogy a költségvetésben szerepeljen ez az Alkotmány utcai buszmegállónak végre a 
megépítése. És én nem kértem oda aranyból palotát, de azért gondolom, hogy a városnak a forrása, 
a lakosság régi vágya teljesüljön. Ez volt a második. A harmadik pedig polgármester úr, nagy gond. 
Tavaly tetszett mondani, hogy valóban ezekkel a tulajdonosokkal, az a foghíjas Magyar utcai épület 
a 98-as háztól a 109-ig olyan síkos járda volt, most talán három napja talán olvadt el, hogy bejött 
hála Isten ez az enyhe idő. A tulajdonosokat én ott hívtam, a telefonszámot lehet ellenőrizni, ki van 
téve, hogy eladó az ingatlan, nem vették fel. Senkivel nem tudtam érintkezni. Hogy nincs ilyenkor a 
városnak, a közterületnek, hatóságnak, hogy megbüntetni? Ha én otthon nem söpröm el a 
gyalogjárdát, akkor bizony szankciókat. Negyvenezer forintos számla fog most kijönni, mert a 
Rozgonyi 1-be kihívtam a tűzoltókat, ráesett tisztelettel polgármester úr a gyógyszertár előtt álló idős 
néni fejére és ekkor egy kicsit beidegesedtem és felhívtam a tűzoltókat. Azt a választ kaptam, hogy 
előttem polgármester úrnak megcsinálták, nekem úgy fogják megcsinálni, hogy 40.000 forintba kerül 
a szolgáltatás. Isten bizony polgármester úr a tűzoltó 105-ös ügyeleten elmondták, hogy Cseresnyés 
polgármesternek. Ezt nem magam találtam ki. Én felhívtam, mint városi képviselő kötelességem 
közügyekben, vagy olyan, amit látok, hogy veszélyes, és erre a tűzoltók alá is íratták, én aláírtam, de 
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ott majd a tulajdonosokkal közösen, Károlyi úr is belép, Bicsák Miklós is, minden társadalmi iroda, 
akinek ott tulajdona van, kifizessük közösen. 
 
Cseresnyés Péter: Még mielőtt megadnám Bene képviselő úrnak a szót, azért szeretnék reagálni. A 
buszmenetrend átalakítása, az aktuális, mert bizonyos lépéseket meg kell tenni, de természetesen 
ez úgy fog történni, hogy a közgyűléssel, egy informális közgyűlés keretén belül végigbeszélünk 
mindent és utána a közgyűlés hivatalos ülésén fog dönteni arról, hogy mi történik, és minden 
javaslatot meg fogunk tárgyalni, és mindent meg fogunk beszélni ezzel kapcsolatban. 
Természetesen ez így fog történni. Csakhogy megint, hogy pontosak legyünk. Tehát nem nekem 
csinálták ezt meg, hanem én, miután láttam azt, hogy jó néhány ház tetejéről lóg az ereszről a 
jégcsap, meg a hatalmas hótömeg, én megkértem az embereket, azokat, akik ezért felelősek, hogy 
szóljanak, hogy ezt rendezni kell, mert ha véletlenül valakinek a fejére esik a hó, baleset lesz, 
rosszabb esetben még szörnyű dolog is történhet, ha két emelet magasságból valakire ráesik a hó. 
Ennyi az én bűnöm - ha lehet bűnnek nevezni - ebben a dologban, mert én is úgy gondoltam, 
hogyha látom a veszélyhelyzetet, akkor nekem is kötelességem valamit tenni ebben az ügyben. 
Tehát csak a tisztázás kedvéért mondtam ezt képviselő úr. Természetesen köszönjük szépen ezt a 
segítséget, amit tett. Erről majd beszélünk külön, közgyűlésen kívül beszélünk erről a dologról. Jó? 
Bene képviselő úrnak adom meg ügyrendiben a szót.  
 
Bene Csaba (Ügyrendi): Frakcióvezetőként egy 10 perc tárgyalási szünetet szeretnék kérni. Kérem, 
szavaztassa meg a közgyűléssel. 
 
Cseresnyés Péter: Mivel szavazni kell róla, én azt javaslom, hogy akkor fogadják el. Egy 10 perc 
szünet. Addig tudunk kávézni. Úgyis még lesz két napirend. Akkor, aki ezt támogatni tudja, a 
képviselő úrnak az ügyrendi javaslatát, az nyomja meg az igen gombot.   
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

36/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bene Csaba frakcióvezető 
ügyrendi javaslatára 10 perc tárgyalási szünet tart.  

 
 
Szünet 
 
 
Cseresnyés Péter: Folytatnánk a közgyűlést akkor. Még egy másfél perc, csak azért, hogy a 
televízió tudjon bekapcsolni. Meg akkor Károlyi Attila fogja megkapni a szót, mindjárt, amikor 
megadom. Jó, egy picit várunk, hogy összeszedjük magunkat. Kérdések, interpellációk. TV miatt 
mehetünk? Tisztelt hölgyeim és uraim, akkor a tárgyalási szünetnek vége. Folytatjuk a közgyűlést. 
Dr. Károlyi Attila három kérdést.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Ebből kettő talán. A költségvetést érintő kérdéseket most kell 
elmondanom? 
 
Cseresnyés Péter: Hát, ha úgy gondolja, hogy… 
 
Dr. Károlyi Attila József: Szerettem volna a Szabadhegyi úttal, Alsószabadhegyi úttal kapcsolatban 
és a Dózsa szoborral.  
 
Cseresnyés Péter: Elmondhatja képviselő úr, de fogunk beszélni most az informális közgyűlésen is.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Nem mondom el akkor. A harmadik, amit szeretnék. Nem húzom az időt 
vele, ez a kettő lett volna, tehát az Alsószabadhegyi út és a Dózsa szobor. A harmadik a Csónakázó-
tó helyzete. Hát, az elmúlt hétvégén a kislányommal kimentem a Csónakázó-tóra és hát, hogy 
sírásban és zokogásban nem törtem ki, az csak a férfiasságom, meg a nejem meg a gyerekem előtt 
nem akartam sírni. De az a helyzet tisztelt közgyűlés, hogy katasztrofális. Tehát az, hogy van ott egy, 
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hogy Nagykanizsának télen nincsen semmiféle téli sporttal kapcsolatos tevékenységre szolgáló 
helye kialakítva, az egy dolog.  De, ha nekünk ott van Isten adománya, ez a szánkópálya például, 
ami onnan a fúrótoronytól, vagy kilátótól, vagy micsodától a tóig húzódik, azt meg kellene becsülni. 
De hát az a helyzet tisztelt közgyűlés és nagykanizsaiak tudják, hogy ennek a pályának a kétharmad 
részén kidöntötte a vihar, kidöntött kettő darab fenyőfát és keresztbeállnak ezek a fenyőfák rajta. 
Magának a szánkópályának az aljában pedig a Nagykanizsai Dél-zalai Erdészet, vagy minek hívják 
őket, áldásos tevékenysége közepette az erdőből kivágott fákat olyan magasra, mint ennek a 
Medgyaszay Háznak a beltere, odapakolták a szánkópálya kellős közepére. Ott olyan erőgépek 
haladtak el, ami teljesen tönkrevágta az egész területet. Tehát, ha leesik a hó és kimennének a 
gyerekek szánkózni egyet, ott nem tudnak szánkózni. Azon túlmenően az útjai ennek a 
szerencsétlen Csónakázó-tónak, az valami katasztrofális. Komolyan mondom, a néhány évvel 
ezelőtti Erdélyt idézi. Már …….és Erdélynek egyes részein autósztráda minőségű utak vannak, de itt 
nálunk a Csónakázó-tó környékén katasztrofális. Olyan az egésznek a hangulata, mint egy 
siralomház. Tehát olyan, mint egy ravatalozó. Hát, ezért van nekünk egy ilyen csodálatos 
környezetben egy ilyen, hogy ennek nincs gazdája? Hogy azt a két fát, nem lehet szólni, hogy öreg, 
menj már oda traktorral, aztán húzd el azt a két fát onnan, vagy mit tudom én micsoda. Hát, kell adni 
neki egy fröccsre valót, aztán elhúzza onnan. Hát, köszönöm. Ezért sírdogáltam itt most.   
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, természetesen minden konkrét kérdésre próbálunk konkrét választ 
adni. Két dolgot szeretnék mégis elmondani előzetesen, mielőtt írásban megadnánk a választ. Az a 
beruházás, amelyik horvát-magyar és zalakarosi együttműködéssel meg fog valósulni, valószínűleg 
lehetőséget ad arra, hogy egy kultúráltabb körülmények közötti téli sportolásra, időeltöltésre alkalmas 
része legyen a Csónakázó-tónak az a területe, amit majd ennek a segítségével megújítunk. A másik, 
mert ugye a kerékpáros, kerékpárpálya, ennek a kerékpáros központnak az ingatlanának a fölhúzása 
ennek a lehetőségét meg fogja teremteni. A másik, amiben tökéletesen egyetértek Önnel, hogy 
milyen jó lenne, hogyha az a szánkópálya megfelelő állapotban lenne, de egy akadálya van, hogy mi 
közvetlenül bármit is tehessünk ott, hogy nem a miénk a terület. Ez persze nem ment bennünket 
attól, hogy a parkerdővel együtt egyezkedve és tárgyalva valamit ne csináljunk. De köszönöm 
szépen a figyelmeztetést, lehet, hogy jövőre ebből fogunk majd tudni csinálni együtt, tehát 
kimondottan a Zalaerdővel együtt tudjuk viszont ezt csak megcsinálni. Tehát önállóan nem. Gábris 
Jácintnak adom meg a szót. Nem tudom milyen sorrendben, de ha lehet, akkor válassza külön a 
kérdéseket és az interpellációkat. Jó? Legközelebb azért, még egyszer szeretném fölhívni a 
figyelmét mindenkinek, interpellációt, azt pár nappal előtte írásban kell, nem a jelzést, írásban be kell 
adni. Ettől függetlenül interpellációként fogjuk Gábris képviselő úr kezelni, csak még egyszer 
szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nemcsak írásban jelezni, hanem írásban be is kell adni ebben 
az esetben tudomásom szerint. Jó? De külön tárgyaljuk az interpellációt és külön a kérdéseket. Öné 
a szó. 
 
Gábris Jácint: Az első témaköröm a Kanizsa Újsággal kapcsolatos lenne. Itt kérdéseket szeretnék 
az interpelláción belül megfogalmazni, illetve egy kis kitekintést adni, hogy mi is a problémám. 
Hogyan fordulhat elő Nagykanizsán olyan, hogy nem jelentet meg, nem közlik le az önkormányzati 
képviselői hivatalos sajtóközleményemet az önkormányzat által fenntartott és felügyelt lokálpatrióta 
elvileg független lapban?  
 
Cseresnyés Péter: Gyakorlatilag is az, higgye el képviselő úr.  
 
Gábris Jácint: Mi ez kérem, ha nem totális cenzúra? Én ezt merem így kérdezni, mert január 10-én 
átküldtem a hivatalos sajtóközleményemet, ami nemcsak az enyém, hanem a helyi Jobbik 
alapszervezetnek is a sajtóközleménye és egyébként a témáját illetően pedig közérdekű és városi 
témával foglalkozik, és nem fizetett kategóriát meríti ki. Címe: 2012. év önkormányzat munkájának 
értékelése és városi helyzetkép a Jobbik szemszögéből. Mellékesen jegyzem meg, hogy az óta 
ehhez a témakörhöz kapcsolódóan, illetve azokkal a gondolatokkal kapcsolatosan, melyekre esetleg 
én is reagáltam, vagy melyeket én is értékeltem, vagy felvetettem problémát, olvasói levélben 
bezzeg megjelent. Három olyan lap jelent meg annak ellenére, hogy én kértem mindegyik előtt, hogy 
ezt a hivatalos sajtóközleményemet jelentessék meg függetlenül attól, hogy a sajtótájékoztatóm 
témája is hasonló volt, ennek ellenére ez nem történt meg. Én ezt mindenképpen kérem kivizsgálni, 
másrészt pedig nyilván a mi részünkről is meg fogjuk tenni a megfelelő lépéseket ennek a 
kivizsgálására. Hogy ez milyen lépéseket takar, ez majd a közeljövőben kiderül. A második témám, 
az a korábbi iskola-összevonásokkal kapcsolatos lenne. Itt igazából számokkal alátámasztott 
kimutatást szeretnék kérni, ha lehetséges, hogy az iskola-összevonások mennyiben jelentettek 
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megtakarítást a város részére? Nyilván az államosítást megelőző időszakra gondolok. Tehát 
összevonás előtti és után kiadások, bevételek, megtakarítások, normatíva kiesés stb. 
figyelembevételével. 
 
Cseresnyés Péter: Normatíva kiesés? Miért történt normatíva kiesés?  
 
Gábris Jácint: Hát ugye, mert ott feladatelvonás segítségével történt és ugye nem az 
önkormányzatot terhelte bizonyos, tehát ez pont, hogy az önkormányzatnak a vállalásait 
csökkentette, hogy nehogy úgy legyen feltüntetve, hogy ezek nincsenek megadva, és akkor a 
korábbi összehasonlításhoz képest ez a normatív pedig többletet mutatna. Hát, gondolok itt, mondjuk 
a közétkeztetés kiszervezésének a hatására. Akkor gondolok itt az egyéb ilyen hozzájárulásoknak. 
a…. 
 
Cseresnyés Péter: De ez nem iskola-összevonás, képviselő úr. Hanem az a közétkeztetés 
kiszervezése. Akkor pontosítsuk a dolgot. 
 
Gábris Jácint: Jó. Illetve a másik ehhez kapcsolódó felvetésem vagy kérdésem, hogy rendelkezik-e 
Nagykanizsa város szakképzési koncepcióval az államosítás utáni időszakra vonatkozóan? Ha igen, 
akkor betekintést szeretnék kérni ebbe. Ugyanis Zalaegerszeg már érdekképviseletét 
megalapozottan és céltudatosan végzi. Kíváncsi vagyok, hogy Kanizsa milyen elképzelések mentén 
teszi ezt, és hogyan. Harmadik az útburkolatok állapotával kapcsolatos észrevételeim. Szeretném, 
hogyha megnevezésre kerülne személy szerint, az az ember, aki felelős a csatornázási munkálatok 
koordinálásáért. Tehát személy szerint. Nem cég, nem akárki. Mindennek van felelőse. Mindenkinek 
kell lenni egy felelős beosztású embernek, aki ezért felel. Valamint azt a személyt, aki a város 
útburkolatainak a helyreállításáért felel. Saját meglátásom szerint is, de az emberek véleménye 
szerint is, elég kritikán aluliak az állapotok. Az emberek dühösek. A közlekedési morál rossz. Egy 
minap érkezett levél arról tájékoztatott, hogy az illető feljelentést fog tenni közúti veszélyeztetés és 
felelőtlen károkozás miatt, mert autójának tengelye megtört annak ellenére, hogy szabályosan 
közlekedett. Egy másik levél képeket tartalmazott a város számos pontján tapasztalható háborús 
állapotokról, ahogy ő fogalmazott. A város immáron már nemcsak vendégcsalogató, hanem 
vendégmarasztaló is. Aki betéved, itt is reked - ugye mondhatnánk viccesen. Nem akarom humorral 
lecsapni ezt az egész történetet, de ugyancsak a napokban esett meg, messziről érkező vendégem 
érdeklődött, hogy hát mi folyik, mi zajlik ebben a városban, mi az a sok kátyú, mi az a sok felújítási 
munkálat? Megjegyzem, felújítási munkálatoknak önmagában örülni kellene, viszont a koordinálás, 
meg a kivitelezés, az személy szerint is úgy gondolom, hogy hagy maga után kritikát. Tehát a 
messziről érkező vendégem is rákérdezett, mi folyik itt. Én meg azzal ütöttem le, hogy hát, ha nem 
tudná, akkor épül Kiskanizsa és a keleti városrész között a metró vonala.  
 
Cseresnyés Péter: Egyszerűbb lett volna azt mondani, hogy a csatornázás, képviselő úr, és akkor 
igazat is mondott volna.  
 
Gábris Jácint: Így van bizonyára. A negyedik, az a városvezetők és önkormányzati cégek 
vezetőinek év végi jutalmazásával kapcsolatos. Itt ezt jóindulatúan tessék érteni, a kérdésemet, amit 
fölteszek. Tehát a városban felkapta a fejét a susmus, a találgatás. Egyesek már kész összegeket 
említenek. Ezért kérem a polgármester urat, hogy a tisztánlátás végett, a kedélyek megnyugtatására 
informáljon minket, mi a helyzet a városvezetők és önkormányzati cégek vezetőinek év végi 
jutalmával Nagykanizsán. Én tudom a választ, de a lakosok nem. És hát tudjuk, hogy ahogy Ön 
szokott fogalmazni, a pletyka, az elég káros tud lenni.  
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, ha tudja a választ, akkor legyen szíves, mondja ki és akkor nem 
kell nekem mondanom. 
 
Gábris Jácint: Az én tudomásom szerint ilyen nem történt.  
 
Cseresnyés Péter: Így van, helyes.  
 
Gábris Jácint: És, ha jó tudom, ehhez közgyűlési döntés kellett volna, ha történhetett volna is és 
ilyen nem volt. 
 
Cseresnyés Péter: Már hogyha kifizetés történt volna. Nem volt ilyen. Tehát nem volt.  
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Gábris Jácint: Azért mondom hogy.  
 
Cseresnyés Péter: Kell közgyűlési döntés. Köszönöm szépen képviselő úr, köszönöm, hogy segített 
ebben nekünk. 
 
Gábris Jácint: Az ötödik témám, az a hó eltakarítási munkálatok. Hát tudom, hogy mindig ezzel 
jövünk fel és ismerem a válaszokat, meg az állapotokat, de nekem meg kötelességem, hogy 
elmondjam ezt, amire a tisztelt lakosok megkérnek. Én ezt továbbítom, és ennek megfelelően kérem 
a jövőbeni munkálatoknak a megszervezését. Ugye továbbra is elégedetlenkednek a lakók a 
hóeltakarítás miatt. Hogy konkrét esetet említsek, egy kiskanizsai hölgy jelezte, hogy az ő utcájában 
például későn járt a hótoló, vagy talán nem is járt, mert nem tapasztalta. Ez a Pivári utcát jelenti. Én 
nem tudom. Erre nyilván az illetékesek tudnak választ adni majd. Illetve, ami még érdekes volt, az a 
Thúry Múzeum kapcsán, amikor mentem, ott is megállított egy idősebb hölgy, ő pedig azt 
kifogásolta, hogy a buszmegállók állapota az ő számára kritikán aluli és hát ezekkel is jobban kellett 
volna kezdeni valamit. Illetve hát egy olyan megállapítást is olvastam, az egyik levél írója – 
megpróbálom szó szerint idézni –, hogy nem érti, miért nem lehetett felkészülni a télre, hiszen már 
az első nagyobb hónál is gondok voltak. Egyértelmű volt a második havazás időpontja. Az átkosban 
– mondom, idézem – érdekes módon minden utca időben rendben tiszta volt. Hát igen. Na most 
gyorsan áttérnék a három kérdésre, és akkor le is zárnám az én hozzászólásomat. Az első 
kérdésem ugye a gépjárművek parkolási rendjével kapcsolatos a Herman lakótelepen. Onnan több 
lakó jelezte, hogy a Herman elejétől, ami a Batthyányból nyílik, egészen a 2. számú lépcsőházig 
gyakran megállnak az autók, ami nemcsak a forgalmat akadályozza, hanem balesetveszélyes is – 
hogy ezzel lehetne-e valamit kezdeni? Ők felvetették, hogy esetleg megállni tilos tábla vagy ilyesmi. 
A Fő út 19-cel kapcsolatosan ugyancsak lakossági bejelentés jött, hogy eső után térdig ér a sár a 
garázsoknál és egyszerűen nem lehet ott mit kezdeni. Kaviccsal esetleg fel lehetne szórni ezt a 
terepet. Nem tudom, kihez tartozik ennek a kezelése. Hogyha hozzánk, akkor meg kéne tenni 
szerintem a lépést. A harmadik, az igazából csak segítséget szeretném kérni és a közbenjárást. Nem 
tudom, hogy mennyire releváns az információ. Elég problémás lenne, hogyha ez igaz lenne, hogy a 
Munkaügyi Hivatalban a várakozók nem használhatják a mellékhelyiségeket. Hát, hogyha lehetne 
jelezni részükre ezt a felvetett problémát, akkor megköszönném.  
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr azokat a kérdéseket, amelyek a vagyonkezelést, vagy pedig a Via-t 
érinti, természetesen az igazgató uraknak küldeni fogom, és ők fognak válaszolni mindenegyes 
kérdésre részletesen. A Kormányhivatalnak fogom közvetíteni azt, hogy a Munkaügyi Központban 
hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, ami jogos igény. Két dologra szeretnék reagálni szóban. 
A többire természetesen írásban úgy, ahogy ígértem, meg fogja kapni az általunk jónak tartott és 
elfogadhatónak tartott választ. Koncepció van. A Közoktatási Fejlesztési Koncepciónak része a 
szakképzési koncepció, tehát meg tudja nézni. Hóeltakarítás: erre - mondom - Gáspár úr biztos meg 
fogják adni a választ, és azt gondolom, vagy azt hiszem, hogy talán az első hóesésnél voltak némi 
gondok, de szerintem alapvetően olyan, hogy bárki ne tudott volna kijönni az utcájából, a házából, 
ilyen nem volt. Esetleg nehézséget okozott a közlekedésben. De én is beszélek emberekkel, nekem 
is elmondják a véleményüket, a kritikájukat, ha esetleg valami nem úgy történik, ahogy az elvárható 
lenne, de azért a második hóesés alkalmával, amikor több napon keresztül szakadt a hó, én nem 
hiszem, hogy volt olyan ember, aki figyelembe véve a körülményeket, az időjárás okozta 
körülményeket, nagyon, nagyon komoly negatív véleményeket fogalmazott volna meg. Ugyanis a 
város két-három napon belül majdnem, hogy tiszta volt, az utak meg voltak tisztítva. Nem biztos, 
hogy abban a szélességben, mint nyáron, szegélytől szegélyig, de közlekedni lehetett. Képviselő úr, 
Károlyi képviselő úr, igaza van Önnek, most sem, de azért közlekedni lehetett. És azért nézzünk 
meg egy-egy híradást, és tényleg nem a saját felelősségünket akarom kisebbíteni, és bárkinek az 
esetleges felelősségét mentegetni, de azért Németországban, és amire szoktunk nézni, odafigyelni, 
hogyha leesik a hó, ott is csúszkálnak az autók, és ott is lapátolni kell a havat, és ott is nehezen 
jutnak el a lakóhelyről a munkahelyre az emberek. Sajnos ez a tél. Ez nem mentesít bennünket az 
alól a felelősség alól, hogy amit megtehetünk, azt tegyük meg természetesen, de ne akarjunk nyári 
állapotokat - nekem az a kérésem - télen, amikor esik a hó. Akkor tél van, fagy van, hó van. Ezt 
számításba kell venni minden esetben. Legfőképpen mondjuk a járdákat nekünk szépen el kell 
szórni, el kell lapátolni a havat, a járdákat tisztára kell lapátolnunk a hótól nekünk is, aki előtt 
járdaszakasz van. Egyébként köszönöm szépen a felvetéseit. A javaslatait figyelembe fogjuk venni. 
Mindegyiket, amit fontosnak tartunk és előreviszi a közös ügyeinket.  
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Dr. Etler Ottó László: Három téma maradt, amit szeretnék kérdésként feltenni. Az egyik, hogy 
január első napjaiban mindegyikünk kapott egy levelet a Rozgonyi utca 2. számú háznak a 
panaszosai, ahol 16 lakásból 7 az önkormányzaté és itt történt egy olyan bővítés, amihez nem 
járultak volna hozzá, vagy most is tisztázatlan a helyzet. Azt kérdezném, hogy azóta foglalkozott-e 
ezzel a hivatal, illetve rendbe tették-e ezeket az állapotokat? A másik kérdésem - a Kanizsa TV-nek 
az analógiai jelszórása hirtelen megszűnt. Ez nem volt bejelentve. Vannak a városban olyan részek, 
ahol csak így tudták nézni a Kanizsa TV-t. A digitális adásra való áttérésnek a határideje, az 2014. 
év vége. Tehát eddig az ideig én javasolnám még fönntartani az analóg műsorszórást, ami ugye a 
Teleki utca 1. háznak a tetejéről történt ez idáig. Tehát ez volt a második kérdés. És akkor a 
harmadik, azt csak említeném, amit Gábris Jácint képviselő mondott, hogy elhiszem, hogy a 
csatornahálózatnak a bővítése, az nagy felfordulással jár, de az, hogy a kátyúk hetekig láthatók, 
tehát ugyanott vannak. Nekem ebben a hónapban egy féltengelytörés, egy kipufogó leszakadás és 
két kerékösszekötő, és egy függő gömbcsap. Ez körülbelül olyan 300.000 forintba került nekem a 
csatornaépítés ebben a hónapban három autón. Tegnap láttam egy Suzukit itt a Rozgonyi - Sugár 
utca sarkán az alján billegni, a négy kerék nem ért le, mert éppen kifogott egy olyan buckát. Tehát én 
nem hiszem el, hogy akármennyire csinálunk valamit, hogy azt nem lehet úgy megcsinálni, hogy 
napokig ne legyenek a kátyúk utána, üresen ott állnak meg az út közepén. Este rámegy valaki, főleg 
itt a havas utakon, nem látja, hogy milyen a hó alatt az út és hát törik, zúzzák az autókat. Én, még 
egyszer mondom, elhiszem, de Tóth Nándornak címezném a felszólítást, már nem is annyira kérdés, 
hogy igenis tessék követelni az építőtől, hogy megkapja érte a milliárdokat, akkor tessék úgy 
elvégezni, hogy időközben is, amit átad használtra, az tényleg használható legyen. 
 
Sajni József: Az első zártkerti utakkal kapcsolatos kérdésem, amit ugyan fogunk tárgyalni most 
majd a közgyűlés után, de szeretném elmondani, hogy én soronkívüliséget szeretnék kérni. Biztos, 
hogy másutt is van ilyen probléma, de a területemen a zártkerti utaknak vannak olyan szakaszai, 
amelyek egyszerűen járhatatlanná teszik a területet. Ez az első, második hegyhát között, a harmadik 
hegyhát alatt. Tehát ott szinte nem lehet már személyautókkal közlekedni. Én kérném, hogy 
amennyiben erre sor kerül, hogy így soron kívül kellene, és én kérném akár azt is, aki ebben 
illetékes, hogy kérdezze meg a területeken illetékes képviselőket, hogy mi a javaslatuk, mert míg 
erre sor kerül, addig nagyon sok probléma előkerülhet. Úgyhogy ez lenne az első kérdésem.  
 
Cseresnyés Péter: Jó. Itt, ha szabad közbevágnom, akkor most az informális közgyűlésen akár 
erről ejtsünk is szót, hogy föl tudjuk esetleg gyorsítani ezt a folyamatot.  
 
Sajni József: Igen. Köszönöm. A másik a szemétszállítással kapcsolatos, illetve a 
hulladékszállítással kapcsolatos. Két építési vállalkozó keresett meg és ez ma délelőtt történt, hogy 
rendkívül nehezményezik azt, hogy a konténeres hulladékszállítás 100 %-os emelése, egyszerűen 
ez számukra elfogadhatatlan. Ugyanis ráadásul készítettek olyan költségvetéseket, amiben ugye ez, 
mint tétel szerepelt és ezt nem tudják, ezt le kell nyelniük. És csak példaként mondanám, hogy a 
27.400 forintos konténerszállításból 54.800 forintos lett, és egy öt konténer esetén, azt ki kell 
számolni, hogy mennyivel növelni meg a költségvetést. Ez bizony az ő káruk. Egyébként is ők azt 
mondják, hogy ez olyan összehasonlításban sem állja meg a helyét, hogy a szomszédos olyan 
területeken, ahol szintén ilyen hulladékszállítást kell végezniük, ez messze magasabb, mint azoknak 
a területeken a hulladékszállítás. Tehát itt valamit feltétlenül tenni kell. Az egy más kérdés, hogy a 
lakosság mindenféleképpen ágál a 30,40 %-ban megemelt szállítási költségek miatt, de ez 100 %-os 
emelést jelent. A harmadik, hogy azok a nagykanizsaiak, akik a mórichelyi hegyre utaznak, 
felvetették annak a kérdését és itt már ez a közgyűlés előtt ez napirenden volt, hogy oda lett telepítve 
az ominózus palini buszváró, aztán végül is ez a buszváró állítólag valami viharban vagy valamiben 
ez elborult, vagy szétment, vagy nem tudom én. 
 
Cseresnyés Péter: Legendák szerint.  
 
Sajni József: Jó, mindegy, de onnan most elkerült, tehát eltakarításra került a buszváró és kérdésük 
az, hogy akkor most ezzel mi van? Hol van, merre van? Mert hiányolják. A másik pedig, az 
önkormányzatnak kellene elvileg eljárni abban az ügyben, hogy azok, akik ott a megállóban 
szeretnének leszállni, hogy valami lehetőség legyen arra, hogy a liszói autóbusz megálljon, ugyanis 
jelen pillanatban ez nem megoldott, mert a kereszteződés után van egy megálló, és a Liszóba 
bemenő buszok, azoknak pedig semmilyen megállási lehetőségük, kialakított leszállóhely nincsen.   
 
Cseresnyés Péter: Meg fogjuk vizsgálni és megnézzük, hogy mit lehet tenni ebben az ügyben.  
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Marton István: Először is a múlt közgyűlésen feltett kérdéseimre adott válaszokról pár mondatot 
ejtenék. Az rendjén van, hogy a Polgármesteri Hivatal kiküldte a Vízműnek, hogy a vízszüneteket, 
bizonyos korlátozásokat jelezzék a lakó, az érintett lakókörzet felé, de annak én nem láttam a 
nyomát, hogy a Vízmű erre bármilyen formában reagált volna a hivatalnak, de ha reagált volna, amit 
nem nagyon tételezek fel, akkor viszont én nem kaptam meg. A másik volt az Erzsébet tér északi 
részén a volt Finommechanika területén a lebontása annak a düledező háznak a tetejének. És ugye, 
amikor én feltettem a kérdést, Cseresnyés úr azt mondta, hogy hát, a falak párkány magasságig 
megmaradnak. Hát, megmaradnak valameddig, aztán előbb-utóbb azok is úgy fognak járni, mint 
ahogy járt a tető. Aztán lehet, hogy azért kell majd bontani, mert megint valamilyen formában kárt 
okoztak, mint ahogy az előző esetben is ráesett egy gépkocsira. A mai egyetlenegy kérdésem, az a 
bűnös mulasztás súlyos következményekkel címet kapta. Itt konkrétan arra gondolok, hogy ugye az 
egész várost megrázta az a tragikus bűntény, ami egy hete egy ember életét követelte. Úgy 
gondolom, hogy e mellett tűnhet apróságnak, semmiségnek is, de képviselőként sem mehetünk el a 
mellett, hogy ennek törvényszerűen nem kellett volna bekövetkeznie. Miért mondom én ezt? Önök 
közül is sokan kell, hogy emlékezzenek rá, 2010. májusában bontási engedélyek megérkezését 
követően a bontási utasítást kiadtam, majd a kényszerszabadságom bekövetkeztével ugye, amikor 
Önök megcsinálták a puccsot, annak az lett az eredménye, hogy Önök vissza is, illetve Cseresnyés 
úr személyesen visszavonta a bontási utasítást is. Én úgy gondolom, hogy amennyiben nem lett 
volna az a helyszín, akkor ott biztos, hogy nem következik be egy gyilkosság, de hát ezzel, úgy 
gondolom, hogy mindenki saját lelkiismeretével kell, hogy elszámoljon. Cseresnyés úr, hiába 
mosolyog, az Ön lelkiismeretén szárad szerintem ez a dolog.  
 
Cseresnyés Péter: Én Önön mosolygok, nem máson.  
 
Marton István: Hát, akkor meg nem idefigyelt. Teljesen mindegy. Én úgy gondolom, hogy további 
tragikus események ne következhessenek be, ezt el kell takarítani minél hamarabb. Gondoljanak 
bele Önök, hogyha súlyos 10 milliókat fizetünk imázs-javító intézkedésekre – hogy plasztikusan 
fogalmazzak azoknak, akik esetleg nem értik – Cseresnyés úr holdudvarához tartozó cégeknek.  
 
Cseresnyés Péter:  Egyet mondjon, képviselő úr! 
 
Marton István: Nézze végig a listát, és akkor tudni fogja. 
 
Cseresnyés Péter:  De egyet mondjon! 
 
Marton István: Nem foglalkozok most én ezzel úgy részleteiben Önnek. 
 
Cseresnyés Péter:  Ja, hát akkor ne mondjon ilyeneket! 
 
Marton István: De sajnos ez van. És ezzel a gyilkossággal, nincs olyan orgánum, ami ne 
foglalkozott volna. Újságok, rádiók, televíziók, és mind elhangzik, hogy Kanizsa belvárosában ilyen 
bontásra ítélt vagy romos épületeknél történik gyilkosság. Ez nem számszerűsíthető, de szerintem 
többe kerül rombolásba, a vállalkozók eltántorításában, a turisták otthonmaradásában. Hát, minek 
jöjjenek egy ilyen városba, ahol gyilkolásznak kezdetű nóta, mint azok, amennyit mi kifizettünk más 
célra. Ez annak idején húszegynéhány, maximum harmincmillióból mind a 32 lakást el lehetett volna 
takarítani, és ott lenne egy szép placc, ami jobb időkre gondolva hasznosul majd a városnak.  
Kíváncsi vagyok az Ön válaszára.  
 
Cseresnyés Péter: Ma harmadszorra mondta el lázálmait, gondolatait képviselő úr.  
 
Balogh László: Múltkor már kérdeztem a Főt út 10-12. dolgában, ugye elsősorban a parkoló 
problémát érhetjük ezen és kaptam is egy egyféle választ, amit köszönök, de hát ez a válasz egy 
kicsit általános. Én múltkor is tettem fel konkrét kérdéseket. Olyat is természetesen, amelyek inkább 
költőiek. Az általam leadott írásos anyagról beszélek én inkább. Meg most is jöttek újabb konkrét 
kérdések. Ez egy komoly paksaméta már. Valójában azt is tudom, hogy amit 20 év alatt nem sikerült 
megoldani, nem biztos, hogy egyik pillanatról a másikra most sikerül megoldani. Ráadásul bíróságon 
is van az ügy és ellenérdekelt felek a lakók és az önkormányzat. Ezzel együtt tudom, hogy a jobb 
érzésű lakók között akár van bírósági tárgyaláson kívüli megállapodásra való, hát hajlam – hogy így 
fogalmazzak. Tehát én szeretném azt akár segíteni, hogy ez megtörténhessen. Nem tudom, a 
következő bírósági tárgyalás pontosan mikor lesz. Ehhez tartozóan én újabb kérdéseket hadd adják 
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át a jegyzőnőnek, itt a bizalmas jelleget természetesen őrizve, de van benne jó pár olyan kérdés, 
amely konkrét kérdés, és amely talán még előbbre is visz. Hadd tegyem fel ezzel az írásos anyaggal 
ezeket a kérdéseket, és hátha mégiscsak 20 év után ez az ügy megoldódhat. 
  
Jerausek István Péter: Mint ahogy jeleztem már, két kérdéssel szeretnék foglalkozni. Elsőként a 
szabadhegyi történést említeném. A szennyvízberuházás kapcsán a szennyvíztársulás egy lakossági 
fórumot hívott össze Sáncba a szabadhegyieket meghívva. Ottani felszólalók mindegyike a 
csatornázás után elkészült aszfaltút minőségével foglalkozott. Meg vannak elégedve. Szép, jó 
minőségű. És épp ezért, ennek érdekében többen fogalmazták meg azt a kérdésüket, hogy ez a jó 
minőségű út minél tovább ebben a minőségben meg tudjon maradni, szükséges lenne 
Szabadhegyen a vízelvezetést megoldani. A csapadékvíz különösen a tél folyamán nagyon rövid idő 
alatt kikezdi az újonnan megépített utat, és ez, igazat adva az ott fölszólalóknak úgy gondolom, hogy 
nekünk is érdekünk, hogy minél később kerüljön egy újbóli felújítás a szabadhegyi úttal 
kapcsolatban. Ez különösen érvényes ez a csapadékvíz mozgás és kártétel a Cseresznyés utcával 
kapcsolatban, ugyanis egy lejtős útról lévén szó, úgy gondolom, hogyha és bízom benne, hogy ez 
sikerül valami útön-módon a csapadékvíz elvezetést megoldani, mindenképpen elsődleges a 
Cseresznyés utcának a csapadékvíz elvezetése, megoldása. Ennek kapcsán hadd tegyek említést 
az Alsószabadhegyi út és a Cseresznyés utca kereszteződésében, a találkozásnál az 
Alsószabadhegyi út egy ilyen ék alakban találkozik a Cseresznyés úttal és egy ilyen teknőszerű 
helyzet alakult ki, amin a legkevesebb csapadék esetén is megáll a víz. Annak idején már a csatorna 
beruházás előtt én ezzel kapcsolatban megkerestem az illetékes szakosztályt, és ott azt a választ 
kaptam, hogy miután megtörténik a szennyvízberuházás, mindenképpen egy elvezető árok 
megépítésére kerül sor, ami az itteni képződő csapadékot leviszi a Bakónaki patakba. Ezzel 
kapcsolatban még egy felvetést szeretnék említeni. A Szabadhegyi úton, ez különösen a 
Szabadhegyi út 18. szám előtti állapotokra jellemző, ahol az utat egy mély vízelvezető árok övezi. 
Ugyanis a megkészült út mentén a mészkővel történő padkázás úgy oldódott meg, hogy a mészkő 
egy szilárd, a régi szilárd útburkolatra került és természetesen ott tömörödni nem tud, és rövid idő 
alatt az autók azt kijárták és belelökték az ott lévő mészkövet az árokba és ez balesetveszélyes. 
Kérem ennek az igazán nem nagy költséget igénylő problémának a megoldását. A másik kérdés, 
amivel szeretnék foglalkozni, épp a tegnapi nap folyamán kaptam a Látóhegyi ingatlan- 
tulajdonosoktól, ott lakóktól és a tulajdonosoktól egyaránt egy levelet, amit mindannyian aláírtak, 
amelyben kérik ennek az útnak a felújítását, mert az idei sok csapadék, a tél oly mértékben 
tönkretette, hogy alig használható. Hogy konkrétan megnevezzem a helyszínt, kívánom elmondani, 
hogy szeszfőzdei lejárónál, balra fordulunk, ott, aki ismeri a helyszínt, ott van egy hordó, és az 
úgynevezett Kövidinka utca és a Kövidinka utca folytatásában a Rizling utcáról van szó. Azon kívül a 
levélíró említette azt is, hogy mivel ez a hegyalján vezet, ez az út, természetesen a sok csapadék 
odafolyik, és eredetileg van is ott egy vízelvezető, csak valami oknál fogva oly régen lett kitisztítva, 
hogy mint írja, egyórás, másfélórás, arra alkalmas géppel a vízelfolyást továbbra is biztosítani 
lehetne, és nem állna meg ott a víz. Kérem polgármester urat, hogy ezeket a lakosság által igényelt 
problémákat mielőbb szíveskedjenek megoldani. 
 
Cseresnyés Péter: Több kérdés nem érkezett, már jelzés, hogy valaki kérdést akar föltenni. A 
közgyűlést ezennel bezárom. 
 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.55 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó 
szerint tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester aljegyző 
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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 15.55 órakor 
tartott az SZMSZ 10. § (8) bekezdése alapján szóban összehívott azonnali soron kívüli nyílt 
üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Medgyaszay Ház 
 Nagykanizsa, Sugár u. 5. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Csákai Iván, 

Cseresnyés Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Gábris Jácint, Gyalókai 
Zoltán, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila, Kovács János, Marton István, 
Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Bagarus Ágnes osztályvezető, Rodekné Hederics Erika irodavezető, Tácsi Hajnalka osztályvezető  
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Összehívom az azonnali soron kívüli közgyűlést, aminek két napirendi pontja 
lenne. Az egyik a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló rendeletünknek a módosítása, a másik 
pedig egy KEOP pályázatra való jelentkezés, pályázat benyújtása. Szeretném megkérdezni, hogy 
van-e valakinek a javasolt napirendi pontokhoz hozzáfűznivalója? Ilyet nem látok. Aki el tudja fogadni 
a napirendet ezzel a két előterjesztéssel, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

37/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. január 31-i azonnali 
soron kívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló 

64/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

2. Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat 
benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 

 
 
1. Javaslat a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló 64/2012.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Itt a környező települések polgármesterei kéréssel fordultak hozzánk, hogy egy 
kedvezmények vásárlási, parkolójegy vásárlási lehetőséget kapjanak, hisz naponta járnak be 



 2
 

 

hivatalos ügyet intézni. Nem feltétlenül a polgármesterek, hanem a faluból például a falugondnoki 
szolgálatnak az autója, meg a polgármesterek természetesen járnak hivatalos ügyeket elrendezni. 
Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen tolerálnunk kellene, el kellene fogadnunk, támogatni 
kellene.  
 
Bicsák Miklós: Egyetértek, nagyon jól tetszett mondani. Az ember látja is, mint állampolgár, mint 
képviselő is, hogy a környékbeli falvaknak ezek a falugondnoki autók jönnek, parkíroznak a város 
különböző részein. Valóban ez korrekt, és mondhatom, hogy üzleti szempontból is a közgyűlésnek 
és polgármester úrnak a hozzájárulásával a polgármestereknek is és az egyéb. Mondhatom, mint 
egy jó családban a testvérek arányában egy olyan árat megállapítani, ami hát elfogadják, és jó 
gesztus ez a környékbeli falvaknak. Tudom támogatni. 
 
Cseresnyés Péter: Van-e hozzászóló? Nincs, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a rendeleti 
javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

5/2013.(II.05.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 5/2013.(II.05.) 
önkormányzati rendeletét a fizető parkolóhelyek működtetésről és 
igénybevételéről szóló 64/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
2. Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Erről már döntöttünk már elvi szinten, hogy ebben szeretnénk valamit tenni. Itt 
konkrétan öt intézményünkről van szó. Napcellákat szerelnénk fel villamos-energia előállítására, és 
ezzel tulajdonképpen jelentős villamos-energia felhasználási megtakarítást tudunk elérni abban az 
esetben, hogyha pályázunk, és ha a pályázaton nyerünk. 85 %-os a támogatottsága – ugye jól 
mondom, Kornél? –, úgyhogy aránylag kis befektetésért sikerül egy jelentős beruházást 
megvalósítanunk, ami nagyon rövid időn belül, számítások szerint egy-két éven belül meg tud térülni. 
 
Bicsák Miklós: Kezdem kellemetlenül érezni, hogy itt nem szólnak hozzá képviselőtársaim. 
 
Cseresnyés Péter: Ne tessék kellemetlenül érezni magát, képviselő úr. 
 
Bicsák Miklós: Nagyon köszönöm a bíztatást. Én gondoltam, hogy mindig megkapom Öntől. Ez egy 
nagyon okos dolog. Ez nálunk is, cégen belül is megtörtént, ez a napkollektor, mondhatom büszkén, 
és nagyon gazdaságos. Két éven belül már kompenzálja a céggel szemben az E.on. Megfelelő, jó 
nyarat is fogtunk ki a tavalyi ’12-es év, hála Isten. Ez a napelem egy nagyon okos dolog és 
gazdaságos. Ez a jövő. Erre kell rámenni, és ez a városnak is gazdaságosság szempontjából, meg 
minden ésszerű ilyen beruházásnál ma már a XXI. században véleményem, nem akarok én okos 
lenni, mert nem műszaki ember vagyok, de a saját házunk tájáról meggyőződve, hasznos és okos 
dolog, úgyhogy támogatom. 
 
Bene Csaba: Én csak azt sajnálom, hogy a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola Cserháti 
Tagintézménye nem tudott bekerülni ebbe a programba. Lehet, hogy az állami átvétel miatt is…. 
 
Cseresnyés Péter: Igen, emiatt. 
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Bene Csaba: …., mert úgy különben kiváló adottságokkal rendelkezik, a kollégium lapostetejére 
bőven fölfértek volna a napelemek. De reméljük, hogy lesz olyan pályázat a KIK-hez tartozó 
intézmények részére is, amire pályázni tudunk a későbbiekben. 
 
Cseresnyés Péter: Én biztos vagyon benne, hogy ilyen pályázat folyamatosan lesz. Nem beszélve 
arról, hogy jön a következő hétéves ciklus az Európai Uniónak a gazdálkodását tekintve, és abban 
az esetben ezek biztos, hogy ott lesznek, és ebben az esetben a KIK is fog majd erre pályázni, tehát 
elemi érdeke az Államnak, hogy egyébként azokat az intézményeket ilyennel ellássa, amelyeket ő 
üzemeltet. És igen, úgy, ahogy Ön mondta, miután nem mi üzemeltetjük már az Ön intézményét, 
tehát a rezsijét nem mi fizetjük, olyan intézményeket kerestünk, ahol viszont a rezsifizetés bennünket 
terhel, tehát azért változtattuk, mert eredetileg az Ön intézménye is, pontosabban az Ön által 
igazgatott intézmény is benn volt a körben. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Most itt a Bicsák képviselőtársam eléggé érdembe belement ezekbe a 
napelemes dolgokba, de ha jól emlékszem, ez a napirendi pont, ez pont arról szól, hogy itt 
alkalmassá kell tenni ezeket az épületeket arra, hogy fogadni tudjon majd napelemet, és pályázaton 
tudjon részt venni. És ez egy tervezési tevékenység, amiről mi majd szavazunk, és az még … 
 
Cseresnyés Péter: Nem, nem, képviselő úr elnézést, hogy közbevágok. Mi már döntöttünk 
hónapokkal ezelőtt, hogy ebbe az irányba elmozdulunk, és az előzetes – Kornél – ezeket a dolgokat 
Ő koordinálta, ezeket a dolgokat nagyjából elvégezték. Megnézték azt, hogy hol a legnagyobb 
energiafogyasztás, hol lehet elhelyezni leghatékonyabb működéssel ezeket a napcellákat, és ezért 
javasoljuk, hogy konkrétan ezeket az intézményeket lássuk el ezekkel a cellákkal. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Tehát ezek vegyenek részt a pályázaton? 
 
Cseresnyés Péter: Így van, ezek vegyenek részt a pályázaton. 
 
Dr. Etler Ottó László: 15 %-os önrésszel mindenképpen felvállalható, meg támogatható még akkor 
is, hogyha a forrásban látom, hogy mindenhol hitel szerepel az önrésznél. Egy viszont, a műszaki 
részét nem látom, a részletes műszaki részt. Ugye nincs ebben melegvíz gyártásra, csak napelem 
van benne, nem napkollektor … 
 
Cseresnyés Péter: Napcella, tehát elektromos energia… 
 
Dr. Etler Ottó László: …. elektromos áram, tudniillik az iskolák esetében nincs értelme, hogy 
melegvizet gyártsunk, főleg nyáron tudnánk melegvizet gyártani, mikor az iskola leállt. Tehát az 
elektromos áram kiváltására ez valóban jó. 
 
Cseresnyés Péter: Így van. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a 
határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

38/2013.(I.31.) számú határozat 
 
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 

benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre 
bocsátását az alábbiak szerint: 

 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz. 

Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Polgármesteri 

Hivatala 

8800 Nagykanizsa, Erzsébet 
tér 7. 

18 
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2. A projekt megnevezése 

Világításkorszerűsítés és napelemes villamos energia-termelés 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

 
3. A pályázati konstrukció száma 
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 45 535 945 Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): 45 535 945 Ft 
 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: 6 830 392 Ft  
Hitel:  6 830 392 Ft 
Egyéb: 0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 38 705 553 Ft 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetési rendeletében 
a pályázati önrészek soron elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati irodavezető 
 Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 

39/2013.(I.31.) számú határozat 
 
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 

benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre 
bocsátását az alábbiak szerint: 

 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz. 

Zrínyi Miklós - Bolyai János 
Általános Iskola 

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós 
utca 38. 

2275 

 
2. A projekt megnevezése 
Világításkorszerűsítés és napelemes villamos energia-termelés a Zrínyi 
Miklós Általános Iskolában 
 
3. A pályázati konstrukció száma 
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 45 268 806 Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): 45 268 806 Ft 
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6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: 6 790 321 Ft 
Hitel:  6 790 321 Ft 
Egyéb: 0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 38 478 485 Ft 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetési rendeletében 
a pályázati önrészek soron elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati irodavezető 
 Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 

40/2013.(I.31.) számú határozat 
 
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 

benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre 
bocsátását az alábbiak szerint: 

 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz. 

Általános Iskola és Óvoda 
Kiskanizsa 

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-
Zsilinszky út 67. 

5359 

 
2. A projekt megnevezése 
Világításkorszerűsítés és napelemes villamos energia-termelés a Kiskanizsai 
Általános Iskolában és Óvodában 
 
3. A pályázati konstrukció száma 
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 46 025 534 Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): 46 025 534 Ft 
 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: 6 903 830 Ft 
Hitel:  6 903 830 Ft 
Egyéb: 0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 39 121 704 Ft 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetési rendeletében 
a pályázati önrészek soron elkülöníti. 
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Határidő: azonnal 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati irodavezető 
 Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 

41/2013.(I.31.) számú határozat 
 
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 

benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre 
bocsátását az alábbiak szerint: 

 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz 

Hevesi Sándor 
Általános Iskola 

8800 Nagykanizsa, Hevesi Sándor 
út 2. 

3049/58 

 
2. A projekt megnevezése 
Világításkorszerűsítés és napelemes villamos energia-termelés a Hevesi 
Sándor Általános Iskolában 
 
3. A pályázati konstrukció száma 
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 46 663 513 Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): 46 663 513 Ft 
 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: 6 999 527 Ft  
Hitel:  6 999 527 Ft  
Egyéb: 0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 39 663 986 Ft 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetési rendeletében 
a pályázati önrészek soron elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati irodavezető 
 Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 

42/2013.(I.31.) számú határozat 
 
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 

benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre 
bocsátását az alábbiak szerint: 
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1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz 

Batthyány Lajos Gimnázium 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23. 1244 
 
2. A projekt megnevezése 
Világításkorszerűsítés és napelemes villamos energia-termelés a Batthyány 
Lajos Gimnáziumban 
 
3. A pályázati konstrukció száma 
 
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 61 381 246 Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): 61 381 246 Ft 
 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: 9 207 187 Ft 
Hitel:  9 207 187 Ft  
Egyéb: 0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 52 174 059 Ft 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetési rendeletében 
a pályázati önrészek soron elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati irodavezető 
 Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.05 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó 
szerint tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester aljegyző 
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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. február 19-én (Kedd) 16.00 órakor tartott 
soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Medgyaszay Ház 
 Nagykanizsa, Sugár u. 5. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés 

Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, Gyalókai 
Zoltán, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila József, Kovács János, Marton István, 
Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Bagarus Ágnes osztályvezető, Bakonyi Tamás osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Dr. 
Farkas Roland irodavezető, Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető, Maronicsné Dr. Borka Beáta 
osztályvezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető, Somogyi Ottó osztályvezető, Kém Eszter 
építéshatósági ügyintéző, Tácsi Hajnalka osztályvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető, Lakner István 
Zala Volán képviseletében, Szita László könyvvizsgáló 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Tisztelt hölgyeim és uraim, hogyha vége a bizottsági ülésnek – és úgy látom, hogy 
vége –, akkor elkezdjük a közgyűlést. A mai nap folyamán, hogyha Önök támogatják, akkor két 
közgyűlés lesz. Az egyik egy soron kívüli közgyűlés, a másik egy azonnali soron kívüli közgyűlés. A 
soron kívüli közgyűlés után majd össze fogok hívni egy azonnali soron kívüli közgyűlést is. Ennek az 
indoka az, hogy van két-három olyan napirend, amit határidő miatt soron kívül meg kell tárgyalni. Sőt 
lehet, hogy már van olyan, aminek a határideje is lejárt és azért sürget bennünket az idő, és ha már ilyen 
volt például a soron kívüli közgyűlésnek a harmadik napirendi pontja, de tulajdonképpen az első is, hisz 
márciustól, eredetileg a Volán márciustól be szerette volna vezetni az új menetrendet, ami aztán úgy néz 
ki, hogy csak áprilistól fog menni. Miután összehívtuk a soron kívüli közgyűlést, utána változtattak ezen 
az elképzelésen. De ha már egyszer két napirend miatt is soron kívüli közgyűlést kellett összehívni, 
akkor a költségvetést is úgy gondoltam és úgy gondoltuk többen, hogy tárgyaljuk meg, és hogyha sikerül 
dűlőre jutni, akkor a mai nap folyamán el is fogadjuk azért, hogy legyen költségvetésünk, és ne legyen 
bizonytalan a 2013-as év költségvetési tekintetben. Szeretném megkérdezni, hogy a napirendi 
pontokhoz esetleg valakinek hozzáfűznivalója van-e? Nem látok ilyet. Kérdezem a közgyűlést, aki el 
tudja fogadni a soron kívüli ülést a javasolt három napirendi ponttal. Bocsánat még mielőtt elfogadnánk, 
én szeretnék néhány dolgot mondani. Tegnap került föl ugye a Közösségi közlekedés fejlesztése 
Nagykanizsán című pályázat határozatainak módosítására a honlapra. Bocsánat, rossz forgatókönyvet 
kaptam. Ez a személyszállítás? Igen, a személyszállítás került föl a tegnapi nap folyamán és a 
meghívóban szereplő költségvetéshez három kiegészítést került föl 19-én, tehát a mai nap folyamán a 
honlapra. A könyvvizsgálói jelentés, az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak a véleménye és az 
Érdekegyeztető Fórumnak a véleménye. És akkor ezekkel a kiegészítésekkel kérdezem, hogy a 
közgyűlés elfogadja-e a napirendi pontokat. Aki elfogadja, az igennel szavaz.  
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
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43/2013.(II.19.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. február 19-i soron kívüli 
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés:  

 
1. Javaslat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló közszolgáltatási 

szerződés alapján a helyi menetrend módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Papp László vezérigazgató Zala Volán Zrt. 

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetése (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői, Szita László 
könyvvizsgáló 

3. Javaslat a 2013/2014. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Szmodics Józsefné igazgató Általános Iskola Nagykanizsa-
Miklósfa Nagykanizsa Iskola u. 10., Magyar Ferenc igazgató Általános 
Iskola Nagykanizsa-Palin Nagykanizsa Alkotmány u. 81., Molnár István 
igazgató Általános Iskola Kiskanizsa Nagykanizsa Bajcsy-Zs. E. u. 67., 
Dominikné Papp Edit igazgató Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa 
Hevesi u. 2., Kókainé Hámorszky Éva igazgató Kőrösi Csoma Sándor – 
Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa Csokonai u. 1., Jeszenői 
Csaba igazgató Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa Rozgonyi u. 25., 
Faller Zoltán igazgató Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola 
Nagykanizsa Zrínyi u. 38.,  

 
 
 
1. Javaslat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló közszolgáltatási szerződés alapján a helyi 

menetrend módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Papp László vezérigazgató Zala Volán Zrt. 

 
 
Cseresnyés Péter: Volt egyeztetés képviselőkkel. Jelentős változások történnek a személyszállításban. 
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e valaki, aki hozzá akar szólni? 
 
Sajni József: Ebben a témakörben egyeztetés történt. Minden érintett képviselő megtehette a 
véleményét a Zala Volán tervezetével kapcsolatosan. Ugyanis gondolom, polgármester úr majd előadja, 
hogy végül is erre miért van szükség. Ugye itt Nagykanizsa önkormányzatát súlyos anyagi teher érné, 
amennyiben az előző menetrenddel működne a városi közlekedés. És hát ezért bizonyos 
racionalitásokat kellett bevezetni, illetve hát ezeket elfogadni. Én most talán nemcsak a magam nevében 
mondom, hanem azok, akik a külső területeken érintettek, hogy én most jelen pillanatban úgy látom, 
hogy sikerült egy olyan kompromisszumot kötni, amelyikkel ez a személyszállítás különösebb veszteség 
nélkül megoldható. Valamennyi áldozatot be kell vállalni, ezt jómagam is belátom, de azt látom, hogy 
tehát egészséges kompromisszum született abban az ügyben, hogy a kieső járatok pótlásával, vagy 
pedig más módon azért a személyszállításban nem lesznek akadályok. 
 
Bizzer András: A keleti városrészt is érinti részben ez az átalakítás. Ugye leginkább a 6/C-s járatot. Ott 
jelentős mértékben lesznek járatkiesések és megszűnések, de ezzel kapcsolatban én kaptam 
tájékoztatást az itt lévő szakemberektől, és azt kérném tőlük, hogy ezt itt a közgyűlés előtt is mondják el, 
hogy például ezeket a 6/C-s járatokat mivel lehet kiváltani a közlekedők számára. Tehát milyen más 
buszokra tudnak átszállni? Mert én kielégítő válaszokat kaptam. Tehát senki nem fog lemaradni, és 
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mindenki fel tud szállni egy másik buszra, ami hasonló útvonalon közlekedik, és így el tud jutni 
reggelente a munkahelyére, illetve az iskolába is. De szeretném, hogyha erről kapnánk most egy 
tájékoztatást. 
 
Cseresnyés Péter: Megadom a szót a Volán képviselőjének. István, a mikrofonhoz legyen szíves! 
 
Lakner István: A 6/C-s járatokat illetően az a javaslatunk, hogy párhuzamos járatokkal valóban ezt a 
6/C-st ki lehet váltani. Annyiban azért módosítanék, hogy a reggeli csúcsidőszakban délelőtt 11 óráig 
maradnak a 6/C-s járatok. A mi utasforgalmi felméréseinkre azt a javaslatot kell, hogy adjuk, hogy 11 óra 
után a párhuzamosan közlekedő 4-es, 6-os, 6/A-s, 20-as, 21-es, illetve a C/3-as, tehát a TESCO-s 
járatokkal lehet közlekedni. A múlt heti pénteki informális közgyűlésen valóban felmerült egy 6/C-s járat, 
az 5.15-ös, ami a Városkapu körútról megszűnik. Ennek a járatnak a kiváltása történik 5 órakor a 
Városkapu körútról egy 6-os járattal, illetve 5.15-kor, tehát ugyanabban az időszakban indul egy 4-es 
járat, ami a Kiskanizsa, Bornemissza utcáig közlekedik. 
 
Bicsák Miklós: Örülök, hogy igazgató úr a mikrofon előtt áll. Hát, azt tudva valóban az egyeztetésen is 
hogy Palin városrészt érinti a 2-es járat megszűnésével ez az átrendezés. Tudva a gazdasági helyzet 
alakulásával. Nagyon örülnék annak, hogyha igazgató úr egy-két gondolattal, holott megkaptam már a 
kiegészítő anyagot az úgynevezett helyközi járatok, meg egyéb, ami Palint érintve kettő-három 
különböző irányban haladó helyközi járatok, vagy távolabbiak, hogy meg fognak állni, mivelhogy a 
megfelelő jelzéssel fogják ellátni ezeket a buszokat, hogy a lakosság részéről érthető legyen, hogy 
aggodalmuk ne legyen, hogy nem férnek fel, vagy nem tudnak hazaérni a megfelelő időpontban 
annyiban, hogy különböző pár perces, esetleg negyedórás, fél órán belül fel tudnak szállni és a 
helyszínre érkeznek. Kérném igazgató urat, hogy egy-két gondolattal Palin városrésznek, és a 
közlekedésével pár szót mondana. 
 
Cseresnyés Péter: Egy pillanat, igazgató úr! Foglaljon helyet. Károlyi képviselő úrnak megadom a szót, 
hátha Őneki is van olyan gondolata, vagy kérdése, amire reagálni kell, és akkor utána megadom szót.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Az a kérdés merült fel bennem, ugye változik a menetrend, változik a tarifa - 
ugye ez a lényege? Nem tudom, hova tűnt az igazgató úr? Elbújt a hátam mögé. Tehát úgy nem lehetett 
volna, hogy változik a menetrend, és nem változik a tarifa? Tehát az ember úgy érzi, mintha hogyha egy 
ilyen burkolt menetdíjemelés lenne, hogy hát kérem, megváltoztattuk a menetrendet, zsupsz 
megváltoztatjuk a tarifát is. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Igazgató úrnak megadom a szót. 
Tarifaváltozás nem történik január 1-jéhez képest. Egy bérletárnak a változása következik be. Ez azt 
jelenti, hogy minden egyes bérlet kombinált és összvonalas lesz, és ennek van egy bizonyos díjvonzata, 
de mindenki minden, ezután minden buszra föl tud szállni a város közigazgatási területén belül. Tehát 
ennyi a változás.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Értem polgármester úr, de itt azt olvastam – sajnos lefagyott ez az ízé, 
elnézést – hogy ki …… tehát szóról szóra az van bent, hogy tarifadíj változás, tehát nem bérlet. Tarifa. 
 
Cseresnyés Péter: Szerintem ez lesz, de megadom szót.  
 
Lakner István: Április 1-jétől az önkormányzati indítványra mi a helyi összvonalas havi bérletet, illetve 
az összvonalas kombinált bérletet egy egységes bérletté kvázi összevonnánk, és ennek az árát 
belőnénk az összvonalas bérlet, illetve a kombinált bérlet ára közé. Tehát ez nem jelent tarifaemelést. Ez 
a fonódó szakaszokon, tehát a helyközi szakaszokon utazó helyi járati utasoknak jelentene 
könnyebbséget, mert a helyközi járatokra, azokra a helyközi járatokra, ami „H” jelzéssel ellátottak, fel 
tudnának szállni, és nem lenne probléma az, hogy milyen bérletet mutatnak. Ez egy egységes bérlet 
lenne. Ez április 1-jétől működne ez a variáció. 
 
Cseresnyés Péter: És akkor arra kérném, hogy Bicsák képviselő úrnak a felvetésére reagáljon.  
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Lakner István: A jelenlegi húsz 2-es járatpárból öt járatpár szűnne meg március 4-től. Ezt az öt járatpárt 
mi igyekeztünk olyan időszakba betájolni, ami csúcsidőt, illetve hivatásforgalmat kevesebbet érint. Ahol 
mégis érint hivatásforgalmat, ott pedig be fogunk avatkozni a helyközi járatok közlekedtetésébe olyan 
szempontból, hogy kiterjesztjük a „H” jelzésű járatok darabszámát és a megszűntetésre kerülő 2-es 
járatok indulási időpontjához képest 5, 10 perc eltéréssel lenne lehetőség vagy lesz lehetőség – 
nyugodtan mondhatom – helyközi járatot igénybe venni a kanizsai autóbusz állomástól Palin irányában, 
illetve Palinból vissza. Ezt a képviselő úrnak egyébként el is küldtük pénteki napon, ezt a javaslatot, 
úgyhogy remélhetőleg tájékoztatva lesznek a lakosok.   
 
Cseresnyés Péter: Én képviselő uraknak azt megígérem, hogy egy-két hónap múlva - és arra kérem 
Tárnok urat, aljegyző…., hogy figyelmeztessenek, hogy még csak véletlenül sem felejtsem el -, tehát ha 
lehet, akkor nem határozati javaslatba vesszük, hanem egy ígéretként vegyék, hogy összeülünk egy 
informális közgyűlés keretén belül és megnézzük a tapasztalatait ennek az új menetrendnek, és ha 
valami gond van, akkor megpróbálunk igazítani, és erre kérném majd a Volán képviselőjét is, hogy ezen 
a beszélgetésen, egyeztetésen majd, amikor egyeztetünk időpontot, kérem, hogy vegyen részt. Mivel a 
vitát lezártam, ezért szavazásra teszem föl a határozati javaslatokat. Egy módosítást szeretnék bent 
tenni, hogy az 1. sz. mellékletben az általános félhavi bérletnek az ára 4.065 Ft-tal van föltüntetve, az 
4.060, és így teszem föl szavazásra, hogy 4.060 Ft az általános félhavi bérlet ára, tehát nem 65, hanem 
60, és akkor ennek tudomásulvételével teszem föl szavazásra a határozati javaslatokat. Aki el tudja 
fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
     
 

44/2013.(II.19.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

1. jóváhagyja Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi 
menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység ellátására a 
Zala Volán Zrt.-vel kötött 4/118-65/2012 számú közszolgáltatási szerződés  
2013. március 04. napi hatállyal közös megegyezéssel történő módosítását 
a menetrend változására tekintettel az előterjesztés „A”.  melléklete szerint, 
2013. április 1. naptól az előterjesztés szerint módosulnak a 
személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatás díjtételei. 

 
 Határidő:  2013. február 28. 
 Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
 (Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály) 

 
2. felhatalmazza a polgármestert a Zala Volán Közlekedési Zrt.-vel kötendő 

jelen előterjesztés „C”. mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
módosítás – melynek 1. számú mellékletében az általános félhavi bérlet díja 
4.065 Ft helyett 4.060 Ft -  aláírására.  

 
 Határidő:  2013. február 28. 
 Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
 (Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály) 
 

3. dönt arról, hogy a személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos Zala 
Volán Zrt.-vel kötött, módosított közszolgáltatási szerződés költségvetést 
érintő módosításait az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
szerepelteti az alábbiak szerint: 
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a 2013. évi költségvetési tervezetben szereplő adóbevételek előirányzatát a Zala Volán 
Zrt. (D. melléklet) tájékoztatása alapján összesen 37 500 e Ft összeggel 
megemeli, a költségvetésben 60 000 e Ft tervezett kiadási előirányzatot a 
fentiek alapján a Zala Volán többlet igénye miatt 81 268 e Ft-ban szükséges 
szerepeltetni. 

    
Tervezett igény kiadási előirányzat: Módosított előirányzat: 
normatív támogatás 40 000 e Ft normatív támogatás 40 000 e Ft 
önkormányzati támogatás 60 000 e Ft      önkormányzati támogatás 81 268 e Ft 
                                                                                      
 
Zala Volán közszolgáltatás díja: Zala Volán közszolgáltatás díja: 

100 000 e Ft 121 268 e Ft 
 

 Határidő:  2013. évi költségvetés elfogadása 
 Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
 (Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető, Gazdálkodási Osztály) 
  

4. a Zala Volán Zrt. 2012. évet megelőző időszakra vonatkozó 
veszteségfinanszírozási igényével nem ért egyet, a könyvvizsgálói jelentés 
elkészültét követően felhatalmazza a Polgármestert a további egyeztetések 
lefolytatására. 

 
 Határidő:  2013. május 31. 
 Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
 (Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály) 
 

 
 
2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetése (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői, Szita László könyvvizsgáló 

 
 
Cseresnyés Péter: Egy elég hosszú előkészítő munka végén, vagy egyik jelentős állomásán vagyunk 
akkor, amikor a közgyűlés meg fogja tárgyalni a költségvetést, 2013-as költségvetés tervezetét. Előtte 
két alkalommal már körülbelül ebben a körben volt beszélgetés, véleményeket hallgattunk meg, és amit 
be lehetett építeni, be is építettük. Annyit talán el lehet mondani röviden, hogy és talán osztályvezető 
asszony is egyet ért velem, hogy az idei év attól függetlenül, és attól függően is - bár ellentmondásnak 
tűnik, hogy mind a két fogalmat használom -, hogy jelentős változások következtek be 2013-ra az 
önkormányzatok finanszírozásában, de talán el lehet mondani, hogy bizonyos szempontból könnyebb 
volt, hisz jelentős mértékben csökkent a költségvetés főösszege. Éppen azért, mert a 
költségvetésünkből kikerült a Városi Kórház, miután átvette az Állam, és kikerültek azok az oktatási 
intézmények, amelyeknek a fenntartását ugyancsak az Állam vette át, így nem éri el – de eléri –, a 
költségvetésünk éppen, hogy csak eléri 10 milliárd Ft-ot. Ez körülbelül a fele annak, ami az elmúlt 
években Nagykanizsán megszokott volt. A működési hiányunk nulla. Énszerintem most könnyebb volt 
ezt összehozni, mint az elmúlt években és talán azt is lehet mondani, nem is járt komoly 
érdeksérelemmel. A fejlesztési hiteleknek a nagysága, az az előző éviekhez hasonló, mert fejleszteni 
akarunk. Aztán majd, hogy ebből mi valósul meg, azt megtátjuk, hisz ebben vannak pályázati részek is, 
amit pályázatra akarunk felhasználni. Fejlesztéseket továbbra is tervezünk. A belvárosrekonstrukciót 
akarjuk folytatni. Ligetvárosban egy jelentősebb beruházást akarunk csinálni. Intézményeinkre több 
pénzt akarunk fordítani, mint a tavalyi évben. Utakra, járdákra is több pénzt akarunk fordítani, mint az 
elmúlt évben, sőt azt lehet mondani, talán az elmúlt években, mert van - sajnos azt kell mondani - hova 
elkölteni a pénzt. A szöveg énszerintem eléggé, már a táblázathoz csatolt szöveges rész eléggé 
képletes. Elmondja, hogy milyen nehézségekkel küzdöttünk, mit kell megtennünk az előttünk levő évben. 
Vannak olyan apróságok, amik megvalósítása azért, hogy a város a munkahelyteremtésben továbbra is 
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jól szerepeljen, benne kell, hogy legyen a költségvetésben, meg kell tennünk. Ilyen például a 
munkahelyteremtő támogatásra meghatározott keretösszeg. A tavalyi évben teljes egészében 
kimerítettük. Ez több tízmillió forintot jelentett, de például ugye tudjuk azt, hogy a tavalyi évben kezdődött 
egy olyan beruházás el, amelyik már az év végére, de legkésőbb jövőre több mint száz új munkahely 
létrehozását biztosítja Nagykanizsán. És én remélem, hogy ebben az évben is tudunk majd ilyen 
munkahelyteremtő támogatást adni nemcsak a kanizsai kis- és mikrovállalkozóknak, hanem közepes 
méretű vállalkozásoknak is. Ezek után megadom Marton Istvánnak a szót.    
 
Marton István: A huszonegy néhány év óta én mindig az 1/1-es táblával kezdem, ha a költségvetésről 
van szó. Nagyon szomorúak azok a változások, amiket az Állam elrendelt. Ezek, mondjuk, számunkra 
kivédhetetlenek voltak, ez kétségtelen. De csak azért, hogy akik néznek bennünket, azért 
informálódjanak valamennyire. Az illetékeket teljes mértékben elvette az Állam. Ez tavaly 97 millió Ft 
volt. A helyi adóknál mondhatunk összességében egy szinten tartást, viszont nem mondhatjuk el 
ugyanezt a gépjárműadóról, illetve a személyi jövedelemadóról, mert ezen a rubrikán a várható tavalyi 
tény - egy kicsit furcsán hangzik, hogy a várható tavalyi tény, hát ugye nincs még meg az összesítés, 
májusban kell erről elszámolni a zárszámadással – 920 millió helyett szerepel 146 millió. Most, ha csak 
ezt a három számsort összeadom, ez a tavalyi évben 4.643.000.000 volt és lett belőle 3.862.000.000 
nem egészen. Tehát ezek drasztikus csökkenések. A költségvetési hiány ebben a változatban, amit 
megkaptunk utoljára, mert egy jó héttel korábban ugye egészen más volt még, 2.036.000.000-t 
meghaladó összeg. Ez gyakorlatilag a teljes költségvetésnek bő 20 %-a. Később majd beszélhetünk 
arról, hogy ugye, hogy mik az éves várható kötelezettségterhek. Ez mindenesete hatalmas szám, amiből 
ugye hát a múltkoriban még szerepelt működési célú hitelfelvétel is. Hála Isten ez mostanra már kikerült 
belőle. A készítők rájöttek, hogy nem lehet, nincs ilyen. A működési célú és a fejlesztési célú 
pénzmaradvány együtt egy 601,5 millió Ft-ot tesz ki. Ez ugye fedezi egy olyan 30 %-át sem egészen a 
teljes költségvetési hiánynak. A nagyobb összeg, ami a hiányt ilyen drasztikusra növeli, az a 
Nagykanizsa Fejlesztési Kötvény több mint 1 milliárdja, illetve a támogatás előfinanszírozási hitel 
megközelítő 300 milliója. Hát emellett már a fejlesztési célú 73 milliós hitelfelvétel alig téttel. Kettő együtt, 
összeadjuk, ez, mint említettem, 2 milliárd 36 és egynegyed millió Ft. Vagyis a teljes éves költségvetés, 
ami 10.041.000.000 bő 20 %-a. Tavaly, ugye itt három oszlop van, a 2011-es évi teljesítés, a 2012. évi 
módosított előirányzat, illetve hát az idei javasolt. Na most ugye 2000, csak azért mondom, mert itt az 
előbb elhangzott, hogy mint egy fele, hát nem, attól jóval kevesebb. A 2011-es teljesítés, az majdnem 22 
milliárd volt. A tavalyi, egy évvel ezelőtti költségvetés még kórházastól meghaladta a 25 milliárdot. És 
miután azt kivették, még így is közel 20,6 milliárd Ft-ot fog kitenni. Nagyon nehéz elvégezni az érdemi 
összehasonlítást. Hogy csak egy példát említsek. A dologi kiadás például a tavalyi évhez képest az 
ideiben csökkeni fog durván 1,1, 1,2 milliárd Ft-tal. Ez úgy ránézésre nagyon szép számnak is tűnhet, de 
hát ugye lényeges létszám átcsoportosítás történt, mert egy olyan 60 fővel kisebb lett a hivatal létszáma, 
mint korábban volt. Bár ugye a csökkenéseket tételesen kimutatják - itt majd arról is később 
beszélhetünk - viszont, hogy ez honnan csökkent ide, az nem szerepel. A múlt hetihez képest jelentős 
előrelépést látok a Délzalai Vízmű Zrt. és Csatornahálózat használat díj fizetésénél, mert szerintem ez 
tartósan tűrhetetlen volt, hogy még egyes városok sok százmilliós, nagyobbak meg milliárdos 
bevételekhez jutnak a Vízműn keresztül, addig a múltkoriban még csak 32.236.000 Ft volt beállítva, ami 
mostanra némi örömömre megközelíti a 300 milliót, tehát több mint kilencszeresére nőtt ennek az 
összegnek. Csak azt nem tudom pontosan, mert nem ismerem a részleteket, mivel azok nincsenek 
nyilvánosságra hozva, hogy mi tette ezt lehetővé, hogy hirtelen mintegy 270 milliós növekmény legyen a 
víz és csatornahasználati díjaknál. Az igazság az, hogy rendkívül részletes és alapos munkát végeztek, 
akik ezt csinálták. Talán már ez a bőség zavara is, mert szaporodnak, szaporodnak a mellékletek és hát 
egyre nehezebb ezeket áttekinteni. Na de azért itt a cél- és általános tartalék alakulásánál van egy-két 
furcsaság. Többek között az, hogy a költségvetésünk olyan 40 %-ra csökkent, de a polgármesteri keret 9 
millióról 12 millióra. Tehát feladatfogyás, de hatalomnövekedés meg bő egyharmadot tesz ki. Nagyon 
szomorúan konstatáltam a verseny- és élsportra betett 50 millió Ft-ot. Aki emlékszik rá, az talán még 
tudja, hogy 2009-ben ez az összeg, ez 100 millió Ft-ot tett ki. Meg is látszott akkor a sport helyzetén, 
meg hát most is meglátszik az a tavalyiból valamivel több összeg, mint amit az ideibe betettünk. Most 
már gyakorlatilag NB-s csapata alig van városunknak. Működési célú hitelkamatra azért be van téve 
rendesen, holott ugye nem veszünk fel. Hát nyilván ez a likvid folyószámlahitel, de itt két soron fut. Tehát 
folyószámlahitel is fut, meg működési célú is. A kettő együtt több mint 30 millió forint. Azért ez szerintem 
némi magyarázatra szorul. Még a beruházási hitel kamata is 275 millió Ft-ra duzzad. Ami engem nagyon 
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meglepett, hogy a Városi Televízió üzemeltetésére fordítható összeg a tavalyi bő 41 millióról lecsökkent 
33,5re, míg a Kanizsa Újság, ami 28.560 eFt-ba került tavaly, 31 millió forintot kap az idei évben. 
Gyakorlatilag már nem kell neki még egy év és a kettő dolog össze fog érni. Azért a két dolog között 
szerintem, nem mintha én maradéktalanul elégedett lennék a TV működésével, de azért nagyon, nagyon 
jelentős különbség van. Nézhetnénk itt sok mindent. Erről tényleg érdemes lenne akár reggelig is 
beszélgetni, de ha megnézzük az adósságot keletkezető ügyletek utáni fizetési kötelezettségeket – ez 
ugye a 7-es melléklet –, itt két árfolyam van. Nagyon jó, hátha nem látom, hogy a figyelem kielégítő 
szintű, akkor tényleg kénytelen leszek hosszasan beszélni, mert erről akár reggelig is lehetne, 
kétségtelen. Tehát az adósságállomány könyv szerinti értéken is szerepel benne, illetve a tavaly 
december 31-i svájci frank árfolyamon. Annak az eredménye az, hogy a tőketörlesztés, az majdnem 
félmilliárd ebben az esztendőben. A tőke- és kamattörlesztés pedig együtt több mint háromnegyed 
milliárd forint. Akkor, amikor ilyen kicsi a városnak a költségvetése, az adósságok meg, úgy nézem, hogy 
körülbelül olyan szépen nőnek, mint amikor még kétszer, két és félszer ekkora volt. Nagyon szépen 
hozzák ki a munkatársak az elméleti okoskodást a szöveges részben. Ugye ki is hozzák azt is, amit már 
említettem, hogy a települési önkormányzat, vagyis hát Kanizsa által beszedett adó, gépjárműadó, az 
225 millió Ft-tal kevesebb a tavalyihoz képest. Hát, alatta van egy mondat, ami azért ezt árnyalja, 
szerintem nem túl jól. Fenti csökkenés az Állam által átvett feladatok miatt nem okoz pénzügyi zavart 
még a csökkenő bevételi volumen mellett sem. Hát, ez ugye nem igaz. Ez kiderült azokból a számokból 
is, amiket Önök írtak le és én csak ismertettem, mert okoz bizony komoly gondokat. A hitel, az 
újratermelődik és nőni fog szépen. Ez jelenti azt is, hogy a következő évre már egy olyan 60-70 millióval 
lényegesen többet kell törleszteni, mint az idei évben, amikor egyébként tényleg sokat kell tenni. Itt a 
szociális feladatok a 11. oldalon részletezi, hogy hát bizony egy 60 millió Ft-tal ez is kevesebb, mint volt 
a tavalyi. Én még emlékszem rá és kapunk az Államtól 172 millió Ft-ot rá, hogy amikor a szociális és 
szociális jellegű feladatokra 2009-ben közel egymilliárd Ft-ot fordított a város és ezzel negyedikek 
voltunk a megyei jogú városok sorában, ami a szociális érzékenységet mutatta. Hát ez most már bizony 
nem így van. A közoktatási feladatoknál, az óvodáknál is lényegesen kevesebb igényelhető. Aztán 
kiderül itt a 12. oldal lap alja felé, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 
alapján összesen 1 milliárd 351 és félmillió állami támogatás lehívására jogosult az önkormányzat ez 
évre, míg a tavalyi évben ez 3 milliárd 600, durván 44 millió forint volt. Annyit igényelhettünk és kaptunk 
meg. Közte van majdnem 2,3 milliárd Ft csökkenés, ami ugye a mi bevételeinket csökkenti ennyivel. A 
közoktatásánál a lap alján egy olyan mondat szerepel, ami egyszerűen felfoghatatlan és elfogadhatatlan. 
Megjegyzendő, hogy a fenntartóváltás pénzügyileg könnyebbé teszi a város működését, ugyanakkor 
lehetőség marad a KIK és TOK szervezeteken keresztül az intézményekre való fokozott rátekintés és 
jelzéseink megtételére. Na most, ha ilyen szépen kimutattak rengeteg számot, akkor, ha itt van 
könnyebbség, akkor mekkora az a könnyebbség? Miért nincs itt kimutatva? Lehet ezen mosolyogni, de 
azt hiszem, ez egy egészen jogos kérdés. Hát, támogatások államháztartáson belülről, működési, 
felhalmozási céloknál a működési célú támogatások között szerepelnek még az Európai Uniós 
pályázatok útján elnyerhető összegek. Hát, gondolom most ez törvényi változás miatt van ez így, mert 
régebben ezek nem itt szerepeltek, hanem a felhalmozási célúaknál. Érdekes táblázatok is vannak, 
például itt a 13. oldal lapalján működési célú pénzmaradvány - Korszerű óvodai projekt 1.747.000, utána 
van egy gyönge 20 milliós, 14 milliós tétel, majd 4. sor - egyéb kötött felhasználású pénzmaradvány 
245.000.000 forint. Tehát, amikor ugye kiírják a kicsi számokat tételesen, a nagy számok mögött meg 
nem tudjuk, hogy mi van. Érdemesebb lett volna kibontani, nem pedig a 250-et, vagy a kétszázad részét 
kibontani és utána nagyobb összeget meg egybehagyni. Ugyanilyen a következő sor is, pénzintézeti 
forrásból nem finanszírozható kiadások fedezete 264.000.000 Ft. Itt már említettem érintőlegesen a 
személyi juttatásoknál, hogy a Nagykanizsai Járási Hivatal 45 álláshelyet, a Klebesberg 
Intézményfenntartó Központ 5 álláshelyet vett át, továbbá a tavalyi évben nyugdíjba vonulás, vagy más 
okokból megüresedett 10 állás megszüntetésre került. Vagyis ez 60 fős létszámcsökkentés. Hát, olyan 
pontosan egyet tudni kellene, hogy milyen fizetésű kategóriájú emberek voltak, stb., hogy ez mit 
igényelne, hogy az előbb említett 1. vagy az elején említett 1. táblának az összegeit, realitását meg 
tudjuk ítélni. Dologi kiadások - a 15. oldal első fejezetében a városvezetés továbbra is fontosnak tartja, 
hogy a városról az elkövetkezendő időszakban is pozitív kép alakuljon ki, mely rendkívül fontos. Én 
kibővíteném azzal, hogy lenne a befektetők szempontjából, ezért a kommunikációra, hirdetésre, 
városmarketingre tervezett előirányzatok esetében a 2012. évi adatok kerültek alapulvételre. És itt jön a 
felháborító. Megfontolandó, hogy az évközben ezen soron, ha a többletbevételek ezt lehetővé teszik, 
előirányzatainkat emeljük. Hát, ez bizony tömény cinizmus. Ezen az oldalon a Városfejlesztési Osztály 
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és Vagyongazdálkodási Iroda dologi kiadásai között rendszeresen visszatér az, hogy az IKI-től átvett 
feladatok. HEMO, Városi Közfürdő, Kodály Zoltán Művelődési Ház. Hát, azért azt közölni kell Önökkel, 
hogy az IKI, az tízegynéhány esztendeje már nincs a városban. Ejtettünk szót itt az 
adósságtörlesztésnek a helyzetéről is. Egyébként az előkészítő anyag, az tényleg azt kell, hogy 
mondjam, hogy kifejezetten szép, jóval szebb, mint amilyen volt az előző esztendei, de a kicsivel 
kevesebb lehet, hogy több lett volna. Bár én azt sem vitatom, hogy ezeknek jó része kötelező jellegű. 
Összefoglalva azt kell, hogy mondjam, hogyha az egy évvel ezelőttihez képest a költségvetésünk 60 %-
kal csökkent, akkor mindenféle hitelátvállalási, állami hitelátvállalási dologgal együtt is a hitelcsökkenés, 
akárhogy is nézem, maximum 30 % és hihetetlen sok egy 10 milliárdos költségvetéshez. Még a 20-25-
höz is sok volt, de ehhez meg elképesztően sok. Kétségtelen, hogy ahogy a könyvvizsgáló úr, Szita úr is 
rámutatott, a hitelfelvételi plafont nem érjük el, de az nem azt jelenti, hogy majdnem kötelező kimeríteni. 
Ami viszont érdekes és tulajdonképpen aggasztó, mármint kormányzati szintre vetítve a dolgokat, a 
könyvvizsgálói anyag 3., bocsánat 5. oldalának utolsó mondta úgy hangzik, hogy a bevételeken belül a 
kötelező feladatok részaránya 26,5 %, az önként vállalat feladatoké 71,9 %, az államigazgatásiaké pedig 
1,6. Na most, ha ezt nézzük, hogy majdnem 72 % az önként vállalt feladatokra a költségvetésben 
szereplő összeg, én nagyon félek attól, hogy a következő megszorításoknál a már eddig is jelentősen 
megnyirbált területet tovább fogják nyirbálni. Ennek most én nem akarom a részleteit kifejteni, de ha 
odajutunk, akkor majd emlékeztetem Önöket arra, hogy én mire gondoltam ezzel kapcsolatban. 
Köszönöm a figyelmet. 
 
Cseresnyés Péter: Három dologra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy tárgyi tévedésbe olyan nagyon 
ne essünk. A feladatok és a finanszírozás szaldója az elmúlt évekhez képest pozitív. Tehát több állami 
hozzájárulás van a felmerülő feladatokhoz, mint volt. Aki magát számokhoz értő embernek tudja, az 
kiszámíthatta volna. Vízműtől sok százmilliós bevétel más városokban - én azért megkérdezném azt, 
hogy az törvényes-e a jelenleg hatályos törvények szerint, amire esetleg utalt. 40 %-át át fogja vállalni a 
hitelállományunknak alsó hangon, tehát minimum 40 %-át át fogja vállalni az Állam, tehát innét kezdve 
már az sem igaz, amit az előbb hallottunk. És mi úgy terveztük, hogy fél évig nem történik meg, de 
remény van arra, hogy negyedév végére ez meg fog történni. Tehát nem biztos, hogy olyan nagy 
költségei lesznek a meglevő hiteleink törlesztésének, mint az például a költségvetésben van. Most 
először akkor, még mielőtt megadnám képviselő uraknak a szót, a Pénzügyi Bizottság részéről, miután 
Bene képviselő úr, elnök úr beteg, ezért megkérem, hogy Szőlősi Márta ismertesse a Pénzügyi 
bizottságnak a véleményét. Utána pedig kérem majd Szita urat, hogy mint könyvvizsgáló mondjon a 
költségvetéshez néhány szót. Ezzel kellett volna kezdenem, elnézést, de nem vettem észre a Csabát és 
akkor innét kezdve meg fölborult a rend.   
 
Szőlősi Márta Piroska: A Pénzügyi Bizottság a város 2013. évi költségvetésének előttünk álló 
előterjesztését 5 igen egyhangú szavazattal a közgyűlésnek tárgyalásra és elfogadásra javasolja. A 
Pénzügyi Bizottság a következő véleményt fogalmazta meg: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pénzügyi 
Bizottsága a város 2013-as évre vonatkozó költségvetésének összefüggéseit bevételi és kiadási 
oldalának tételeit átvizsgálva, azt megtárgyalva az alábbi megállapítást teszi: A 2013-as évre vonatkozó 
költségvetési előterjesztés a közgyűlés által elfogadott koncepcióban meghatározott elvek, célkitűzések 
figyelembevételével az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. tv. és a végrehajtására kiadott 
Kormányrendelet előírásai alapján került összeállításra. A költségvetésben szerepeltetett bevételi 
előirányzatok ismeretében a bizottság megállapítja, hogy a zavartalan működtetés feltételei a feladat-
ellátási és finanszírozási struktúra jelentős átalakítása mellett is biztosítottak. A közhatalmi bevételek és 
a központi költségvetésből kapott támogatások csökkenése pénzügyi zavart nem okoz, hiszen ez az 
ellátandó feladatok körének egyidejű mérséklődésével jár együtt. Az idei évben végrehajtásra kerülő 
adósságkonszolidáció olyan további tehercsökkenést jelent az önkormányzat számára, mely a város 
gazdálkodási lehetőségeit hosszabb távon is javítja. A költségvetési tervezetben szereplő működési, 
kiadási előirányzatok előző évihez viszonyított jelentős csökkenése nem kizárólag az állami 
feladatátvételből ered, hanem a tervadatok meghatározása során a koncepcióban szereplő szigorú 
takarékossági elvek és az előző évek racionalizálási intézkedései hatással vannak rá. A fentiek 
ismeretében megállapítható, hogy az önkormányzat a 2013-as évben teljesíteni tudja a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény azon előírását, mely szerint a költségvetésben 
működési hitelfelvétel nem tervezhető. A felhalmozási kiadások között szereplő tételek jellemzően uniós 
támogatású fejlesztési programokhoz kapcsolódnak. A támogatás mértéke a legtöbb nagyprojekt 
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esetében meghaladja a korábbi szintet. A fedezetvizsgálat szempontjából megállapítható az 
elkövetkezendő évekre vonatkozóan, hogy a tervezhető saját bevételek még akkor is lehetőséget adnak 
a kötelezettségek teljesítésére, ha a már felvett hitelek tőke-, illetve kamatfizetési vonzata emelkedő 
mértékű lesz. Összességében a bizottság megállapítja, hogy a 2011. CXCIV. törvény 10. § (4) bekezdés 
szerinti működési hitel tervezésével kapcsolatos tiltó rendelkezést betartva is biztosított a város 
működőképességének fenntartása. Megvalósulnak a koncepcióban megfogalmazott rendkívül takarékos 
gazdálkodás szempontjai, és ezek alapján a bizottság a közgyűlés számára elfogadásra javasolja 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetését. 
 
Cseresnyés Péter: Szita Lászlót kérem, akkor a mikrofonnál legyen szíves, mondja el a költségvetésről 
a véleményét. 
 
Szita László: A város 2013. évi költségvetési rendelettervezetét felülvizsgáltuk, a jelentésünket 
elkészítettük és rendelkezésre bocsátottuk. A könyvvizsgálat feladata az volt, hogy meg kellett nézni, 
hogy mennyiben felel meg a rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak, az előirányzatokat hogyan 
alakították ki, a pénzügyi helyzetet milyen tényezők befolyásolták, a költségvetés egyensúlya hogyan 
volt biztosított és a koncepcióban tervezett feladatok hogyan valósultak meg, hogyan kerültek beépítésre 
a rendelettervezetben. Vizsgáltuk továbbiakban azt is, hogy az egyes adatállományok összetétele, az 
hogyan felel meg a jogszabályi követelményeknek. Ugyanakkor a rendelettervezetet célszerűségi, 
gazdaságossági és hatékonysági szempontból nem ellenőriztük, mivel ez nem képezi a 
könyvvizsgálónak a feladatát. A jogszabályi megfelelősségre a következőket szeretném elmondani, hogy 
a költségvetés tervezését milyen jogszabályok határozzák meg. Alapvetően az államháztartási törvény, 
Magyarország stabilitási törvénye. Ezen kívül Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény, 
valamint a 368-as Kormányrendelet, amely az államháztartási törvény végrehajtását szabályozza, 
határozza meg. A költségvetés szerkezetét az államháztartási törvény 23. § (2) bekezdése mondja ki, 
amely a tavalyihoz képest alapvetően változott olyan szempontból, hogy a továbbiakban ebben az évben 
be kellett mutatni még azt is, hogy a költségvetési bevételeken és a kiadásokon belül a kötelező 
feladatok, az önként vállalat feladatok és az állami, államigazgatási feladatok hogyan, milyen formában 
kerültek megbontásra. Mivel ez egy új feladat volt, ezért ennek a megbontása elég nehézséget okozott 
szinte minden önkormányzat számára. A többi kötelezettséggel, amit az államháztartási törvény előír, a 
jelenésünk részletesen foglalkozik, erre nem szeretnék kitérni. Összességében a jogszabályi 
kötelezettségről azt tudnám elmondani, hogy az előterjesztési rendelet ezeknek a követelményeknek 
megfelel. A költségvetési koncepciót a képviselőtestület 2012-ben elfogadta, a rendelettervezet beépült. 
A polgármester úr időben terjesztette a rendelettervezetet a közgyűlés elé és az átmeneti időszak adatai 
is beépültek a költségvetésben. Ezek után néhány dolgot hadd említsek meg, hogy a tervezést 
alapvetően milyen változások befolyásolták. Alapvetően befolyásolták azt, hogy 2013. január 1-jétől 
bevezetésre került a feladatfinanszírozás. Továbbá érinti majd az önkormányzatot 2013-ban az 
adósságkonszolidáció. Továbbá befolyásolta az oktatási intézményeknek az átadása a Magyar Állam 
javára, a járási rendszer kialakítása és a pénzügyi szabályozás változása. Tehát mindezeket figyelembe 
kellett venni a költségvetés tervezése során. A pénzügyi szabályozásban egy alapvető módosulás 
történt, mégpedig az az előző évhez képest, hogy a normatív állami hozzájárulás helyett a 
feladatfinanszírozás keretében ágazati feladatokhoz és az önkormányzat általános működéséhez 
támogatásokat, normatívákat biztosítottak a központi költségvetésből és ezek felhasználási kötöttséggel 
járó normatívák. Tehát csak erre a célra lehet felhasználni ezeket a támogatásokat, míg az elmúlt évben 
ugye ez a normatív állami felhasználás, ez kötöttség nélküli volt. A feladatfinanszírozásnak a kötöttsége 
ugye azt jelenti, hogy ezekről el kell számolni a 2013. beszámoló készítése alkalmával és más célra 
ezeket nem lehet felhasználni. Most ez egyértelműen azt is jelenti, hogy amennyiben a felhasználása 
nem történik meg, abban az esetben az is bent van, hogy ezt vissza kellene fizetniük. És mi határozza 
meg a feladatfinanszírozást? A feladatfinanszírozás, az a kötelező feladatokhoz kapcsolódik. Ezeket a 
kötelező feladatokat pedig az önkormányzati törvénynek a 13. §-a egyértelműen meghatározza. Ami 
nem tartozik ebbe körbe, az vagy az önként vállalt feladatokat képezi, vagy pedig az államigazgatási, 
állami feladatokat. A pénzügyi helyzetről a következőket tudnám a tisztelt közgyűlésnek elmondani. Az a 
felülvizsgálat alapján látszik és az előterjesztésből is kiderül, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetése ugye forráshiányos. A forráshiány a 467.035 eFt finanszírozási kiadásokat is figyelembe 
véve, ahogyan itt elhangzott, ez 2.036.284 eFt. Megnéztük azt is, hogy ez hogyan érinti a működési célú 
költségvetést és a felhalmozási célú költségvetést. A működési célú költségvetésben ez 280.581 eFt 
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volt. A felhalmozási célú költségvetésben 1.755.703 eFt. Ahogy elhangzott, ez a hiány, megnéztük azt is, 
mekkora a költségvetés főösszegéhez viszonyítva, ez 20,3 %-ot tesz ki. A forráshiányból a működési 
célú költségvetésben a belső finanszírozásnak minősülő előző évi pénzmaradvány ugye 544.523.eFt 
volt. Ez a felhalmozási célú költségvetésben 57.034 eFt és a felhalmozási célú költségvetésben az 
adósságot keletkeztető hitel 1.434.727 eFt-ot tett ki. Megnéztük azt is, hogy ez a hitelfelvétel, illetve a 
hitel tervezése, ez a stabilitási törvény követelményeinek hogyan felel meg és végül is összességében, 
mivel egy része kötvénykibocsátás. Ugye ez már 2011-ben megtörtént, ennek a Volksbankkal történt 
szerződésnek a megkötése. Ezen kívül a Raiffeisen Banknak egy fejlesztési hitel szintén már 
megkötésre került. Ez 73.177 eFt-ot jelentett. Tehát ez azt jelenti, hogy nem egy új hitelt kellene vagy 
kötvényt ilyenkor kibocsátani. És ugyanakkor van ott még egy 288.834 eFt hitel, ami az EU-s 
támogatásoknak az előfinanszírozását jelenti. A stabilitási törvény pedig kimondja, hogy az EU-s 
támogatások előfinanszírozásához és az önrészéhez, amennyiben hitelt kíván igénybe venni az 
önkormányzat, nem kell a Kormány előzetes hozzájárulása. Tehát mindezeket figyelembe véve a 
tervezett 1,4 milliárd hitelhez a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges. Ugyanakkor 
megfogalmaztuk azt is, hogy kockázatot jelent a kötvénykibocsátás esetleges meghiúsulása 
véleményünk szerint, mivel a stabilitási törvény kimondja, hogy amennyiben a hitel vagy a kötvény, 
úgynevezett kötvény rábocsátása ugye „nem valósul meg”, abban az esetben ez egy új hitelnek minősül 
már. A másik pedig, amit hozzá szeretnék tenni, szintén a stabilitási törvény 2013-mal történő 
módosításából adódóan arra számítani kell, hogy január 1. és március 31-e között a törvényből adódóan 
ugye hitelt nem lehet még felvenni, ugyanis erre figyelembe kellene venni. Ugyanakkor megnéztük azt is, 
hogy a működési célú költségvetéshez hogyan alakul a forrása. Az látható, hogy az 544.423 eFt 
pénzmaradvány, mint belső finanszírozás, hogyha figyelembe vesszük, akkor tulajdonképpen többlet 
keletkezik ezzel egyidejűleg a működési célú költségvetésben. Ennek a többlete 318.257 eFt. Ez viszont 
a költségvetésben átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú költségvetésében. Úgy látjuk, hogy ezzel a 
pénzmaradvány, előző pénzmaradvány a működési költségvetéshez stabilan végrehajtható. Tehát így 
azt is lehetne mondani, hogy hitelt valóban tényleg nem tartalmaz, de a hiányt viszont az előző évi 
pénzmaradvány mindenképpen finanszírozni tudja. A stabilitási törvényből adódóan megnéztük azt is, 
hogy mennyire felel meg a hitel visszafizetési kötelezettség a saját bevételekhez viszonyított arányában. 
Ennek az aránya ugye 50 % alatt kell, hogy legyen. Tehát 50 % felett nem lehetne már, hogyha a fizetési 
kötelezettség az egész futamidőre vonatkozik. A 2013-ban ennek a részaránya 12,3 %. Tehát a 
visszafizetési kötelezettség ebben a saját bevételekből finanszírozható. A közgyűlés határozatban 
állapítja meg ehhez kapcsolódóan a bevételeket. Ugye ez is pozitívan értékelhető. A továbbiakban 
megnéztük, hogy a költségvetésben az egyes bevételek hogyan finanszírozzák a költségvetést. Az 
látható pont a szabályozás változásából adódóan, hogy a helyi adóknak a szerepe, ez megnőtt a 
költségvetésben. Ennek a részaránya 36,8 %. Lényegét tekintve, hogyha finanszírozási oldalról nézzük 
meg a helyi adók szerepét, tulajdonképpen ez az a bevételi forma, bevételi nem, amely biztosítja az 
önként vállalat feladatoknak a finanszírozását és az állami, államigazgatási feladatoknak a 
finanszírozását, mert hiszen a kötelező feladatok, azok ugye támogatásért feladatra jönnek, a kiiadások 
között ugyanúgy vissza kell tervezni. Tehát gyakorlatilag ez az egy helyi adónem, meg az egyéb 
bevételek, természetesen saját bevételek, amelyek biztosítják az önként vállalt feladatoknak a 
finanszírozását és ellátását. Ezért a helyi adó szerepe valóban jelentősen megnőtt. A normatív 
támogatások részaránya, amit az ágazati feladatokhoz kötelező támogatás, ez 11,4 %. Normatív kötött 
felhasználási támogatások pedig 6,2 %-ot tesznek ki. A működési célú támogatások 5,9 %-ot jelentenek 
és a működési bevételek 8,7 %-ot tesznek ki. A felhalmozási célú költségvetésben legnagyobb 
részarányt, legnagyobb összeget a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jelenti. Úgy 
értékelhető, hogy ezek óvatosan kerültek tervezésre és várhatóan ebből a tárgyi eszközök 
értékesítéséből, a földértékesítésekből tervezett bevételek várhatóan teljesülni fognak, ugyanis már 
szerencsére nem tartalmazzák azokat objektumoknak és különböző épületeknek az eladását, amit az 
előző években gyakorlatilag ilyen „fiktív” bevételnek lehetett számítani és minősíteni. A 
pénzmaradványnak a részaránya, ahogy szó volt róla, ez a belső finanszírozás, ez 6 %-ot tesz ki. A 
költségvetési kiadásoknak a működésre a 73 %-a összes előirányzatnak került tervezésre. Felhalmozási 
célú költségvetésben 22,4 % részarány jelentkezik és a finanszírozási kiadás, ami az adósságszolgálatot 
jelenti, az 4,6 %-ot tesz ki. Ezt úgy lehetne minősíteni, hogy összege, az ugyan 467.035 eFt, de a 10 
milliárdból - viszonyítva - ez nem egy jelentős részaránynak minősíthető. Végül is a könyvvizsgálat, 
felülvizsgálat alapján jelezni kívánja azt is, hogy az általános tartalék előirányzata, ugye az 
előterjesztésből látható, ez nulla forint. Ez a költségvetés feszítettségét is jelenti, mert hiszen minden 
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feladatra tervezve van. Nincs olyan tartalék, amely az évközben nem tervezhető, vagy a mostanra, 
évközben nem tervezhető feladatokra és az esetleges bevételkiesésekre így fedezetet tudna nyújtani. A 
normaszöveget felülvizsgálva észrevételt nem teszünk és összességében a véleményünk a következő. 
Erről a rövid jelentésünk tér ki. Véleményünk szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2013. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztésére vonatkozó előírásoknak megfelelően 
történt. Tartalma összhangban van a jogszabályi előírásokkal. Nem jutott tudomásunkra olyan lényeges 
információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. És mindezek alapján 
a könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.   
 
Sajni József: Hát, a szakértő úr után most megszólalni nem egyszerű dolog. Én pedagógusként 
megpróbálom azért a magam eszközeivel, és érveivel ezt a költségvetést a magam módján elemezném. 
Az egyik talán, amit elmondanék az elején, az, hogy egy mindenkori programot adó többségnek ugye a 
felelőssége az, hogy a költségvetés, az hogy áll össze és a meghirdetett programhoz hogyan illeszkedik 
az adott évnek a költségvetése. Egyúttal ugye az is világos, hogy egy éves költségvetésnek 
valamennyire jelezni kell azt, hogy milyen irányban próbál az önkormányzat fejlődni, fejleszteni. Mik azok 
a főbb vonalak, ami mentén az adott évet tervezi. Most ezzel kapcsolatosan az első észrevételem 
mindjárt az, hogy hát meg mondom őszintén, olyan nagyon nem látom azt, hogy mik azok a fő 
csapásirányok. Mi az, ami tulajdonképpen ebben az évben akár a meghirdetett programból is a 
megvalósítást célozza. Kezdeném talán azzal, hogy ami egyrészt engem itt ebben a dologban, tehát ami 
pozitívum, az egyértelműen az, hogy azok a szociális kiadások, amelyek tervezve vannak, azokat én 
nagyon jónak tartom, hiszen a városban nagyon sokan vannak olyan rászorulók és talán egyre többen is 
lesznek, aki számára rendkívül fontos az, hogy az önkormányzat megfelelő ernyőt biztosítson, 
támogatást biztosítson és ezek jelen pillanatban a költségvetés ezeket tartalmazza. A másik, hogy a 
költségvetésében én azt vártam, hogy a munkahelyteremtéssel kapcsolatosan lesznek majd olyan bent 
lévőnél nagyobb volumenű tételek, amelyek a munkahelyteremtést elősegítik. Na most, hogyha azt 
vizsgáltam, hogy a 23. oldalon a szöveges beszámolóban az önkormányzat milyen bevételekkel, saját 
bevételekkel számol és azt is néztem, hogy milyen bevételekkel számol hosszabb távon - ez itt 2016-ig 
van megadva –, akkor azt látom, hogy tulajdonképpen a 2003-as szinten tervez 2016-ig. Ebből 
számomra az jön le, hogy nagy valószínűséggel az önkormányzatnak nem lesznek saját bevételei, vagy 
nem meri tervezni a saját bevételeit nagyobb volumenben. Ha most nem lesznek nagyobb bevételei, 
akkor azt jelenti, hogy elvileg tehát akkor nem lesz munkahely sem több, ami fizetőképes lenne, amiből 
adódóan, amiből stb. bevétele van az önkormányzatnak. Most valahol akkor én ezt egy kicsit 
ellentmondásnak érzem. Mert ha én úgy tervezek, hogy nem, akkor valószínű, hogy ez egy pesszimista 
tervezés és akkor én elvileg tehát magának a munkahelynek a gyarapodását is, mondhatom azt, hogy 
pesszimistának vagy pesszimistán fogom fel, és nem látom függetlenül attól, hogy milyen 
makrogazdasági környezet, és egyéb van, én azért ezt szerettem volna ezt ennél optimistábban látni, és 
ennél optimistább számokat látni. A másik, ha a bevételek nem nőnek, akkor tulajdonképpen a kiadások 
sem igazából nőhetnek, mert akkor valószínű, hogy ennek valahol egálba kell lenni. A kiadásokkal 
kapcsolatosan. Ja és akkor itt van még egy olyan tétel, amelyik azt, tehát a díjbevételek kiesésénél itt az 
Okmányirodára vonatkozóan van egy olyan kitétel, hogy a talajterhelési díj emelése fogja majd ezt 
kompenzálni. Hát, megmondom őszintén, rendben van, egy jogszabály most tízszeresére emeli a 
talajterhelési díjat. Én úgy gondolom, hogy ez fizetési problémát fog okozni. Hogy azon túl milyen 
problémát, azt nem tudom, de én egyetértek azokkal, akik azt szeretnék, hogyha akinek van lehetősége, 
az igenis kössön rá és használja a csatornát. De itt többen vannak, akik rá szeretnének kötni, csak hát 
mit tudom én, ennek vagy anyagi vonzata, vagy egyéb más olyan valamit ők nem tudnak vállalni. 
Úgyhogy énnekem ez az ilyen kompenzálás nekem ez nagyon kétséges. A kiadásoknál én azt eléggé 
sajnálatosnak tartom vagy látom, hogy itt a könnyvizsgáló ugyan azt mondta, hogy továbbra is, illetve 
feladatfinanszírozás van, de én úgy látom, hogy, ja igen, igaz, támogatás, tehát igen, de viszont belül 
feladatfinanszírozás helyett itt bázisfinanszírozás van itt az intézmények tekintetében, amit én nem tartok 
jónak, mert az intézmények közti eltérés, az egyértelmű volt és egyértelmű most is. Én úgy hiszem, hogy 
ez konzerválja, tovább fogja konzerválni a különbségeket az intézmények között. Úgy hiszem, hogy erre 
jobban oda kéne figyelni és egyébként is az intézményeknek, főleg az azonos feladatot ellátó 
intézményeknek igencsak meg kellene vizsgálni, hogy azok a kiadásai, amelyek összevethetők, vagy 
azok a paraméterei, amelyek összevethetők, ezek miért különbözőek, mert ilyen is tapasztalható. Tehát, 
hogyha én mindig bázisfinanszírozok, akkor konzerválom a különbséget és ez nem jó dolog. Egyes 
intézmények jól járnak, mások pedig nem. A felújítási kiadásoknál pedig szintén elmondanám, hogy úgy 
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hiszem, hogy ennél, amilyen állapotban vannak intézmények, és egyéb más is, hát ennél többet 
igényelne ezeknek a rendbetétele annak ellenére, hogy itt most az út- és járdával kapcsolatban született 
egy ilyen kompromisszum, hogy ezeknek a rendbetételére, amit én magam is elvileg, hogyha ennyi pénz 
van, akkor tudok támogatni. A bevételkiesésnél ugye itt az óvoda esetében a támogatás, és ezért itt 
talán könyvvizsgáló úr, nem tudom, egyetért velem vagy nem, mert én úgy látom, hogy itt a 
teljesítménymutatók helyett most a gyermeklétszám alapján fogják finanszírozni, és ez az 
önkormányzatnak megint bevételkiesést fog okozni. Vannak olyan észrevételeim, amelyek egyben 
módosító javaslatok is lennének. Az egyik, hogy az még nem jár módosítással, de én a kultúrát és a 
sportot rendkívül fontosnak tartom, hiszen ezek egyrészt nemcsak a fiataloknak, hanem összességében 
nagyon fontos, hogy egy település ilyen szempontból milyen állapotban van, különös tekintettel a 
kultúrára. Én ezeknek az összegét bizonyosan emelném, és most pedig a konkrét javaslatokkal 
szeretnék élni. Az egyik javaslatom az lenne, hogy nagyon sajnálatos ténynek tartom, hogy a működési 
célú pénzeszközátadások között a miklósfai Mindenki Háza működési költségeire külön soron nem 
jelenik meg a 32. oldal 34. sorában egy fitying sem. Én úgy hiszem, hogy ez diszkriminatív dolog olyan 
szempontból, hogy vannak a városban olyan művelődési házak, amelyek nem az önkormányzat 
fenntartásában működnek és ezeket az önkormányzat külön finanszírozza. Az más kérdés, hogy végül is 
ilyen IKI-től átvett és egyéb ilyen manőverrel, de lényeg az, hogy a működését támogatja. Én itt kérném 
szépen, hogy ebbe a 34-es sorba a Mindenki Háza működési költségeinek támogatását az 
önkormányzat 4 millió Ft-tal, vagy ezt tervezze. Ugyanis ennél sokkal többe kerül, a többit elő kell 
teremteni helyben, és úgy hiszem, hogy mivel a többi intézmény, az bent van a KKK-ban, nem látszik az, 
hogy egyes intézményeknek akár a külső területeken is milyen kiadási vannak ilyen téren. Én kérném, 
hogy ez kerüljön be. A másik, amit én sajnálatosnak tartom, hogy az önkormányzat nem tud megbirkózni 
a Kanizsa TV és a Kanizsa Újság, vagy most a közéleti hetilap - mindegy hogy, a Kanizsa Újságot is 
mindenki érti -, ennek a két szervezetnek nem tud megbirkózni akár az összevonásával. Ezt teljesen 
fölöslegesnek tartom, hogy két ilyen médiát úgy fenntartani, hogy ugyanazt a feladatot látják el, stb. Itt 
lehetne jelentős költséget megtakarítani. Én úgy hiszem, hogy ezt egy vezetéssel lehetne csökkenteni a 
kiadását és javaslom is, hogy ez történjen meg. Amennyiben ezt meg nem hajlandó a testület elfogadni, 
akkor azt kérném, hogy a Kanizsa Hetilapnak akár a kiadási példányát, tehát a heti gyakoriságát 
kéthetire váltani. Ez bőven elégséges ahhoz, hogy azokat az információkat, amelyeket, amit mi onnan 
megkapunk, ugye az eléggé egyoldalú a tájékoztatás. Meg egyébként is. Tehát én azért abban nagy 
újságírói csúcsokat azért nem látok, hogy ez leginkább információs lapként szolgál. Én úgy hiszem, hogy 
kéthetente elégséges lenne megjelentetni, és én máris mondom, hogy ezt lehetne azonnali hatállyal akár 
a kulturális vagy egyéb alapra tenni, az itt megtakarított összeget. Javasolnám azt is, hogy nem nagy 
tétel, de nem látom értelmét, hogy ilyenekkel is akár egy költségvetést terheljünk, hogy szakértői díjra 
500 eFt van beállítva. Én úgy gondolom, hogy mivel ez egy szakértőt jelent, mert ugye nem került 
elfogadásra, hogy legalább valamilyen duplex legyen ebből. Én azt hiszem, hogy egy szakértő 
véleménye, az nem szakértői vélemény. Azt tulajdonképpen én tudom, emlékszem még arra, amikor a 
miklósfai intézményben vezetőválasztás volt és sikerült találni egy olyat, aki végül egy ember, aki mit 
tudom én, majdhogynem el is döntötte az esélyeket. Én úgy hiszem, hogy ezt nyugodtan ki lehet venni 
és odatenni a kulturális támogatáshoz ezt a tételt is. Ennek nincs értelme. Ezt úgyis a közgyűlés el fogja 
tudni dönteni, hogy melyik legyen a választás. Eddigi gyakorlat szerint nem okozott eddig sem problémát 
ez, hogy az egyes intézmények élén kit neveznek ki. Hát úgy gondolom, hogy nagyjából most egyszer 
végigértem. 
 
Dénes Sándor: A javaslataival kapcsolatosan ugye a Mindenki Házát említette, hogy nem szerepel 
külön soron és 4 millió Ft-ot a működtetéshez adjon az önkormányzat. Itt a forrást kérnénk szépen, hogy 
honnan gondolja képviselő úr, hogy honnan vegyük el. Kanizsa Újságtól? Jó. A szakértői díjjal 
kapcsolatosan említette, hogy ez az 500 eFt ezt vegyük ki és tegyük át a kulturális feladatokra. Én úgy 
gondolom, hogy szakértőre szükség van. És akkor, amikor erről beszéltünk, akkor Önnek valóban két-
három szakértő volt a javaslata, és akkor a kulturális bizottság az egynél maradt, merthogy kötelező 
szakértetni ezeket a pályázatokat és úgy gondolom, hogy ez rendjén van, ez az 500 eFt, ha marad 
ebből, az úgy gondolom, hogy jó lenne. Akkor köszönjük képviselő úr.  
 
Dr. Fodor Csaba: Azt hittem, hogy sorban megyünk, de így se rossz. Sajnálom, hogy nem a 
polgármester úr ül ott, ahol Ön ül, mert Önnek kell meghallgatnia és válaszolni arra a kérdésre, ami 
bizonyos fokig eljárásjogi kérdés, mert hiszen az előterjesztésben nagyon pontosan megfogalmazzák, 
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hogy az Áht. 111. § (6) bekezdése szerint február 15. volt a határidő, amíg a képviselőtestület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet-tervezetet, ugye ma meg 19-dike van. Még ha a FIDESZ-es módra 
számolok, sem 15-dike, de hát mondjuk, ennyi. Nyilvánvalóan a polgármester úrnak – örülök, hogy 
visszajött – ily fontosak ezek a határidők, ami a várost érinti, meg a közgyűlést. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, ha már megszólított, akkor hadd mondjam azt, hogy beterjesztésre 
került február 14-én. A beterjesztés nem az, hogy a közgyűlés tárgyalja, hanem az, hogy az Önök 
kezébe kerüljön, és ez megtörtént maradéktalanul. 
 
Dr. Fodor Csaba: Ez nem így van, polgármester úr, mert a … 
 
Cseresnyés Péter: Ön szerint. Más szerint meg így van, és hát … 
 
Dr. Fodor Csaba: Elmondom, a közgyűlés nem attól közgyűlés, hogy a képviselők összeállnak, mint 
lovak kánikulában, hanem a közgyűlés attól közgyűlés, hogy az arra jogosult összehívja, és a közgyűlés 
akkor ül le. De attól még, hogy a közgyűlést egyébként alkotja x számú képviselő és a polgármester, az 
egy dolog, de nem ettől közgyűlés a közgyűlés. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, egy fél perc türelmet kérek Öntől, hogyha lehet. Tehát csak azért, mert 
Ön mondja, az nem azt jelenti, hogy úgy van. Egyébként a könyvvizsgáló is az előbb itt a mikrofon előtt 
azt mondta, hogy jogszabályoknak megfelelően beterjesztésre került. 
 
Dr. Fodor Csaba: Könyvvizsgáló, az számviteli, közgazdász professzor úr, én ezt elfogadom, de nem 
jogász. Én meg jogász vagyok, én meg így értelmezem. De ez lényegtelen végül is, csak megjegyeztem. 
Nem ez a vita tárgya köztünk, polgármester úr. 
 
Cseresnyés Péter: Jó, örülök neki. 
 
Dr. Fodor Csaba: A vita tárgya az köztünk, hogy Ön így kezeli a város dolgait. De ez sem ide tartozik. A 
lényeg, ami ide tartozik, az pedig az, hogy ez a költségvetési rendelet, ha már egyszer beterjesztésre 
került, és nyilvánvalóan Önök által elfogadható módon. Nem árulok zsákbamacskát, ha azt mondom, 
hogy részemről, de talán többünk részéről is ez így ebben a formában elfogadhatatlan. Hogy miért 
mondom azt, ellentétben Önnel, amit Marton polgármester úrnak mondott, hogy a feladat-elvonások és a 
finanszírozás-elvonás, az pozitív szaldót mutat, a mi számolásunk szerint ez nem így van. Ez elég 
negatív szaldót mutat, de értelemszerűen Ön ezt majd jövő ilyenkor vagy 2014. májusában, a ’13. év 
zárszámadásakor fogjuk pontosan látni, hogy melyikünknek volt igaza. Most csak arról tudunk beszélni, 
hogy mit látunk ezekből a számokból. Mi ezt így látjuk. Egyébként a könyvvizsgáló úrral is abban 
vitatkoznék, hogy szerintem ennek a költségvetésnek nem az a nagy baja, persze, hogyha ’13. január 1-
től ’13. december 31-ig tekintjük, akkor valóban úgy tűnik, hogy az lehet a kockázata, hogy nem vesszük 
föl a több mint 1 milliárd, de hogy pontosabb legyek, több mint 1.000 millió Ft-os kötvény-kibocsátással 
nem élünk, hanem ennek a kockázata az, hogy a következő évekre, ha fölvesszük ezt a hitelt, ezt a 
kötvényt, hogy akkor azt miként finanszírozzuk vissza. Az egész koncepciónak, illetőleg most nem is 
koncepció, mert ugye jogszabályi, törvényi rendelkezés okán készülhetett így ez a költségvetés, a 
problémája a következő. Ugye, ha a legutolsó táblákat megnézzük, akkor a nettó adósság-állomány, az 
8.200-300 millió, tehát 8,2 milliárd Ft. Ha ebből levesszük, amit polgármester úr mondott, a közel 2,8 
milliárdot elvisz az Állam, akkor is marad 5,4 milliárd, tehát 5.400 millió Ft adóssága az Államnak. 
Viszont ugye a kiadási oldalakon mi, értem én azt, hogy azért, mert még nincs megkötve a szerződés, 
vagy a megállapodás, a 8 egész közel 3 tized milliárd Ft-os kötelezettség tekintetében majdhogynem 
800 millió Ft-ot állítunk be erre az évre tőke és kamat visszatörlesztést. Én azt gondolom, hogy 
valamelyest csökkeni fog, ha elviszi a nettó adósságállományból a 2,8 milliárdot az Állam. Nyilvánvalóan 
ott van egy kis plusz maradvány, ami majd vélhetően a költségvetési rendelet módosításakor elénk 
kerül, és akkor meglátjuk, hogy mit lehet majd azzal tenni. A nagyobb gondom nekem az ezzel a 
költségvetéssel, hogy durván számolva az illetékek, a személyi jövedelemadó és a gépjárműadó 60 %-a 
többé-kevésbé 1.000 millió Ft, de ha másképp mondom, 1 milliárd Ft az, amit szabad felhasználású 
pénzként visz el az Állam. És a problémám vele az, hogyha elviszi a szabad felhasználású pénzeket, 
akkor csökkenti az önkormányzatoknak azokat a működési lehetőségeit, amit saját maga vállal, nem 
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kötelezően rálőcsölt – bocsánat a kifejezésért – állami feladat, tehát azokat a feladatokat, amelyek az 
útfelújításokra, járdafelújításokra, hó-eltakarítás, a parkgondozásra és egyebekre fordíthatnánk, ezeket a 
pénzeket viszi el az Állam, mert hiszen a normatívából visszaosztott pénzekből ezekre nem tudunk 
fordítani. Tehát ugye az Állam elvisz - és akkor számoljunk - 2,8 milliárd Ft-ot egyszer, viszi a 
kamatterheit is nyilvánvalóan, gondolom, és közben évente elvon közel 1 milliárd Ft szabad 
felhasználású pénzt. Az egy ciklus alatt, négy év alatt 4 milliárd Ft 2,8 milliárd Ft-tal szemben. Akkor ki 
jár jól? Mi vagy az Állam? Számok kérdése. Én csak megtettem a kérdést. Tehát nem olyan nagylelkű 
velünk a jelenleg regnáló Kormány. Persze, elvisz valamennyi pénzt, csinál vele, amit csinál, az majd a 
bankok dolga lesz, meg az övüké, de hogy tőlünk elvisz évente 1 milliárdot, az biztos, és az egy 
ciklusban 4 milliárd. Ezek számok. Nem tudok ezzel nagyon vitatkozni. A költségvetéssel kapcsolatosan 
énszerintem vannak bizonyos elemek, amik túltervezettek. Én ilyennek érzem az iparűzési adót. De az 
értékesítési bevételeket is ilyennek érzem. A zártkerti ingatlanoknál tízszeres a növekmény ott az elmúlt 
évhez képest. Az Ipari Parkban lévő területeknél csak duplája a bevétel növekménye. Alultervezettnek 
érzem viszont az osztalékot a maga 60 milliójával, hiszen, ha visszagondolunk itt a Saubermacher 
vásárlás körül, akkor ez ott jóval magasabb számok hangzottak el, és az akkori költségvetési 
koncepciónál is. Tehát én azt javaslom, hogy szíveskedjünk föltervezni 150 millióra legalább az osztalék-
bevételi sorokat. A kamat tekintetében pedig már elmondtam, hogyha csökkenik nyilvánvalóan a nettó 
adósságállomány, akkor ahhoz képest csökkenni fog a közel 800 millió Ft-os törlesztési 
kötelezettségünk, tehát e tekintetben ott is lesz egy megtakarítás, de azt most még nem tudjuk 
számszerűsíteni értelemszerűen, de majd, azt gondolom, hogy a zárszámadáskori költségvetés 
módosításakor akkor ez megtörténik. Részleteiben én nem látom külön soron a Pivári utca felújítását. Az 
elmúlt közgyűlésen, és azt megelőző városfejlesztési bizottsági ülésen szó volt róla, akkor döntöttünk is, 
hogy melyik tervet fogadjuk el, és mit javaslunk a tisztelt közgyűlésnek elfogadásra, amit a közgyűlés 
akkor el is fogadott. Ma ez a sor hiányzik a költségvetésben. Még mielőtt az a válasz érkezne, hogy a 
céltartalékban ugye az 1/16. melléklet 2. oldal 16. sorában vagy 92. sorában 70 millió Ft betervezésre 
került, csak emlékeztetnék mindenkit, hogy ez a 70 millió Ft általánosan, nem a Pivári utcára, 
fejlesztésre, közút-fejlesztésre, ez a 70 millió Ft már kevesebb annál az összegnél, mint amit a 
közgyűlés a bizottság javaslatára elfogadott, pedig az egy nyomottabb összegű költségvetés volt, a 
tervezői szintű költségvetés volt, mint amire korábban javaslat érkezett, de meghajoltunk nyilvánvalóan 
az észérvek előtt, és az akkor ismert lehetőségeink, mármint a város lehetőségei előtt, és azt gondoltuk, 
és azt gondolom ma is, hogy az a gyengébb minőségű felújítás is elegendő lehet arra, hogy a Pivári utca 
valóban járható legyen, és mondjuk, egy barátom azt mondta valamelyik nap, hogy a közgyűlés elé 
terjesszem, hogy forduljon az önkormányzat határozattal Somogybabod községéhez, és kérje meg 
Somogybabod községét, hogy a 2013. Off Road Fesztivált itt rendezze meg a belvárosban egyrészt 
azért, mert nem ilyen, másrészt pedig mi is tudunk olyat produkálni, mint Somogybabod határában azon 
a bizonyos terep off road bajnokságon. Én ezt nem teszem, csak viccként elmondtam, de az biztos, hogy 
a közutjainkra kellene fordítani, az biztos, hogy azokat helyre kellene állítani, azokat is, amelyek nem 
érintettek a csatorna-beruházással és a Pivári utca most ilyen többek között, de aztán mondatnék még 
Kiskanizsán számtalan utcát, az Őrtorony utcától kezdve még sorolhatnánk, és visszakanyarodva, ezért 
fáj nekem, hogy azokat a szabad felhasználású pénzeket vonták el, amiket ilyen célra föl tudtunk volna 
használni, és így a város egy kicsit lehetetlen helyzetbe került. Én azt hiszem, hogy nyilvánvalóan a mai 
ismereteink szerint akár mondhatnánk azt is, hogy jó ez a költségvetés, de mondhatnánk, ha nem itt 
ülnék, hanem a másik oldalon, de hát ott nem ülök, hála az Istennek. Erről az oldalról viszont azt kell 
mondjam, hogy kockázatokat hordoz magában ez a költségvetés. Azt látjuk benne, hogy ehhez a 
költségvetéshez igen gyakran hozzá kell nyúlni, és igen gyakran módosítani kell azokat a számokat, 
amelyeket Önök beterjesztettek. Nem azért, mert módosulni fognak a szabályok, hanem azért, mert ez a 
költségvetés – és most nem a hivatalt bántom, mert a hivatal nagyon tisztességes, korrekt módon 
összeállította, nyilvánvalóan annak a politikai elvárásnak megfelelően ezt a költségvetés, amit kapott, 
annak meg is felel, de én azt látom, hogy ebben mind a működés terén, mind a beruházások terén 
jelentős kockázatok rejlenek. És ugye arról nem is beszélve, hogy még nem tudjuk igazából, hogy mi 
lesz azokkal a közintézményekkel, amelyeket az Állam elvitt tőlünk, hogy ott micsoda kötelezettségeink 
merülnek föl, mert hiszen a puding próbája majd az evés lesz. Az most látszik, hogy jelentős 
ellentmondások feszülnek már azért a mostani működések terén, nem csak a dologi kiadások és a 
dologi ellátások terén, hanem az egyéb személyi, munkajogi kapcsolatok terén is, hogy ki hova tartozik, 
ki kinek a főnöke, ki kinek parancsol, és egyébként meg hogyan működik. Ezt nyilvánvalóan az 
iskolaigazgatók pontosan érzik és tudják, de hát ezzel most még korai foglalkozni, ez most még az 
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átállás gyerekbetegségének tudjuk be, de egy hónap múlva nem biztos, hogy nem fogunk vele 
foglalkozni. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, összekavart mindent, amit össze lehet, meg csúsztatott ott, ahol csak 
lehetett. Még egyszer szeretném mondani Önnek, hogy a beterjesztés, az megfelelően megtörtént, és 
határidőre. Egyébként úgy, ahogy Önöknél szokták, hogyha úgy gondolja, Kormányhivatal létezik, 
jelentsen fel bennünket, és akkor adnak egy véleményt, hogy időben történt-e a beterjesztés, 
határidőnek megfelelően, vagy sem. Én azt javaslom, tegye meg ezt, és akkor elválik, hogy igaza van 
Önnek, vagy sem. Hány Kormányhivatal van Ön szerint? Ja, nem az, most nem Önök csinálták a 
Kormányhivatalt, és az azt jelenti, hogy akkor már a Kormányhivatal nem független. Ez elég érdekes …. 
elég érdekesen … 
 
Dr. Fodor Csaba: Hát polgármester úr, ma azt állítani, hogy a Kormányhivatal független a mindenkori 
hatalomtól …. 
 
Cseresnyés Péter: Elég érdekes. Tehát én azt mondom, ebbe a vitába nem menjünk … 
 
Dr. Fodor Csaba: Ne, nem én kezdtem. 
 
Cseresnyés Péter: Mikrofonját legyen szíves, kapcsolja ki képviselő úr. 
 
Dr. Fodor Csaba: …. illetlenség, nem, polgármester úr? Ön beszél nekem, én meg nem válaszolhatok, 
és akkor csak ülök, ….. 
 
Cseresnyés Péter: Én sem, amikor Ön beszélt nekem, én sem szóltam bele egyetlen alkalom 
kivételével, amikor Ön csúsztatott nagyon, nagyon komolyan. Meg fogja kapni a szót úgy, ahogy kívánja. 
Elviszi az Állam működésre a pénzt, meg a szabadon felhasználható pénzeket nem arra használhatja az 
önkormányzat, amire akarja - képviselő úr, ne haragudjon, nem tud visszaemlékezni két ciklust, három 
ciklust? Például emlékezzünk vissza a 2002-es béremelésre, amit adtak a pedagógusoknak és az 
egészségügyi dolgozóknak. Hogy történt az? Úgy történt, hogy az Állam megígérte a pedagógus-
béremelést, majd elfelejtette az önkormányzatoknak azt a béremelést megadni állami hozzájárulásként, 
amit egyébként megadott az önkormányzat, és az önkormányzatok nyakába vágták ezt a béremelést. 
Szerintem ebbe a vitába ne menjünk bele. De hogyha Ön nem hiszi el, akkor akár közgyűlésen kívül is 
kérdezze meg a hivatal dolgozóit, hogy a finanszírozás hogy alakult. Elmondom Önnek. 2012-ben a 
finanszírozás, a feladatok finanszírozása az állami hozzájárulás tekintetében közel 30 %-os volt, nem 
egészen 30 %-os. Jelen pillanatban ez több, nem sokkal több, de több mint 40 %-os. Tehát jelen 
pillanatban az Állam nagyobb mértékben finanszírozza az önkormányzati feladatok ellátását, mint a 
tavalyi évben, meg mint az előző években. Természetesen lehet erről vitatkozni, csak a számok, azok 
magukért beszélnek. Tehát énnekem az a véleményem, hogy ne csináljunk politikai ügyet olyan 
dolgokból, amiből nem tud politikai ügyet csinálni. Erről a költségvetésről beszéljünk. Abban igen, lehet 
vitatkozni, és lehet, hogy nézeteltérés van közöttünk, hogy mire fordítsuk azokat a fejlesztési pénzeket, 
amit egy-egy soron beterveztünk. Igen, a Pivári utcára nem fog jutni pénz, mert 70 millió Ft-ból nem lehet 
megcsinálni egy 100 milliós beruházást. De senki sem akarja félrevezetni Önöket és az itt élő embereket 
sem, hogy ezt ebben az évben meg fogjuk csinálni. Hozunk egy előterjesztést, és a közgyűlés el fogja 
dönteni, hogy ezt a bizonyos út-, járdafejlesztést, pénzösszeget, amit ma vagy elfogad a közgyűlés vagy 
nem, mire fogjuk felhasználni. Egyes járda- vagy útszakaszok teljes felújítására, vagy egy másfajta 
elképzelést fogunk megvalósítani. Erről tudunk vitatkozni, mert ez Nagykanizsa költségvetése. De nem 
hiszem, hogy olyan tárgyban és olyan síkra kellene elmenni, amiben egyébként nincs is igaza, de nem 
feltétlen mi vagyunk az illetékesek, mert az Állam és az önkormányzat viszonyába mi, önkormányzat 
nem biztos, hogy bele tudunk avatkozni közvetlenül. 
 
Marton István: Úgy látszik, itt egész komoly értelmezési problémák vannak. Cseresnyés úrnak 
mondom, hogy Ön többedszer kérdőjelezte meg az én hozzáértésemet. Én az Önét soha nem 
kérdőjeleztem meg. Ezt én mindig a nézőkre bíztam. Pedig hát Önnek tudnia kellene, mint egykori 
alpolgármesternek, hogy azért nekem úgy a műszaki, mint a gazdasági végzettségből egyetemi 
diplomám van. Ön meg, nem tudom, hogy pénzügyi szakirányú végzettségre mikor tett szert. No, ennyit 
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úgy bevezetésként, amit én megspóroltam volna, de már mivel vagy ötödször tette Ön ezt kérdésessé, 
ezért kénytelen voltam megemlíteni. Amit itt Fodor úr mondott a költségvetés módosítással 
kapcsolatban, hát ebben már semmi meglepetés nincs, mert ez havi gyakorlat, illetve hát van, amikor 
havonta kétszer is megtörténik. Az meg, hogy határidőre beterjesztette-e vagy nem, hát, fogadjuk el, 
hogy beterjesztette. Viszont azért azt nem árt tudni, hogy minden nagyobb település januárban már 
megyeszerte elfogadta, és arra hivatkozni …. 
 
Cseresnyés Péter: Országszerte meg nem, képviselő úr. 
 
Marton István: De most mi azért, mintha ebben a megyében élnénk. Két héttel korábban általában, 
igen, a nagyobbak is. Na most, amire ugye azért nem tért ki az általam is nagyon tisztelt szakértő 
könyvvizsgáló, de én kimondhatom, hogy formailag megfelelő költségvetést kihozni nem nagy kunszt. Ez 
megkérdőjelezhetetlen igazság. Ön nem nagyon értette meg azt, amit én mondtam, mert kifejti, hogy a 
feladatfinanszírozásnak a szaldója pozitív. Önökkel ellentétben ezt nagyon sok település bemutatta, és 
én még csak negatívot láttam. Hát pedig elolvastam egy-két tucatét már. Hát biztos, hogy mi vagyunk az 
extra kivétel, de ez tagadhatatlan, hogy Önök ezt nem mutatták be, ezért én kérem, hogy a következő 
közgyűlésre ezt a szaldó vitát döntsük már el úgy, hogy a szakértő apparátus dolgozza ki és mutassa 
be. A Vízműtől ekkora üzemeltetési díjat szedni, hogy törvényes-e vagy nem, csak nem azt akarja 
mondani, hogy megkilencszerezték durván, és most akkor átléptük a törvényesség útját? Nem. Nekem 
az a gondom, hogy Ön más városokkal ellentétben, amiket – megyei jogú városokra gondolok – 
FIDESZ-es képviselők vezetnek, ezekkel az urakkal nem konzultál, és hát a finom módszereket így nem 
tudta magáévá tenni. Én egyetlenegy számot sem mondtam olyat, amit nem az Önök számaiból 
vezettem le. Azt mondja Ön, hogy a 40 % hitelállomány nem igaz, amit mondtam. Hát itt van a 7. számú 
melléklet, az van benne, hogy tőke- és kamattörlesztés 2013-ban 757.277 eFt, ami bizony közel a 40 %-
át teszi ki. Én egyébként azt mondtam, hogy mérhetetlenül soknak tartom, hogy Önök 20 %-os hiányt 
terveztek. Egy 10 milliárdos büdzsénél több mint 2 milliárdos hiány. És Ön, úgy veszem észre, hogy a 
rendkívül disztingvált könyvvizsgálói összegzésnek az utolsó előtti mondatát nem értette meg. Miért 
mondom? Mondat így hangzik: A költségvetésben kockázatos, ha a 2011. évben megkötött szerződés 
alapján a Nagykanizsa Fejlesztési Kötvény nem vehető igénybe. Erre egyébként könyvvizsgáló úr a 
mikrofon előtt utalt is. Ugye azt Önnek tudnia kell, hogy március 31-ig még csak tárgyalni se lehet erről. 
A bankok nem önkormányzatokat, vállalkozásokat se hiteleznek, nem finanszíroznak. És hogyha ne adj 
Isten, bekövetkezik a legrosszabb, és nem lehet igénybe venni, akkor ebben a pillanatban ez a 
költségvetés összeomlott. Ezt az Önnek a kellően szakszerűtlen állásfoglalása csiholta ki belőlem. És 
nagyon nem szeretném, ha ez így be is jönne, ahogy itt nagyon disztingváltan utalt rá a városunk igen 
tisztelt könyvvizsgálója. Köszönöm, egyelőre ennyi. 
 
Cseresnyés Péter: Az a probléma Marton úr, hogy Ön nem érti, hogy mit mond más, és mást vádol 
meg azzal, hogy ők nem értik, azt, amit Ön mond. Csak egy példát hadd mondjak. Én nem azt mondtam, 
hogy a feladat-finanszírozás szaldója pozitív, hanem én azt mondtam, hogy tavalyhoz képest javult a 
helyzet. Ha ezt Ön nem tudta megérteni, az elég nagy probléma. És éppen ezért nem is kívánok Önnel 
vitatkozni, mert sosem azzal vitatkozik, ami elhangzik, hanem maga kreál valamiféle gondolatot, és azzal 
a saját gondolatával, hamis gondolataival vagy képzeteivel vitatkozik. 
 
Bizzer András: Nagyon sajnálom, hogy Fodor úr pont nincs itt, mert Neki, illetve Marton úrnak szeretnék 
néhány dolgot mindenképpen elmondani. Nagyon álságos kommunikációt próbálnak itt folytatni. Látszik, 
hogy kialakult a Fodor-Marton tengely, itt egyeztettek, láttam, a költségvetési vita során. Ugyanazt a 
hangot fújják, csak az a baj, hogy ez hamis hang, nem igazat mondanak tisztelt uraim, mert bizony a 
szaldó az önkormányzati átalakításoknak köszönhetően pozitív. Hiába mondja Marton úr, hogy Ön nem 
látott erre példát, itt a kanizsai költségvetés egy példa. És ezt el fogom mondani részletesen. Kérem 
Marton úr, és remélem, hogy majd Fodor úr is valamilyen módon követni fogja, Ő is figyeljen a 
számokra, amiket most fogok mondani, mert ez bizonyíték lesz arra, hogy a szaldó pozitív. Ugye itt arról 
kell tudni, hogy egyrészt pénzeket vonnak el azért, mert feladatokat is elvontak. A feladatok ideáig 
kerültek valamennyibe, és elvontak valamennyi pénzt. A kettőnek a különbségét, szaldóját kell nézni, és 
ez összességében pozitív lesz, 600 millió Ft-os pozitívum lesz majd kimutatható. És most részletesen 
bemutatom, hogy alakul. Tehát az első tétel, hogy a személyi jövedelemadó 8 %-át elvonja az Állam. Ez 
körülbelül 550 millió Ft-os elvonást jelent. Mínusz 550 millió. Itt van a gépjárműadó, amelynek most már 
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csak egy része marad itt. Ennek köszönhetően mínusz 224 millió keletkezik. Tehát ennyit elvon az 
Állam. Ez összességében azt jelenti, hogy körülbelül 800 millió Ft az, ami adó tekintetében elvonásra 
kerül. Fodor úr itt említette, hogy ez milyen értékes szabad pénz. Egyébként Ő félrebeszélt egy kicsit, 
mert 1 milliárdnak mondta ezt az összeget, holott csak 800 millió. Egy korábbi közgyűlésen Fodor úr 
maga is ezt a 800 milliós összeget mondta, és bizony ez a valós, a költségvetési számokból kideríthető, 
800 millió, nem 1 milliárd, ahogy a Fodor úr itt már állította. Itt már túlzott. Tehát ez egy szabad pénznek 
minősül, és Fodor úr ezt értékes pénznek mondta, ami igaz is. Csak azt elfelejteti a másik oldalon, hogy 
amikor feladatokat vontak el, például az iskoláknak a fenntartását, az iskolák fenntartásában körülbelül 
50 %-ba szabad pénzek mentek bele. Nem állami normatívákból finanszíroztuk az iskolákat, hanem 
szabad adóforintokból, amiket az önkormányzat csak adókból tudott finanszírozni. Tehát a 
feladatelvonások területén is szabad pénzek kerültek felszabadításra. És akkor most folytatnám az 
állami normatíváknál. Az állami normatívák csökkenéséből az látható, hogy 2.292.000.099 Ft az, 
amelyet elvontak összességében. Ez azt jelenti, hogyha összeadjuk az adóforintokból elvont összeget 
és ezt az állami normatíva elvont összegét, körülbelül 3 milliárd Ft-os elvonás keletkezik. Ez egy jelentős 
összeg ugye? Úgy gondolja mindenki, hogy hú, akkor most biztos, hogy negatív lesz a szaldó, de most 
jön a lényeg. A feladatelvonásoknak köszönhetően, ugye amely feladatokat eddig nekünk kellett 
finanszírozni, most már nem nekünk kell finanszírozni, hanem az Állam finanszírozza, itt van a 
kimutatás, az 1/17-es mellékletet szépen össze lehet adogatni, Marton úr, benne vannak a számok, 
adogassa össze, igen, adogassa csak nyugodtan össze, vegye a fáradtságot, és akkor kijön, hogy 
3.238.000.259 Ft az, amelyet így megtakarít a város. Tehát 3.238 millió Ft. Ez már önmagában azt 
jelenti, hogy pozitív a mérleg. De nem csak a bér és járulékokat kell nézni. Nem csak ez a könnyebbség, 
hogy nem kell fizetni ugye a tanárok fizetését, meg nem kell fizetni azon dolgozóknak a fizetését, akik 
idáig ugye a Polgármesteri Hivatalban dolgoztak, de most már a Járási Hivatalban fognak – 45 ilyen 
dolgozó van –, hanem azt is nézni kell, hogy vannak itt dologi kiadások is, és azokon is van némi 
megtakarítás. Ez 417 millió Ft-ot jelent. Ez azt jelenti, hogyha összeadom ezt a két számot, akkor 3,6 
milliárd Ft nyereség keletkezik. 3 milliárd Ft-ot elvonnak, a másik oldalon, mivel feladatot átvállalt az 
Állam, 3,6 milliárd Ft-nyi pénz felszabadul. Az egyenlege mennyi? Plusz 600 millió Ft. Ez levezethető a 
költségvetésből Marton úr. És akkor még vannak olyan részleteket, amelyeket Ön azt mondta ugye, az 
adósság, az emelkedik. Polgármester úr is mondta már, hogy ugye az Állam átvállal adósságot tőlünk, 
ezért mindenképpen csökkenni fog az adósságunk, és ezzel kapcsolatban szeretnék még elmondani 
pozitívumokat. Erre is születtek számítások. Ugye mivel év közben történik meg az adósság-átvállalás, 
azért 2013. évben csak részletben fog teljesülni ez a pozitív hatás, de az adósság-átvállalásnak 
köszönhetően, ami 2,8 milliárd Ft-os, annak köszönhetően éves szinten minden évben, vagyis bocsánat, 
2013. évben 150 millió Ft-tal kevesebbet kell fizetni kamat- és hiteltörlesztésre. 2013. évben. Ezután 
2014-ben, mivel már ott ugye egész évre vonatkozóan fog érvényesülni a hitel-átvállalás, amit az Állam 
átvállal, ennek köszönhetően 2014-től a számítások alapján már 339 millió Ft-tal kevesebbet kell éves 
szinten költeni hitel- és kamattörlesztésre. Tehát, ha ezt az összeget, amit itt, mondjuk 2014-től el tudunk 
érni, a 339 milliót összeadom azzal a 600 millióval, ami ugye az előbb ki lett mutatva pozitívumként, azt 
jelenti, hogy 939 millió Ft-tal jobban jár az önkormányzatunk az átalakításoknak köszönhetően. Nem 
rosszabbul, jobban. Jó lenne, hogyha Marton úr és Fodor úr is ezt megjegyezné, és az eszükbe vésnék, 
mert ez az igazság, amit itt én most elmondtam a költségvetési számokból levezetve. Meg lehet kérdezni 
a Gazdálkodási Osztály vezetőjét is, ők is ezt fogják mondani. Pozitív a mérleg, ez nagyon fontos. És 
akkor Marton úr, Ön a marketinget is kritizálta, és ezzel kapcsolatban szeretnék még néhány szót 
mondani. Ön, úgy veszem észre, hogy sajnos nem ért a marketinghez, és elnézést, azért hozom fel ezt 
csak, mert Ön most dicsekedett itt, hogy gazdasági végzettségű. Én azt gondolom, hogy már elég régen 
volt az, szerintem több évtizeddel ezelőtt tanulhatott ön közgazdaságtant. Az, elnézést, hogy ezt 
mondom, de szerintem az ilyen marxista közgazdaságtan lehetett még annakidején, és akkor most hadd 
dicsekedjek én is kicsit Marton úr, hogy én is egyetemen tanultam közgazdaságtant, de az már modern 
közgazdaságtan volt, mert nemrég tanultam, pár évvel ezelőtt, és bizony állíthatom Önnek Marton úr, 
hogy Ön azért nem ért a marketinghez, mert régi közgazdaságtant tanult. Ha új közgazdaságtant tanult 
volna, akkor tudná, hogy a marketing, az egyik legfontosabb dolog a város életében is. Nem csak a 
vállalkozásoknál. Azt is lehet mondani, hogyha egy önkormányzat, hogyha egy város marketingre költ, 
az azt jelenti, hogy áttételesen munkahelyteremtésre költ. És ezt egy kicsit körbejárom. Ugye, hogyha a 
vállalkozás a piacon versenyhelyzetben van, mert el akarja adni a termékét, akkor mit csinál? A 
versenyhelyzetben marketingre költ, hogy a termékét bemutassa. A város, mint önkormányzat szintén 
versenyhelyzetben van, mert mi bizony versenyzünk Szombathellyel, versenyzünk Zalaegerszeggel. És 
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akkor fel lehet tenni a kérdést, hogy miért. Hát a befektetők kegyeiért. Azért, hogy idejöjjenek a 
befektetők. Ha nincs marketing, nem találnak ránk a befektetők, és nem teremtenek munkahelyet. 
Vagyis ez azt jelenti, hogy minden elköltött marketing forint ebben a városban áttételesen arra mutat, 
hogy munkahelyek teremtődjenek itt, Nagykanizsán. Ez nagyon fontos dolog. És akkor most a 
költségvetésről így általában is egy kicsit még szeretnék beszélni, pozitív dolgokat kiemelni, mert 
fontosnak tartom. Itt Sajni úr is beszélt a munkahelyteremtési pénzekről, és egy kicsit kevesellte. Én nem 
értek vele egyet. Az egyik legfontosabb célunk pont a munkahelyteremtés, és ezért nagyon nagy 
összegekkel vannak itt bent bizonyos keretszámok. Szerintem lehet, hogy nem is találta meg az 
összeset, ezért én most felvillantom ezeket. Egyrészt van 20 millió Ft-os keretösszeg közvetlenül a 
vállalkozásoknak munkahelyteremtésre. Ez leginkább a kis- és középvállalkozásokat fogja segíteni ugye 
a rendeletünk alapján. Szeretném emlékeztetni, hogy ez csak egy keretszám, tehát az előző évben is 
úgy volt, hogyha esetleg több igény jelentkezik év közben, úgy alakul az év, annak mi csak örülni fogunk, 
és én biztos vagyok benne, hogy a közgyűlés meg fogja szavazni, hogyha kell, akkor ezt a keretszámot 
emeljük. De egyébként ez csak egy része a munkahelyteremtésre költött pénzeknek, mert ott van egy 50 
millió Ft-os keret is, amely közvetlenül leginkább nagyvállalkozóknak megy azért, hogy segítsük őket 
ahhoz, hogy kedvezményesen szerezzen földterületet itt Nagykanizsán, hogyha beruháznak és 
munkahelyeket teremtenek. Tehát van egy ilyen keretünk is, ahol kedvezményes földvásárlást tudunk az 
ide érkező vállalkozóknak kínálni. A másik összeg, ez is szerintem munkahelyteremtés, ezért ezt 
megemlítem, 25 millió Ft megy saját forrásból a közcélú foglalkoztatás támogatására. Nagyon sok 
családnak ez óriási segítség, tehát ezt is meg kell említeni, hogy itt gyakorlatilag az önkormányzat 
közvetlenül teremt munkahelyeket az által, hogy a közcélú foglalkoztatásra 25 millió Ft-ot elköltünk. Ha 
ezt összeadjuk, akkor már 95 millió Ft-nál járunk, amelyet közvetlenül munkahelyteremtésre költünk 
ebben a költségvetési évben. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ezek csak keretszámok. 
Hogyha szükség van rá, ha jön egy nagy vállalkozó és azt mondja, hogy teremtek 200-300 munkahelyet 
Nagykanizsán, én biztos vagyok benne, hogy előteremtjük azokat a plusz forrásokat, amelyekkel 
biztosítani tudjuk azokat a támogatásokat, amelyek le vannak fektetve a rendeletünkben. Tehát 
munkahelyteremtésre van és lesz is pénz. Még néhány pozitív dolgot szeretnék megemlíteni, például a 
költségvetésben benne van az is, hogy költünk panelprogramra még mindig 47 millió Ft-ot. Ugye a 
panelprogramnak köszönhetően az egész keleti városrész már megszépült, de még mindig mégis 
költünk panelprogramra is, leginkább termofor kémények felújítását segítjük ez által elő. Ott van a Bursa 
Hungarica 7.700 eFt-tal. Pozitív dolognak tartom, hogy kultúrára is van 20 millió Ft-os keret. Verseny- és 
élsportra 50 millió, diáksportra 15 millió. Ott van például a méhnyakrák elleni rák védőoltásának a 
finanszírozása 11 millió Ft-tal. Intézményi felújításra 60 millió Ft. Nagyon pozitív dolog és ezt 
mindenképp szeretném kiemelni, hogy a nagykanizsai felsőoktatást is támogatjuk 20 millió Ft-tal, és 
továbbra 3 millió Ft-tal hallgatói ösztöndíjprogramot is támogatunk. Itt tudni kell arról, hogy ez a 3 millió 
Ft leginkább arról szól, hogy a tavaly elindított programot ugye a továbbiakban is biztosítsuk a 
diákoknak, hogy azok, akiknek kvázi így megígértük, hogy a tanulmányaikat végig finanszírozni fogjuk, 
azok megkapják ezt az ösztöndíjat, mert az a jó hír van, hogy ugye állami helyeket kapott most a PEN, 
tehát új belépőkre nem lesz szükség ebben az ösztöndíj programra, hiszen a gépészmérnök szak kapott 
20 állami finanszírozású helyet. Tehát a kanizsai egyetem példáján is lehet látni, hogy az állami 
finanszírozású helyek az előző évhez képest nem csökkennek, hanem nőnek. És itt csak egy kitekintés 
– ez azt jelenti, hogy teljesen nagy zagyvaság és egyszerűen hazugság az a plakátkampány, amit a 
szocialisták elindítottak, hogy tandíjat vezet be a FIDESZ kormány. Erről szó sincs. Nincs tandíj 
Magyarországon. Ez is bizonyítja, a PEN-es kanizsai példa, hogy az állami finanszírozású helyek 
emelkednek, növekednek az előző évhez képest. És még néhány fontos dolgot azért szeretnék kiemelni. 
Elnézést, hogy ilyen sokat beszélek, de én fontosnak tartom ezt is. Ez talán az egyik legfontosabb – 
beruházások, felújítások. Itt a 17. oldalból idéznék egy-két dolgot, ugye a költségvetés magyarázatának 
a 17. oldaláról. Beruházások, felújítások. Itt néhány dolgot, ilyen pályázati dolgokat villantanék fel, és szó 
szerint így idéznék. 2013. év januárjában megjelent a megyei jogú városok városrehabilitációs témájú 
kiemelt projektjavaslathoz című projektfelhívás. Ez egy pályázati lehetőség, és ez a pályázat 
összességében 100 %-os támogatási intenzitású. Ez a fontos, hogy 100 %-os támogatási intenzitású. 
2013. év februárjában várható a kiemelt projektfelhívás megjelenése a városközpont rekonstrukció II. 
üteméhez kapcsolódóan. A pályázat összességében várhatóan 100 %-os támogatási intenzitású. Ez a 
fontos itt, 100 %-os. 2012. évben döntés született arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata több más várossal együttműködve támogatásban részesül az aktív és az 
ökoturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés pályázata tárgyban. A pályázat összességében 95 
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%-os támogatási intenzitású. Ez is nagyon fontos dolog. 2012. márciusában került benyújtásra az 
Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése Nagykanizsán pályázat, mely jelenleg elbírálás alatt áll. A 
projekt 100 % támogatási intenzitású. 2012. novemberében került benyújtásra az önkormányzat komplex 
telepprogram elnevezésű pályázata, mely jelenleg elbírálás alatt áll. A projekt 100 %-os támogatási 
intenzitású. Én ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert ez bizony egy nagyon pozitív dolog, hogy 
jelenleg olyan pályázási lehetőségek vannak, korábban, az előző kormányok idején nem volt ilyen, hogy 
100 %-os támogatási intenzitás van. Ez azt jelenti, az önkormányzat nem kényszerül arra rá, hogy 
mondjuk, megfinanszírozzon egy 15 %-os önerőt, amely önerőt nagy valószínűséggel csak hitelből 
tudna felvenni. Tehát a jelenlegi Kormány igenis törekszik arra, hogy az átalakítások mellett, tehát az 
önkormányzati átalakítások mellett az önkormányzatok ne szoruljanak rá arra, hogy hitelt vegyenek fel 
még a fejlesztéseikhez sem. Ez egy fontos dolog. És akkor még néhány fontos dolog az EU pénzekkel 
kapcsolatban. Tehát Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott nyertes 
pályázatok össz. költsége 2012-ben 781.619.688 Ft, amelyből a saját forrás összege 67.498.688 Ft volt. 
Tehát 67 millió Ft-ért cserébe körülbelül 781 millió Ft-os EU-s pénzt sikerült Nagykanizsára hozni a 
2012-es évben. Ez egy jelentős szám. Ez mutatja azt, hogy milyen mértékben fejlődik a nagykanizsai 
város az EU-s pénzeknek köszönhetően. És akkor még egy adat. 2012. évben benyújtott, ugyanakkor 
jelenleg elbírálás alatt álló pályázatok össz. költsége 587.294.750 Ft, amely pályázatok mindegyike – és 
most kell figyelni – 100 %-os támogatási intenzitású. Itt van az a pozitív folyamat, amit az előbb 
említettem, hogy jelenleg már olyan pályázatok vannak, hogy 100 %-os támogatási intenzitást lehet 
elérni. És akkor most az EU-s pénzekkel kapcsolatban a jövőre tekintettel mindenképp szeretném azt is 
megemlíteni, lehet, hogy itt egyeseknek nem fog tetszeni, egy országos jelentőségű esemény, ami volt a 
közelmúltban, hogy ugye a kormányunk Orbán Viktor vezetésével el tudta érni azt a történelmi dolgot, 
hogy az EU-s tárgyalásokon, a költségvetés tárgyalásokon kiharcolta, hogy Magyarország több 
költségvetési pénz kapjon, mint az előző ciklusban, annak ellenére, hogy az EU-s költségvetés 
összességében csökken. Tehát az egy főre jutó nettó pénzek úgy alakulnak, hogy korábban 660 eFt 
volt, most ez felemelkedett 712 eFt-ra. Ez egyébként az egész országnak a sikere, és ez biztosítja azt, 
hogy Nagykanizsa is hasonló ütemben tudjon fejlődni, mint az elmúlt években, mert bizony az én 
példáim is mutatják, hogy Nagykanizsa fejlődése nagymértékben függ az EU-s pénzektől. Ezért igenis 
Nagykanizsára nézve is nagyon pozitív dolog, hogy az EU-s pénzek tekintetében nem kevesebb, hanem 
több fog jutni Magyarországra. 
 
Dr. Etler Ottó László: Most már nem megpróbálok, hanem muszáj, hogy rövid legyek, meg 
megpróbálom valahogy Bizzer Andrást is, meg Fodor Csabát is egy kicsit lehozni a fellegekből, és ide 
Kanizsára helyezni, hogy ne országos, meg pártpropagandát, „néked, kormányunk száz dicsőség 
odafenn, nekünk egy kis pénz itt lent”. Nem szégyen a szegénység, hanem kellemetlen. A szegénység, 
az viszont az, hogy tudjuk, hogy mennyi tartozása van a városnak, és még ehhez mennyi felhalmozási 
hitelt, 2,4 milliárdot tervezünk felvenni. Ez szomorú, fekete tény. Viszont tudnunk kell azt, hogy mi a bank 
hozzáállása. Láttuk azt ezelőtt egy hónappal, amikor a folyószámlahitelről beszéltünk, hogy 
rendelkezésre tartást továbbra is kérjük, a bank hozzáállása az volt, hogy pluszban erre %-ot kapásból 
rápakolt. Tehát látszik az, hogy a bank nem óhajt hitelezni, illetve, ha hitelez, akkor óriási terheket rak a 
hitelezőkre. Tehát én a tervben ezt a 2,4 milliárdos kötvény rábocsátást vagy nevezzük akárminek, ezt 
nem csak feketének látom, hanem bizonytalannak is látom a bank hozzáállása miatt. Amúgy is már 
eddig is jeleztem informális megbeszéléseken is, hogy a bevételeket én még mindig túlzott optimistának 
tartom. Csak egy példát, hogy miből fogunk kétszeres bevételt produkálni, mondjuk az Ipari Parknál, 
terület eladásából, amikor már alig van terület, és mégis kétszeres, mint az előző évi. Aztán, hogyha 
nézzük a kiadási oldalt, a 10 milliárdnak 1/20000 része az 50.000 Ft, ami valamikor képviselői keret 
szokott lenni. 1/20000 rész. Képviselőtársaim, 17-en vagyunk. Mi 10 milliárdra itt ma nyomunk egy igen 
vagy nem gombot felelősen, hogy igen vagy nem. Vagy eldöntjük, hogy 2,4 milliárd kötvényrábocsátást 
veszünk, igen vagy nem. De ahhoz meg hülye gyerek vagyok, hogy 500.000 Ft-ot én magam, mint 
képviselő el tudjam dönteni, hogy mire költeném el? És a képviselői keretet egyáltalán el kell tüntetni? 
Ugyanakkor a polgármesteri keret itt van, 9-ről 12 millióra emelkedik. De nézem a kiadásoknál ugyanúgy 
az élsportra ugyanúgy növekszik a keret, uszodára nem tudom miért, 53 millió Ft be van tervezve, plusz 
a diákúszásra még 12 millió Ft be van tervezve, homlokzatfelújítás az önkormányzati épületen 11 millió, 
orvosi rendelő Miklósfán – nem bántom a Sajni urat, de tavaly is jócskán költöttünk Miklósfára – ott 
megint be van tervezve vagy 6 millió Ft az orvosi rendelő homlokzatra, és akkor itt a 44. oldalon a 
céltartalékok, ami ugye mutatná, hogy mire szeretnénk. Például civil szervezetek által rendezett városi 
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programok. Eddig még sose volt ilyen, tehát az első két évben, most be van tervezve 16,5 millió Ft. 17 
millió volt verseny-, élsportra, most 50 millió Ft. Polgármesteri keretet mondtam céltartalékoknál. Tehát 
én azt látom, hogy egyrészt bizonytalanok a bevételek, másrészt meg konkrét helyeken meg nem számít 
módjára kidobunk 10, 20, 30 milliókat, ugyanakkor a nyavalyás képviselői keretet, az 500.000 Ft-ot 
pedig, nem bízunk meg egymásban, hogy azt meg el tudjuk költeni normális, értékelhető célra. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselői keret nincs, képviselő úr. Tehát ilyen fogalom és ilyen sor nincs, 
tudomásom szerint – ugye? – bent a költségvetésben. Nem is lesz. Nekem az lenne a kérésem, hogy 
nézze még egyszer meg a költségvetést, mert egy csomó tárgyi tévedés van abban, amit Ön elmondott. 
Számszakilag is tévedések vannak benn. 
 
Balogh László: Nem szeretnék hosszan szólni, hogy figyeljenek rám, ezért leírtam mondandómat. Az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság – tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés – 5 igennel, 0 
nemmel és 3 tartózkodással foglalt állást a költségvetésről. Ez a lényeg. Ezzel együtt hadd színezzem 
ez a képet. Tanultam, nincs jó költségvetés, csak elfogadott költségvetés, viszont én, mint pozitív 
szemléletű és nem ellenzéki képviselő, hadd emeljek ki néhány pozitívumot a 2013. évi költségvetésből. 
Vagy ha van hiányérzetem, bízom benne, hogy év közben is lehet még akár változás. Emlékszem, 
régebben több milliárd forintos hiányból indultunk ki a legelején, most nincs szükség faragó bizottságra. 
Már az indulásnál sem volt működési hiány, s így működési hiteligény, s viszonylag gyors folyamat 
eredményeként lehet költségvetésünk. Igaz, 22 milliárdos költségvetésű városból 10 milliárdosak lettünk. 
Ez esetleg kevesebb pénzügytechnikai megoldásra ad lehetőséget, de a 10 milliárd Ft 45 %-a még így is 
önként vállalt feladat. Szerintem ez tavaly kevesebb % volt. Igen, intézményeink jó részének állami 
fenntartásba vételével pénzügyi terheink kisebbek lettek. Állítom, hogy a fenntartó-váltásból a város 
jobban jött ki, hiszen klasszikus példám, egy iskola költségvetésének eddig körülbelül 50-50 %-a volt 
állami, illetve önkormányzati saját pénz. Most ez körülbelül 80 % állami a bérfinanszírozás miatt, és 20 
% önkormányzati lett a vegyes működtetésű intézményeinknél. 10 ilyenünk van, meg még 3 
intézményünket, nagyméretű intézményeket teljes egészében, tehát bérben és működtetésben is elvitt 
az Állam. Nem tudom, hogy miért kell ezt oly sokszor elmondani. Remélem, hamarosan olyan látható 
táblázatok is készülnek, amiből még egyértelműbb, de hadd ismételjem el még egyszer. Például a 
Batthyány Gimnázium eddig 430 millió Ft-os össz.költségvetésű intézmény volt. Felét, körülbelül a felét 
adta az Állam, felét az önkormányzat. Mára ez a mi gimnáziumunk 93 millió Ft-jába kerül az 
önkormányzatnak. Tehát a számok magukért beszélnek, akárcsak a Batthyány kapcsán itt egy közel 120 
milliós összeget tudok körülbelül becslés szintjén mondani, amivel kevesebbe kerül az önkormányzatnak 
az iskolánk. Persze igaz, ez egy takarékos költségvetés, de a jó gazda ilyen. Takarékos. S további jó hír, 
hogy év közben valószínűleg érkezik még az Államtól egy körülbelül 3 milliárdos adósságkonszolidáció. 
És zárójelben hadd jegyezzem meg, és tavaly is kaptunk már több mint 1 milliárd Ft-ot az Államtól. 
Szféráimat illetően az oktatás ügyében talán az fáj, hogy intézmény felújításra csak 60 millió Ft-ot 
szánunk. Viszont tavaly csak 20 millió Ft volt ugyanez a keret. A kultúra területén a meglévő alapok nem 
sérültek. A kulturális alap 20 milliója, a polgármesteri keret 12 milliója, a rendezvények keret 16,5 
milliója, külkapcsolati keret 4 milliója, azt gondolom, hogy rendben lévő tételek, mert sok kis hasznos 
üzenetet lehet belőlük tenni, és a céltartalékban is van még sok hasznos cél. És ne felejtsük akár még a 
Thúry Múzeumot sem, amely a miénk lett, és tudjuk finanszírozni is 30 millióval, és még év közben is 
hamarosan akár jön állami többlettámogatásból 19 millió Ft ehhez. A sport a tavalyi szinten 
finanszírozódik, 20 millió verseny- és élsport és 15 millió diáksport. Itt talán a TAO-s támogatások mellé 
való ön – ja, 50 millió verseny- és élsport és 15 millió diáksport. Jó, akkor rosszul mondtam. Itt talán a 
TAO-s támogatások mellé való önrészek kisegítésében kérnék év közbeni városvezetői segítséget. 
Például az Olajbányász csarnok esetén. Persze szeretnék azért én is műfüves pályát akár például a 
Batthyányba előbb-utóbb. Az ifjúság számára a cselekvési terveinkben előjövő szokásos tételek most 
sem sérültek. Jó, hogy megjelenik 50 + 50 millió, tehát 100 millió pályázati önrész a költségvetésünkben, 
és azt is sejtem, hogy ez akár több is lehet. Bár 3 fős Pályázati Iroda helyett több pályázatírót szeretnék 
látni a hivatalban. Saját képviselői területemről – remélem, a belvárosi és a csatornarekonstrukcióknak 
most már a pozitívumait látja majd mindenki hamarosan, és utak, kátyúk kezelésében is látszani fog 
mindez. Remélem, a Rozgonyi utcával kezdődik tavasszal az utak rendbetétele, és a Sugár utca sem 
marad le. Igenis hiszek benne, hogy szükség van a belvárosi rekonstrukció II. ütemére, különösen az 
Eötvös tér rendbetételére. Így tudunk életet csalogatni a belvárosba és a városba. S egy, remélem, nem 
örök vesszőparipámmal zárom költségvetési hozzászólásomat. A Berzsenyi lakótelep játszóterét ugyan 
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nem látom a költségvetésben konkrét sorként, de remélem, hogy lesz előrelépés, és néhány 
játszóeszköz kerül a Berzsenyibe. Én az esetleges 9 millió Ft-os képviselői fejlesztési keret rám eső 
500.000 Ft-os részét, ha lenne, már most azonnal felajánlanám, és kérem tisztelettel akár mások 
támogatását is ebben. Ezt nekem a Berzsenyi játszótér kapcsán muszáj elmondanom, mások 
támogatását is kérve. Köszönöm ezt is, és a figyelmet. 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném még egyszer hangsúlyozni. Ilyen, hogy képviselői keret, nincs. Nincs. 
Azt lehet hiányolni, de nincs. 
 
Bicsák Miklós: Nagyon örülök itt Balogh képviselőtársam, tanár úrnak a gyors, mondhatom, egy nagyon 
elismert a hiányosságokra felhívva a figyelmét, hogy a városnak mire lenne szüksége. Én kezdeném 
azzal tisztelt polgármester úr, nem csak a városnak, mint Palin városrész és Kanizsa északi városrész 
képviselőként is, hogy évek óta már a költségvetésben szerepel soron azok a gondok, problémák, amit 
megbeszéltünk is a fejlesztési megbeszélésen, az igények felmerült, jogos a lakosság részéről. Egypárat 
szeretnék kiemelni tisztelettel. Nem akarok olyan hosszan beszélni, mint Bizzer képviselőtársam, az idő 
pénz, és a szíves marasztalást ne vegyék komolyan. Én elmondanám Palin városrésszel, az orvosi 
rendlelő. Itt már egyik képviselőtársam megemlítette, nem bántva, és örülök, hogy Miklósfa, Kiskanizsa, 
Bajcsa, sorolhatnánk, Bagola, mindenhol valami épül a városrészekben, de tessék elhinni, hogy Palin 
városrész Alkotmány u. 75. orvosi rendelőjére már évek óta ráférne a felújítás, illetve egy parkoló. 
Tisztelt polgármester úr, ahogy jövünk Egerszegről, az autók ott állnak az útszélen, sokszor 
bonyodalmat idéznek elő a közlekedésben. Sorolnám tovább Palinban. A gyalogjárda, ami a förhénci 
bejárattól a volt ÉPGÉP-ig, a katolikus keresztig terjed, amin a legnagyobb forgalom, mellette a bolttal és 
a gyógyszertárral szemben lévő árkok besüllyedve. Esőzés esetén ott a vastagon lefolyva folyik az 
egész iskoláig terjedő úton az esővíz. Sorolhatnám a város északi részén a Hársfa utca és az Ifjúság 
utca gyalogjárda a keleti oldalon, ami még a 30 éves évek KISZ lakótelep néven épült, még úgynevezett 
téglajárdák vannak meg. Most már muzeális értékek. Magyar utcán a csatornázás jó dolog, és már főleg 
ezt mi is várjuk Palin városrészben, ahogy Korpavártól elindult, hogy befejeződjön, és a Magyar utcán 
közlekedők. A Közút nem teszi a feladatát, hogy a kátyúkat, polgármester úr, mert közút a körfogalomtól 
Zalaegerszeg irányába. Ez nem a városé, mert még nem adta át a Kámáncspusztától a 74-est. Olyan 
kátyúk vannak, hogy nap mint nap komoly telefonokat és jó csudába is elküldenek, finoman fogalmazok, 
mintha én tehetnék róla. Már gondoltam, hogy egy-két homokzsákot teszek a kocsimba és megállok, és 
kátyúkat igyekszem feltölteni. Polgármester úr, még egy megjegyzésem volna, mint vállalkozó, hogy a 
város is valóban a jó gazda módjára, ahogy itt a Balogh képviselőtársam mondta. Én minden 
költségvetést megszavaztam, mert szüksége van a városnak, intézményeink, egyéb működtetésére, és 
mint képviselő, felelősen is érzem, hogy a működés egy képviselőnek, főleg, akit egyénileg választ a 
választó, a munkáját tisztességgel próbálja elvégezni. De én nagyon nem tartom helyesnek, én minden 
évben megszavaztam, és itt egy dolgot kiemeltem és ki is emelek tisztességgel, és nagyon örülök, hogy 
itt is van a Nagykanizsa Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. vezetője, hogy megint 25 millió Ft-ot a 
város közgyűlés. Kérdezném tisztelt polgármester úr, hogy mi megszavazzuk a közgyűlésben a 
támogatást, szükség is van, hisz oly beteg emberek rehab., szociálisan érzékeny emberek dolgoznak 
ott, akiket a városnak kötelessége támogatni és munkát adni, de azért nem tudom megkérdezni, milyen 
gazdálkodás folyik abban az intézményben, amikor mi, a város képviselőtestülete 25 milliót 
megszavazunk, ők meg .. az elküldött munkatársakra, mint végkielégítés, bírósági végzéssel több 
milliókat kifizetnek. Mi, mint költségvetési tételt fizetjük, és akkor erre az intézményben a vezetés ilyen 
célokra meg kidobálja a milliókat. Azért nem ártana a tisztelt közgyűlésnek egy bizottságot, vizsgálatot, 
hogy a gazdálkodása hogy megy, mert ahogy minket, egyéni vállalkozókat megvizsgálnak jogosan, 
törvényesen, akkor nekünk, mint városnak a működtető szociális intézménye a felügyeletet kell felette, 
és megfigyelni, hogy milyen gazdasági munkavégzés folyik. Én nagyon kérem a tisztelt közgyűlést, 
engem bosszant, mert tudomásom van, és nem rosszindulat, ez az igazsághoz, hogy több millió Ft-ot 
múlt évben kifizettek az intézményben. Ez nem mehet, hogy itt meg a tételben szerepel a 25 millió, és én 
nagy boldogan megszavazom. Polgármester úr, nagy tisztelettel kérem, Palin városrészre is és 
Nagykanizsa északi városrészre is szíveskedjen odafigyelni – a lakosság kéri. 
 
Marton István: Nagyon meglepett volna, hogyha Bizzer úr nem szól. Hát, Ő már hatalmas szakértelmét 
sokszor bizonyította, amit volt alkalmunk ezek alapján megcsodálnunk. Itt említette, hogy tanult 
közgazdaságtan. Biztos van is belőle diplomája. Mellesleg meg megemlítem, hogy aki elérte az 50 évet, 



 22

az bizony, bizony politikai gazdaságtanból is általában szigorolt is. Hát, annak a rendszernek ez volt a 
lényege, és hát azt senki se tudja letagadni, hogy melyik rendszerben nőtt fel. Esetleg Önnek örülni kell, 
hogy nem abban. Aztán erről ennyit. Ön említette, hogy megpróbál bennünket összemosni a Fodor úrral. 
Én úgy gondolom, most Fodor úr nem egy rossz jogi szakértő, és én jogi ügyekben bizony szoktam vele 
konzultálni, főleg jogi önkormányzati ügyekben. Ön kárhoztatta, hogy azt mondta, hogy ez közel 1 
milliárd Ft – hát bizony nem. Nem olyan nagy az eltérés, mert az illetékek, a gépjárműadó elmaradás, 
meg az SZJA együtt, ha összeadja a tavalyit, az 871 millió Ft volt. Tehát egy bő 100 millióval kevesebb. 
De azt, hogy a költségvetésből én adogassam össze. Egyébként honnan veszi, hogy nem vagyok túl 
rajta? Csak más számok jöttek ki, mint amiket elmesélt. Ezt minden városban megtették. Nem csak 
városban, kisebb településeken is Bizzer úr. Javaslom, hogy olvasgassa a Zalai Hírlapot, a megyei 
újságot, az lehozta, ez mit jelentett Egerszegen, Szentgróton, stb., stb. Ebbe nem érdemes mélyebben 
belemenni. Igen, jól mondta, versenyzünk. Szombathellyel, Zalaegerszeggel. De sajnos közölnöm kell 
Önnel, hogy már Szentgotthárddal is alulmaradtunk. Bő fél évvel ezelőtt tettem fel a kérdést, ugye 
amikor arról volt szó, hogy Szombathely, Egerszeg és Kanizsa együtt küzd az iparfejlesztésért, és utána 
kiderült, hogy az Állam meg kiemelt területnek biztosította a három települést, csak éppen Nagykanizsát 
kicserélte Szentgotthárdra. Ez nem is olyan régen volt, erre még fejből is kellene Önnek emlékezni. 
Tehát Szentgotthárddal szemben alulmaradt Nagykanizsa. Ezt mindenki értékelje, ahogy tudja. Ön 
mondta, hogy vannak EU-s támogatások 100 %-os finanszírozással is. Ez való igaz, a kisebb 
pályázatoknál egyébként, ha figyelte az eseményeket, akkor a 85 %-ot én is vívmányként fogom fel, 
hogy sikerült megtartani. Tehát általában a 15 %-ot, mert le akarták venni 75-re és 25 %-ot kellene az 
önkormányzatoknak mellétenni, akkor megnézhetnék magukat, mert a pályázatok zöme akkor el se 
indulhatna. Ebben a Kormány nagyon jól dolgozott, mert meg tudta tartani az egyébként erre az évre is 
érvényes 85 %-ot. Ön említette, hogy a kisvállalkozókat mi mennyire támogatjuk. 14,5 millió volt a tavalyi 
évben, és az ideibe betettek 20-at. Talán még akkor arra is emlékszik, ha ilyen jó a memóriája, hogy 
tavaly Önök betettek 50-et, én mondtam, hogy olyan rosszak a feltételek, hogy még a 20 se fog elfogyni. 
Hát, kinek lett igaza? Bizzer úr, most se Önnek. Maradjunk még, és nem akarok itt nagyon én országos 
dolgokba belenyúlni, de amikor Ön azt mondja, hogy miniszterelnök úr elmondta, hogy 660.000-ről 
712.000 Ft-ra nőtt vagy nőni fog az egy főre jutó pénz, amit az EU-tól Magyarország kap, hát akkor már 
ugyan a hét évvel ezelőttihez, meg amihez most mértük, tegye már rá a hét év inflációját, és meg fog 
lepődni. Több mint 1 millió Ft jön ki fejenként, ha ráteszem az inflációkövetést, és akkor meg lehet 
kérdezni, hogy mi a több. Az alig több mint 1 millió vagy a 712.000? Szóval ez megmosolyogtató 
számháború, mert több mint 25 milliárd járt ebben a ciklusban, illetve hát jár is. A nagyobbik baj az, hogy 
ennek közel a fele nincsen lehívva a 8.000 milliárdból, de ebbe nem akarok én most mélyebben 
belemenni. És azért ebben a két és fél évben is történtek már mulasztások. Ha ez nem így lett volna, 
akkor most a Kormány nem szervezi át ugye, hogy szaktárcákhoz osztotta ki az EU-s pénzeknek a 
kiírását, meg az elszámoltatását. No, hát erről talán ennyit. Egyébként az a forgatókönyv, most egy kicsit 
az a meglepetésem, hogyha gazdasági kérdésekben én szólok, akkor az már ugye bevett gyakorlat, 
hogy Bizzer úr jön először, Cseresnyés úr után Bizzer úr az első hozzászóló, viszont a második 
hozzászóló még nem jelentkezett, és nem is látom a táblára föliratkozva se. Úgyhogy akkor lehet, hogy 
ezt Önök megúszták. 
 
Cseresnyés Péter: Marton úr, az arány és az aránypár fogalmával, úgy látszik, nincs tisztában, mert 
már megint belekeveredett. 
 
Bizzer András: Igen, Marton úr tényleg tévesen említett egy tételt. Tehát a földvásárlással kapcsolatos 
vállalkozási támogatást terveztük 50 millió Ft-ra, nem pedig a közvetlen támogatást. Tehát itt tévedett. A 
20 milliót és az 50 milliót összekeverte – ez az egyik. A másik az, hogy gyakorlatilag Ön is elismerte, 
hogy Fodor úr nem mondott valós számot, mert nem 1 milliárd az igaz, hanem az a 870 millió, amit Ön is 
kihozott. Tehát Fodor úr túlzott 130 millió Ft-tal. 
 
Cseresnyés Péter: 129. Fodor úr mondta, hogy túlzott, 129 millióval túlzott. 
 
Bizzer András: Igen. Tehát Fodor úr túlzott. Kerekített. Ez a lényeg. A másik, hogy megvannak ezek a 
számítások Marton úr, tehát itt a Gazdálkodási Osztályra, hogyha elmegy, megvannak a számítások, 
benne vannak a költségvetésben, ki lehetett számítani, ők is kiszámították. Tehát ezek tények, ezekkel 
nem érdemes vitatkozni tisztelt Marton úr. Még szeretnék reagálni a városi jelentőségű civil szervezetek 
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által rendezett programok támogatására is. Ugye Etler Ottó mondta azt, hogy Ő sokallja ezt a 16,5 millió 
Ft-ot, amelyet rendezvényekre költünk ilyen címen. Ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy 
egyrészt azért van erre szükség, mert az előző évben, tehát 2012-ben körülbelül több mint 4 millió Ft 
ment a polgármesteri keretből arra, hogy különböző civil szervezeteknek adott támogatást a 
polgármester úr különböző rendezvényekre, ezért kellett külön soron szerepeltetni ezt. Illetve a másik, 
hogy ugye 2012-ben a rendezvények területén elindult valami. Sokkal színesebb és gazdagabb 
programkínálatot vonultattunk fel 2012-ben, mint bármikor korábban. Ez azt jelenti, hogy új 
rendezvények is születtek ugye 2012-ben, amelyeket civil szervezetek segítségével rendezett meg a 
város. Itt említenék csak két nagyobbat. Az egyik a Sörfesztivál, a másik pedig a Karácsonyi forgatag. 
Ezek a rendezvények nagyon szívesre sikerültek, és hagyományteremtőek voltak, és mivel szeretnénk, 
hogy ez ugye 2013-ban is folytatódjon, ezért mindenképpen a költségvetésünkbe is ezeket a tételeket be 
kellett tervezni. Másik fontos dolog, hogy én úgy gondolom, hogy a polgári élethez hozzátartozik az, 
hogy vannak rendezvények a városban, élettel töltjük meg ezt a várost, tehát a Kanizsán élő emberek le 
tudnak menni egy-egy ilyen rendezvényre, közösségben tudnak lenni, kulturális élményekben 
részesülnek, koncertre járnak. Ez igenis fontos dolog. Én korábban beszélgettem fiatalokkal, meg persze 
most is. A fiatalok hiányolták ezt, hogy Kanizsán nincs élet, nem történik semmi. Ebben most 
előreléptünk, és ez egy fontos dolog, és bizony ehhez valamilyen szinten a költségvetésben is hozzá kell 
járulni, hogy ez a pozitív folyamat elindult, és ezt tovább kell görgetni, tovább kell támogatni, élettel kell 
megtölteni Nagykanizsát, rendezvényeket kell szervezni. És ez nem csak az itt élőknek jó egyébként, 
hogy tudnak szórakozni is, hanem ez jó hírünket kelti az országban is. Például a karácsonyi események 
kapcsán ugye egy rekordkísérletet volt, amelyet sikerült felállítani, és az országos sajtóban is megjelent 
ez a hír, és pozitív színben tűnt fel Nagykanizsa. Ez gyakorlatilag egy jó marketing volt a város számára. 
Tehát akkor, amikor rendezvényekre költünk, azt jelenti, hogy marketinget is végzünk, és a városunkat jó 
színben tüntetjük fel. Ez is egy fontos fejlemény ennek kapcsán. Azt hiszem, még a saját körzetemről 
még nem beszéltem, ezért engedjék meg, hogy azzal kapcsolatban is néhány dolgot a végén elmondjak. 
Egyrészt az, hogy a Via ugye több pénzt kap most például parkfenntartásra is. Én ezt azért szavazom 
meg képviselőként, és boldogan szavazom meg, mert a 2012. évben voltak olyan problémák, hogy 
amikor a választókörzetemben élők jeleztek nekem egy-egy problémát fakivágással kapcsolatban, vagy 
mondjuk a fű kaszálásával kapcsolatban, akkor én azt hiába továbbítottam a Via-nak, mindig az volt rá a 
válasz, hogy nincsen pénz. Remélem, hogy most, hogy körülbelül 100 millió Ft-tal többet kap a Via, erre 
már lesz pénz, és hogyha én továbbítok egy problémát egy, a választókörzetemben élők által észlelt 
problémát, akkor az meg fog oldódni ezek után a Via segítségével. És szeretnék arról is beszélni, hogy 
ugye van egy 70 millió Ft-os keretösszeg közlekedési létesítmények fejlesztésére, ennek a felosztásáról 
majd csak a jövőben fogunk dönteni, de én nagyon bízok benne, hogy meg fog valósulni végre a 2013. 
évben az, ami az egyik legnagyobb probléma az én körzetemben. Ez a Munkás u. 5-7. házak parkoló-
utak szélesítése és kikötése. Ez 8 millió Ft-ba kerülne, és bízom benne, hogy ebből a 70 millió Ft-ból a 
lobbizásnak köszönhetően sikerül kiszakítani egy 8 millió Ft-ot erre a célra, és végre megvalósulhat majd 
ez a fejlesztés is. De persze ez a jövő zenéje, még nincs döntés, de azért én bizakodok. 
 
Sajni József: Igyekszem gyors lenni. Az egyik, amire szeretnék reagálni, a Dénes alpolgármester úr 
említette, hogy ennek a miklósfai 4 millió Ft-nak a Mindenki Háza működési támogatásáról, hogy hát 
nevezzek meg én forrást a költségvetésben. Amit említettem, úgy látszik, az nem nyerte el a tetszését. 
Azért még azt hadd mondjam el, hogy még egyszer elmondanám, hogy diszkriminatívnak tartom, hogy 
ez az egyetlen olyan művelődési egység, amelyiknek nincsen költségvetése, nincs támogatása. A két 
nagykanizsai, amit nem az önkormányzat tart fenn, az is megvan, de gondolom én, alpolgármester úr 
nagyon rossz néven venné, hogyha a Móricz Zsigmondban, mondjuk 4 millió lenne egy évben a 
működési költség, amiből lehetne gazdálkodni. Tehát én úgy hiszem, úgy hiszem, hogy igenis komoly 
élet folyik ott, nagyon sok minden történik ott, és én ezt – még egyszer – diszkriminatívnak tartom. Az, 
hogy honnan – említettem már, hogy honnan, az nem nyerte el a tetszést. Gondolom, ez sem fogja, amit 
most mondok, mert akkor alternatívákat állítok. A következő alternatívám a következő: a Polgármesteri 
Hivatal, mint ugye az általam mindig szent tehénnek nevezett egység, amihez nem nagyon mernek 
hozzányúlni, mert az a Polgármesteri Hivatal. No kérem szépen, elmondanám, hogy nagyon sajnálom, 
hogy a 31. oldalon ez az 1/11. tábla, ez nincs kibontva, tehát ez ilyen valami nagy, nagy, nagy ilyen …. 
van benne, tehát ebben meg, nem lehet látni azt, hogy pontosan mi merre, hogyan. Lehet, hogy ennyi is 
elég ebből most, de én azért szeretném elmondani, hogy akkor ebből nyugodtan én most, ha nekem 
ilyen lehetőségem lenne… 
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Cseresnyés Péter: Melyik sorról? 
 
Sajni József: Nem, mondom máris, hogy a dologi és egyéb kiadások címmel itt most tavaly volt 271 
millió Ft. Elment az egész kékház a mit tudom én, sok feladattal. 23 millióval csökkent. Hát kérem 
szépen, innen 4 milliót, én nem akarok többet, azt a 4 milliót. Biztos, hogy lehetne, de egyébként x %-ot, 
akár mondhatnám, hogy 5 %-ot biztos, hogy le lehetne ebből a költségvetésből itt innen is venni, mert 
azért ez arányaiban szerintem biztos, hogy ez nincs arányban az elment feladat, meg az elment 
mindenféle kiadás. Tehát ez a 248, ez nem. Egyébként én emlékszem arra, amikor, hogyha volt valahol 
maradvány, akkor bizony ott sokszor volt és elég jelentős maradványok voltak. De nem bántom én, 
legyen, mert végül is biztos, tehát a működésüket maximálisan biztosítani kell, de például itt van, 
mondok akkor, ugyanide tartozik ennek a kebelébe például a kirendeltségek. Hát azt valaki felmérte, 
hogy az milyen hatékonyan vagy mekkora igénnyel, hogyan működik? Hát én kérem szépen, az én 
meglátásom szerint olyan nagy erre igény nincsen, mert ott ügyintézés igazából érdemben mi? Hát 
legfeljebb meghallgatják, elviszik. Szóval én nem, azért fenntartani helyiségeket, fűteni, világítani, szóval 
én ezt biztos, hogy érdemes lenne megvizsgálni, ha már énnekem kell forrást találni. Nem hiszem, hogy 
nekem kellene. Ez az én maszek véleményem. És akkor én ezt itt el is hagynám. Én a Bizzer képviselő 
úrnak azért annyit szeretnék elmondani, hogy hát nagyon kiváló propaganda mi a csuda volt ez, amit Ő 
előadott. Valószínű, ezért dicséretet is lehet kapni. Én azért egy dolgot hadd mondjak el, pontosabban a 
munkahelyteremtéssel kapcsolatban a 20 millió, az tavaly 56 volt. A kkv-k támogatás. Tehát 56-ról lett 
20. A másik, természetesen kell a többit is támogatni, de én úgy gondolom, hogy amit már elmondtam, 
hogy az önkormányzat önálló bevételei úgy vannak tervezve, hogy semmi emelkedéssel, nulla 
emelkedéssel a 2013-tól kezdve végig. Na most, hogyha itt nincs bevétel-növekedés, valószínű azért 
nincs, mert az önálló bevétele az önkormányzatnak várhatóan nem lesz. Lehet itt népgazdasági, meg 
mit tudom én, mikkel jönni, hogy nem lehet tervezni, de ezek szerint nem látom, hogy pozitívan vagy 
valami nagyon a kilátások valami olyanok lennének. Én sokkal fontosabbnak tartanám most a 
munkahelyek megtartását. És én úgy hiszem, hogy itt most ebben a helyzetben, amiben van az ország 
is, meg Nagykanizsa is, a munkahelyek megtartása, az legalább olyan fontos lenne. És ezért kellene 
nekünk arra is gondolni, hogyha egyszer van igény arra, hogy világítás legyen egy ipari jellegű területre, 
akkor azt a világítást kapja meg, mert oda őneki fontos. Én egy Sörgyár utcát mondok. Vagy ki a végéig, 
ott legalább addig, amíg a tábla van ott a Csengery úton, mert ott megvannak a lámpaoszlopok, csak 
nincsen rajta lámpa. Ott is végig elég sokan most már, illetve több olyan vállalkozás beindult, hogy ott 
vannak, üres lámpaoszlopok vannak Nagykanizsa belterületén és nincsenek meg. És sorolhatnám még 
ezeket. Szóba került a felsőoktatás. Igenis támogassuk 20 millióval. Hát azt a 3 milliós ösztöndíjat, az 
már magam megkérdőjelezem. Mi rajt lógunk egy köldökzsinórral az anyaegyetemen, és hát ugye azt se 
tudjuk majd, hogy ennek pontosan milyen kimenetele lesz. Bízzunk benne, hogy meg fog maradni, de 
hogyha itt a felsőoktatást itt megnyirbálják, akkor nem tudom, hogy ezzel nem lesz-e baj. Csak az, hogy 
mivelhogy itt Bizzer úr említette, tehát az, hogy nincsen tandíj. Hát ezt most végül is ez ízlés kérdése. 
Hát most, tehát ezen nem érdemes vitatkozni. Hát most, hogy minek hívom, az engem nem is érdekel. 
És még valamit. Ez a kulturális programokról, illetve bocsánat, ezekről az önkormányzat által 
finanszírozott városmarketinget erősítő, vagy legalábbis azt célzó programokról. Én ezek a, igen, kell a 
cirkusz meg a kenyér a népnek, mert hát végül is, főleg, amikor mit tudom én, nehéz a helyzet, akkor 
mindig kell. De én azért olyan jellegű kulturális programokat nagyon szívesen látnék akár 
kísérőprogramban, ami miatt idejönnek. Tehát ne csak ez az eszem-iszom, mert ez nagyon jó dolog, de 
ez annyi van már ebben az országban, meg már mindenhol eszem-iszom van. Én inkább erre adnék egy 
kis pénzt, és például a parkfenntartásra is adnék pénzt, hogy akkor legalább ugye nem lenne megint, és 
diszkriminációról beszélek, nem lenne Miklósfa abban a helyzetben, hogy a Park Kft. oda már nem 
hozhat ki két növényt sem, mert az nincs bent a szerződésben. Tehát egy várost ellátott növényzettel, 
meg stb., oda nem hozhat, ott úgy kell nekünk összeszedni, meg hát úgy kel kitelepíteni, mert az nincs 
bent a szerződésben. De hát ez végül is a mi sirámunk. Én azt kérném, hogy ezt a kardinális kérdést az 
önkormányzat oldja meg, ne kelljen ezért kunyerálni, ne kelljen. Ott igenis teljesítmény van, abban a 
bizonyos Mindenki Házában. Én ezt kérném szépen, hogy respektálják. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, hadd reagálja, reflektálja arra, amit Ön mondott. Énszerintem 
Miklósfára is jut parkfenntartásra, és Miklósfára is jut virág vagy zöldnövényzet. Énszerintem erről ne 
vitatkozzunk, de ha kell, akkor majd én bemutatom Önnek, hogy jut. Felsőoktatás – úgy, ahogy Ön 
mondja, igen, abban a helyzetben van, hogy sok vidéki város azért küzd, hogy megmaradjon a 
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felsőoktatás. Lássuk be, mi is küzdünk azért, hogy Nagykanizsán a felsőoktatás megmaradjon, mert 
fontos. Nekem meggyőződésem az, hogy fontos, hogy egy megyei jogú városban van-e felsőoktatás 
vagy nincs felsőoktatás. Mi énszerintem sokkal előnyösebb helyzetben vagyunk, mint más olyan 
település, amelyik azon a bizonyos köldökzsinóron nincs, tehát a bizonyos köldökzsinór nem köti össze 
az anyaegyetemet és a tagozatot, vagy éppen ezt a – nevezzük kampusznak, bár nem igazán igaz ez 
még – kampusznak nevezett intézmény. Én azt mondom, hogy most, ha mi tudunk segíteni, akkor 
megkapjuk azt a segítséget, hogy az anyaközpont, az anyacég, az anyaegyetem gondolkozik 
Nagykanizsában, míg lehet, hogyha máshol nehezebb időszakok jönnek, akkor a vidéki egyetemek 
ottani kihelyezett tagozatai, amelyek ezzel a bizonyos köldökzsinórral nem rendelkeznek, fogják 
megszenvedni ezt. Tegyük tisztába ezt a bizonyos munkahelyteremtést, munkahelymegtartást. 
Munkahelymegtartásban komoly eredményeket értünk el. Több száz munkahely szűnt volna meg a 
tavalyi év végéig, hogyha a GE nem jelenti be azt, amit bejelentett. Aztán innét kezdve lehet fitymálni a 
városnak a munkáját ebben, vagy a városvezetésnek a munkáját ebben, mert néhányaknak savanyú volt 
a szőlő, de higgyék el, hogy ebben volt munka, és hála Istennek a GE is gondolkozott Nagykanizsában, 
és ez egy fontos dolog. Érdemeket senki ne söpörje be magának. A lényeg az, hogy – és ez érdekli az 
embereket és ez a fontos Nagykanizsának – úgy néz ki, hogy munkahelymegtartásban komoly 
eredményt értünk el, és ez, hogy a GE gondolkozik Nagykanizsában, komoly fejlesztésekre adhat a 
későbbiekben alapot. A másik dolog a munkahelyteremtés – és itt kell tisztába tenni valamit. A mikro- és 
kisvállalkozóknak van egy 20 millió Ft-os kerete, és volt a múlt évben is egy ilyen kerete. Ebből 
használtak fel körülbelül 13-15 millió Ft-ot pályázati úton. Tehát ők ennyit akartak felhasználni, és ebben 
a keretben mi ezt biztosítottuk. És volt egy 50 milliós keret, amit ugyancsak felhasználtak. Tehát ne 
tessék azt mondani, hogy nem történt meg, ugyanis az olasz cég ezt a támogatást igénybe vette. Ezt 
igénybe vette. Miklósfa Mindenki Házának a problémáját meg fogjuk oldani, képviselő úr. Akkor is, 
hogyha nem szerepel olyan összegben a soron, a költségvetési soron, ahogy Ön azt kérte. Meg fogjuk 
oldani. De azért, ugye erről mi már beszéltünk. Nem folytatom tovább a mondatot. Ennyit szerettem 
volna csak mondani. 
 
Bicsák Miklós: Nagyon rövid vagyok, most már valóban sokat itt képviselőtársaim és mindannyian 
elmondtuk a költségvetéssel. Bizzer Andráshoz csatlakozva úgy gondoltam, hogy ezzel a hó-
eltakarítással és valóban, figyelmemet elkerülte, hogy a Via Kanizsának a sorban mennyivel a tisztelt 
közgyűlés és a város megemelte a költségeket, hogy a városban tisztességesen legyen a hó-eltakarítás. 
De az elmúlt napokban is, ami volt, ezt muszáj kihangsúlyoznom, polgármester úr, még a mai nap is 
kaptam, de most nem akarom magamat, és állok a felelősség elé, bizony telefonon is megszidtak, meg 
személyesen is, hogy Palin városrészben is, és személyesen tapasztaltam, hogy a hótoló elment reggel 
6 órakor, de nem engedte le a Felsőerdőtől, sorolhatnám, a Forrás utcáig, és jogos a lakosság 
felháborodása. Meg kellett várni, most a napokban olvadt. Ezt igazolja, fényképeim vannak, 
idegességemben fotóztam ott kora reggel a telefonomon, hogy ezt értse meg a szolgáltatást végző 
bármilyen személy, hogy a hó leesik, járja a várost a mellékutcáktól kezdve a városszéli települést, 
illetve a körzeteket. Azért van a pénz megszavazva. Lakosság türelmetlen. Polgármester úr, ezt most mi 
itt mondjuk, jó, menni fog, mindjárt azt a választ kapjuk, valóban, most a város azon részén van. Én már 
javasolni fognám a legközelebbi közgyűlésen, hogy úgy kössünk szerződést, Palinban is van, mint 
vállalkozó, nincs nekem ebből hasznom, mint biznisz, személyesen két vállalkozó is felajánlotta, hogy a 
hóekével, szerződést köt a várossal, és amikor leesik, novembertől tavaszig tolja megfelelő időpontban, 
a hó-eltakarítást fogja végezni. Olyan cégekkel vagy egyéb vállalkozókkal kössünk, akik a pénzükért 
valóban meg is dolgoznak, és ha probléma van, tessék a dolgukat tegye a város bármelyik részén. Én 
ezt fogom javasolni, és majd a tisztelt közgyűlés, polgármester úr eldönti, hogy ez egy megfelelő ötlet-e, 
de ő felelősséggel vállalják a vállalkozások, hogy azt a munkát el kell végezni. A másik még, azért 
polgármester úr egy kicsit kérném, legalább a költségvetésbe kerüljön be a Palin nyugdíjas közösségi 
háznak, azt elfelejtettem az előbbi gondolataimban, a tervezése vagy egyéb. Mi is szeretnénk egy olyat 
legalább kicsiben, mint a miklósfai. 
 
Cseresnyés Péter: Arra kérem majd képviselő urat majd akkor, amikor a hó-eltakarítással kapcsolatban 
egy másfajta módszert próbálunk kidolgozni, a megbeszéléseken vegyen részt, és a tanácsait legyen 
szíves, mondja el. Biztos, hogy lesznek olyan hasznos tanácsai, amit tudunk majd alkalmazni. 
 
 



 26

Marton István: Én egyszer ugyan már kértem, de most kiegészítem azt a kérést azzal, hogy az előbb, 
most már nem részletem, a három tételből összeálló 871 milliót, meg a feladatfinanszírozásra átállás a 
normatívából és az összes egyéb ilyen elvonással együtt, az a kérésem és ebbe ez az új, amit most 
fogok mondani, hogy ahogy ezt Egerszeg kimutatta, azzal a metodikával mutassuk ki mi is. Tehát az 
egerszegi metodika szerint, és ne pedig kénye-kedvére valaki összeadogat vagy nem adogat össze. Én 
egyébként mindig az Önök által elmondott számokról szoktam beszélni. Bizzer úr nem figyelt ide, 
félreértett, én azt mondtam, 14,5 milliót tudtak felhasználni abból, ami tavaly is 50 millió volt, de most 
már csak óvatosabban 20-at tettek be. 
 
xy: 20 volt tavaly is (mikrofon nélkül beszél) 
 
Marton István: De folyamatosan lejjebb jöttek, ez a dolog lényege. Jó, hát Cseresnyés úr beszél, amit 
akar, hát nem érdekes. És visszatérve még arra Bizzer úr, amit Ön mondott, hogyha külön sor ez a 
rendezvényes dolog, márt hát tavaly a 9 millióból Cseresnyés úr 4-5 milliót ilyen célra fordított, akkor 
meg még sokkal aránytalanabbul nagyobb a 9 millióhoz az a 12 milliós tervezet. Miután a 
költségvetésünk ugye az egy évvel ezelőttiből bő 25 milliárdnak alig 40 %-a, ez miért kell közel 
megduplázni, megmásfélszerezni, ha összeadom a két funkciót, a két sort egyesítem? Azt kell, hogy 
mondjam, hogy Bizzer úr olyan magvas ismeretátadást végzett, hogy én egyszerűen nem értem, hogy 
miért nem Ön még a gazdasági miniszter, ugyanis a Tervhivatal emlőin nevelkedett régi közgazdászok 
uralják a vezető posztokat legalább 3-4 minisztériumban. Javasolni kell, hogy a fiatal, feltörekvő 
tehetségek jussanak hatalomhoz. Gondolom, már megvan a megfelelő gyakorlata és tapasztalata is 
Önnek. 
 
Dr. Károlyi Attila József: A költségvetési vitában nagyon szőrmentén szoktam hozzászólni, mert hiszen 
nyilván, akiknek a kormányzó bot van a kezükben, azok tudják azt, hogy hova tegyék a hangsúlyt ebben 
az elég szűkös világban, tehát mennyi szabad mozgásuk van abban, hogy a város abból profitáljon. Én 
úgy gondolom, sajnos ebben a helyzetben, amiben az egész ország van egyébként, Nagykanizsa se 
különb. Azért a televíziónézőknek néhány mondatban azért elmondanám azt, hogy mi van itt leírva. 
Lényeg az, hogy a költségvetési folyó kiadás főösszege 9.574.000 eFt, a költségvetési folyó bevétel 
főösszege pedig 8 milliárd Ft. A finanszírozási kiadás pedig 467 millió Ft. A lényeg az, hogy 2 milliárd Ft 
az az összeg, ami a költségvetésben hiányként keletkezik. Ezt hogyan finanszírozzuk. Erre van belső 
finanszírozási módszer, működési célú, fejlesztési célú pénzmaradvány 601 millió Ft, és az a 1,5 milliárd 
durván, amit nem tudunk „kigazdálkodni”, azt nyilván hitelből tesszük meg, aminek az összege olyan 6-7 
milliárd nem tudom mennyi jelenleg. Nem is ez a kérdés. A kérdés az az, hogy ne költekezzünk túl, 
tartsuk egy bizonyos mederben ezt a gazdálkodást, és akkor máris nem tűnik egy ilyen 
bűvészmutatványnak itt a Szita úrnak az előadása, mert én ezt képletesen úgy tudnám mondani, hogy a 
Szita úr dobálja a labdákat fölfelé, akik meg szemben ülnek egymással, azok egymás felé dobálják a 
labdákat. A szegény ember, aki pedig azért kapcsolta be a TV-t, hogy hát anyjuk, nézzük már meg, hogy 
állunk a dolgokkal itt a Nagykanizsa várost illetően, kukkot nem ért az egészből. Tehát nagy a 
felelőssége nyilván azoknak, akik vezetik a várost, óriási felelőssége van a mi kis pici kis városkánkkal, 
mert 50000-en vagyunk, aztán körülbelül 100000-felé húzunk sajnos. Itt egy ilyen költségvetési vitában 
talán annak kellene megvalósulni, hogy hát együtt hogyan tudjuk a várost segíteni, nem az, hogy hogy 
tudunk egymással – hogy is mondjam? –, hogy tudjuk egymást átverni, hogyan tudjuk egymást 
becsapni, hogyan tudunk egymásnak válogatott sértéseket mondani ahelyett, hogy azon gondolkodnánk 
például, hogy csak egy nagyon egyszerű dolgok mondok, éppen Gyalókai elnök úrral meregettük a 
szemünket, az, hogy egy viszonylag közepesnek mondható pályázatnál 8 millió Ft-ot fizetünk a 
pályázatíróknak. Ez egyetlenegy pályázat volt, és sajnos nekünk van a Pályázati Irodában, amivel 
szembesültem, 2, azaz kettő darab emberünk. 
 
Cseresnyés Péter: Három. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Vagy 3, azaz három. Mind a három tehetséges, tényleg tehetséges és nagyon 
lelkes ember, de egy ilyen város talán elbírna még hat embert is egy ilyen pályázatíró irodában, akik 
ebben a bizonyos Európai Uniós kaparásban jobban tudnának bekapcsolódni, és azon kéne valamennyi 
képviselőnek együtt és összefogva segíteni, hogy a város minél több pályázathoz jusson, és hogy ezt 
kihasználjuk, ezt a lehetőséget, nehogy azt vágjuk egymás fejéhez, hogy hát még nincs lehívva, vége 
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van a költségvetési évnek az EU-ban és nincs lehívva a pénz fele, és a fene egye meg, hát miért nem. 
Holott azt mondanánk, hogy ez a szerencsétlen városnak milyen lehetőségei lennének, és tényleg a 
polgármester, képviselőnket pedig keményen ösztökélnénk arra, hogy akkor valóban dörrentsen oda, 
amikor kell ott a pénzek elosztásánál. Tehát valami ilyesmire gondolok, és úgy gondolom, hogy valóban, 
ami marad, hát 50-60 millió Ft útra, hát, nevetséges. Az a bizonyos Alsó-Szabadhegyi utca, amit mindit 
emlegetek, hát arra nem volna elég. Jerausek képviselő úr éppen mondta itt a szünetben, hogy akkor 
fogjunk össze, aztán mart aszfalttal próbáljunk valamit csinálni tényleg ebben a szűkös világban. Én az 
összefogást szorgalmaznám, egymás iránt nagyobb empátiát kellene tanúsítani. Nem csinálok politikai 
kérdést. Volt egy politikai párt, aminek tagja voltam, nem kívánok erről beszélni, de ebben a bizonyos 
politikai pártban politikai kérdést csinálnak a költségvetés elfogadásából, el nem fogadásából. Ezzel nem 
értek egyet. Én meg fogom szavazni, mert ha én lennék a polgármester, még ha a Fodor képviselő úr 
kajánul fel is nevetett ebben a dologban, és ugye a fő FIDESZ szekértolónak tart engem, azért 
szavazom meg, mert ha magam lennék a polgármester, se tudnék másképp tenni és másképp 
gazdálkodni. És akkor aztán beszélhetne nekem mindenki jobbról, balról. Nyilván az lenne a fontos, 
elsősorban a városnak az érdeke és nem egymásnak a lejáratása költségvetés ürügyén. 
 
Bizzer András: Marton úrnak csak annyit, hogy rosszul mondta megint. Tehát 20 millióval tervezték azt 
a keretet, nem 50-nel, és a személyeskedésére meg nem kívánok reagálni már. Károlyi úr mondott itt 
olyan dolgokat, amelyeket mindenképpen rendbe kell tenni. Tehát itt 2 milliárdos hiányról beszélt, de ez 
egy csalóka szám, tehát szerintem rossz sort nézett. Nem igaz az a 2 milliárd Ft-os hiány. Itt nézni kell, 
ugye van ez a 2 milliárd az egyik soron, költségvetési hiány, mínusz 2 milliárd, de utána ott van, hogy 
működési célú pénzmaradvány, fejlesztési célú pénzmaradvány – ez plusz 601 millió. Tehát ezt még 
hozzá kell venni. Mindjárt már csak 1,4 milliárd Ft az, amit hitelben nekünk fel kell venni. De ehhez még 
pontosan el kell mondani azt is, nagyon fontos dolog, hogy itt van 288 millió Ft olyan hitel, ami csak egy 
átmeneti, kvázi likvid, hiába fejlesztési, átmeneti azért, mert meg kell finanszíroznunk előre az EU-s 
pénzeket, amik beérkeznek. Tehát ez nem egy végleges hitel, ez a 288 millió, hanem csak átmeneti, 
mert az EU-s pénzek késve érkeznek be. Tehát ez megint azt mutatja, hogy kevesebb a hitel, amit fel 
kell venni ennél a 2 milliárdnál, körülbelül 1,1 milliárd Ft. És fontos elmondani, hogy itt van egy olyan 
tétel, ami csak egyszer jelentkezik ilyen nagy tételben, ez a Regionális Szennyvíztársulásnak átadott 
pénzösszeg. Ez több mint 700 millió Ft. Ez egy óriási beruházás, ezt most kell kifizetnünk ebben az 
évben. Jövőre, később már ez nem fog jelentkezni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy felborult a 
költségvetésünk, és ilyen óriási hiteleket veszünk fel, ez egy átmeneti dolog. Ha ezen túlvagyunk, akkor 
igenis stabil költségvetést tudunk kialakítani a jövőre vonatkozóan. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Szeretnék visszautalni Bizzer úrra. 
Itt össze-vissza mondogattak mindent, aztán kiderült, hogy a könyvvizsgálónkra nem figyelt senki sem, 
mert az a bizonyos 12 %, amit Ő említett, ez az, amiről a Bizzer úr beszélt. Ugye? Igen. Egy bólintást 
kaptam. És még azzal sem lehet megvádolni Szita urat, hogy a hivatalnak a dolgozója, és valamiféle 
eljárást indíthatok ellene, mert rosszat mondott, mert Ő egy független könyvszakértő. Ezt azért kell 
mondanom, mert azért a másik oldalról én, baloldalról ilyenek hangzottak az elmúlt időszakban el. 
Legjobban attól, aki cicceg most. Na, először a módosítókon megyünk végig, mert egy csomó módosító 
javaslat volt. Leendő párttársa, képviselő úr. 
 
Dr. Fodor Csaba: Nekem párttársam? (mikrofon nélkül beszél) 
 
Cseresnyés Péter: Igen. Közgyűlésen kívül majd elmondom. Akkor a Sajni úrnak volt egy módosító 
javaslata. A miklósfai Mindenki Házának a támogatását egészítsük 4 millió Ft-ra. Javaslatai is voltak. 
Külön-külön fel kell tenni szavazásra mindegyiket, amelyiket mondott. Amelyiket legjobbnak találja 
képviselő úr, és akkor, ha úgy gondolja, hogy az ígéretem nem elég ahhoz, hogy – azt nem mondom, 
hogy 4 millióra fel fogjuk tornászni, de működőképes lesz a miklósfai Mindenki Háza. Erre ígéretet fogok 
tenni. 
 
Sajni József: Máris mondom.  
 
Cseresnyés Péter: A dologit mondta, szakértői, Kanizsa Újság. De most mondjon egyet, és akkor arról 
szavaztatok. 
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Sajni József: Jó, akkor azt mondom, hogy a Kanizsa Újság kéthetenti megjelentéséből megmaradó 
összeg. 
 
Cseresnyés Péter: 1,5 millió Ft, mert 2,5 millió van benn. Ugye? Mennyi van benn, támogatás - nem 
emlékszem – Mindenki Házára? 
 
Sajni József: Nulla forint. 
 
Cseresnyés Péter: Nem. 
 
Sajni József: Mondom, nulla. 
 
Cseresnyés Péter: Akkor 3 millió, vagy 4 millió Ft-ot mond. Így van. 
 
Sajni József: Én négyet mondtam. 
 
Cseresnyés Péter: 4 milliót. Aki ezzel egyet tud érteni, az igen gombot nyom, aki nem, az nemet vagy 
tartózkodik. 
 
 
A közgyűlés 5 igen, 5 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

45/2013.(II.19.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Sajni József 
képviselőnek a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésével 
kapcsolatos azon javaslatát, hogy a miklósfai Mindenki Háza kapjon 4 millió Ft 
támogatást, melynek forrása a „Kanizsa Dél-Zalai Hetilap” heti kéthetenti 
megjelenéséből fennmaradó összeg lenne. 

 
 
Cseresnyés Péter: Másik forrást mond rá? 
 
Sajni József: Igen. A másik volt a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai terhére. 
 
Cseresnyés Péter: Igen. Aki ezt tudja támogatni, tehát ezzel a lábbal tudja támogatni a módosítást, az 
kérem, nyomjon igen gombot, aki nem, az mást nyom. Én nem támogatom. 
 
 
A közgyűlés 4 igen, 5 nem és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

46/2013.(II.19.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Sajni József 
képviselőnek a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésével 
kapcsolatos azon javaslatát, hogy a miklósfai Mindenki Háza kapjon 4 millió Ft 
támogatást a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai terhére. 

 
 
 
Cseresnyés Péter: És volt még egy javaslat. Az szerintem valami…, volt az a szakértői. Vagy az nem 
lehet, mert az meg kötelező feladat, azt nem lehet. Akkor ennyi volt. Volt még módosító. Kérem, 
segítsenek nekem. Fodor képviselő úrnak volt módosítója. Megfogalmazza, képviselő úr? 
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Dr. Fodor Csaba: Igen. Az én módosító javaslatom az volt, hogy a költségvetésbe betervezett, azt 
hiszem 65 millió Ft vagy 60 millió Ft osztalékot emeljük föl 120-150 millió közé, de én azt mondom, hogy 
emeljük 120-ra. Mindegy, tehát 120 millió Ft-ra emeljük föl, és akkor ott képződik egy csomó forrás, 
amiből át lehet csoportosítani a Pivári utca felújításra is, és akkor jut a Mindenki Házára is. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, ezen gondolkoztunk egyébként, hogy nagyobb mértékben építsük be a 
költségvetésbe az onnét kapott osztalékot. Azért jutottunk arra az elhatározásra, hogy így tervezzük be, 
ugyanis bizonyára tudja, hogy semmiféle hitelt, semmit nem vettünk még fel ahhoz, hogy a 
Saubermachert kifizessük, hanem saját pénzünkből fizettük ki, hitelfelvétel nélkül, viszont lehet, hogy 
egy refinanszírozás keretén belül megpróbáljuk megoldani még ezt, és abban az esetben, hogyha ez 
megtörténik, azt a bizonyos refinanszírozást viszont a vállalat, mivel ő venné fel a hitelt, a vállalatnak kell 
kifizetni, és ebben az esetben az osztaléka bizonyára kisebb lesz, mint amit Ön itt meghatároz. Tehát 
egy kis türelmet kérek. Mert hogyha ez menni fog, akkor így fogunk gondolkozni. Ha nem fog menni, 
akkor viszont meg fogjuk emelni az osztalék soron a bevételi oldalt. Hát, szerintem ez március végéig el 
fog dőlni. 
 
Dr. Fodor Csaba: …. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni, hogy mit mond) 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen a nagylelkűségét. Ettől függetlenül szavaztassak róla? Akkor 
nem kell, jó, köszönöm. Még módosító? Nem volt. Akkor viszont én mondom, hogy milyen módosítást 
kell a határozati javaslatokba betennünk. A 7. ponthoz, ahol az általános tartalék összegét 0 Ft-ban 
határozta meg az előttünk levő előterjesztést, annyival egészíteném ki, pontosabban egy másfajta szám 
jönne ide. A Zala Volán napirend döntése következtében az általános, és ez lenne a szövege: az 
általános tartalék összegét 16.232.000 Ft-ban határozzuk meg. Ugye Hajni, így jó akkor? Tehát ez lenne 
az egyik módosítás. És 4. pontban olvasnám, hogy hogy szólna a 4. pont szöveges része. Megtalálta 
mindenki? Tehát így szólna: a finanszírozási bevételek előirányzat jelen határozat 3. és 6. pontja – tehát 
a 2. és 5. pont helyett 3. és 6 pontja – szerinti hitellel nem fedezhető 1.072.716 eFt-os összegének, 
valamint nem a 3.3., hanem 4.3. pontban megjelölt uniós támogatású projekt, és innét kezdve a szöveg 
ugyanaz marad, ami volt. Hajni, jól mondtam, ugye? Tehát ez a két javítás lenne az eredetileg kiküldött 
határozati javaslatokba. És akkor szavazásra teszem fel ezzel a két módosítással a határozati javaslatot. 
Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 13 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 

47/2013.(II.19.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. az alábbi határozatokat hatályon kívül helyezi:  
 

a) 75/2012.(II.23.)  
„Pályázat benyújtása az oktatási és csereprogramok megvalósítására a 
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési 
Programban” mivel a pályázat nem került benyújtásra. 

 
b) 117/22/2012.(III.29.) 

„A Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
konzorciumban megvalósítandó pályázatának benyújtása” mivel 2013. 
év január 01-től az oktatási intézmények a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ fenntartása alá kerültek. 

 
c) 115/2012.(III.29.)  
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„Pályázat benyújtása az ”Iskolai tehetséggondozás” című pályázati 
felhívásra” mivel 2013. év január 01-től az oktatási intézmények a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alá kerültek. 

 
d) 128/2012.(IV.11.)  

„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Kanizsai 
Dorottya Kórházban” című projekt forráskiegészítési igénye” mivel a 
Kórházat 2012.05.01-től Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet fenntartása alá kerültek. 

 
e) 139/2012.(IV.26.)  

„TÁMOP-3.2.1.A-11/2 „Közoktatási intézmények szerepbővítése, 
újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő 
támogató formák bevezetése)” című pályázat benyújtása” mivel 2013. 
év január 01-től az oktatási intézmények a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ fenntartása alá kerültek. 

 
f) 217/2012.(VII.17.) 

„Közoktatási intézményi pályázatok benyújtása (TÁMOP-3.1.4-14/2 
innovatív iskolák fejlesztése; TÁMOP-3.3.8-12/2 közoktatási 
intézmények esélyegyenlőségi fejlesztéseinek támogatása)” mivel 2013. 
év január 01-től az oktatási intézmények a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ fenntartása alá kerültek. 

 
g) 114/1,3/2012.(III.29.)  

„Javaslat a belügyminiszter 4/2012.(III.1.) BM rendelete, az 
önkormányzati  feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó 
központosított előirányzatból  származó támogatás igénybevételére 
az Általános Iskola és Óvoda  Nagykanizsa - Palin intézmény 
tagintézményeként működő óvodájának  bővítésére a Nagykanizsa, 
Dózsa Gy. utca 73. szám előtti autóbusz megállópár korszerűsítése, 
gyalogátkelőhely létesítése vonatkozásában” mivel a pályázat nem 
nyert. 

 
h) 278/2012.(IX.27.)  

a “Svájci-Magyar Ösztöndíj Alap” című közoktatási intézményi pályázat 
benyújtása” mivel a pályázat elutasításra került, forrás biztosítása nem 
szükséges. 

 
i) 86/2/2011.(III.31.)  

„KEOP-6.1.0/A/09-11 kódszámú, “A fenntartható életmódot és az ehhez 
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok 
(szemléletformálás, informálás, képzés)” című közoktatási intézményi 
pályázat benyújtása” mivel 2013. év január 01-től az oktatási 
intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartása alá 
kerültek. 
 

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető Gazdálkodási Osztály) 
 
2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Stabilitási törvény) 45. § 

(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. 
§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
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kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét 
az alábbiak szerint határozza meg: 

 
                    adatok eFt-ban 

  2014. 2015. 2016. 

Helyi adók 3 695 500 3 695 500 3 695 500

Önkormányzati vagyon értékesítéséből, 
hasznosításából származó bevétel 461 017 461 017 461 017
Osztalék, koncessziós díj, 
hozambevétel 65 000 65 000 65 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből származó bevétel 0 0 0

Bírság, pótlék és díjbevétel 20 000 20 000 20 000
Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés 0 0 0

Saját bevétel összesen: 4 241 517 4 241 517 4 241 517

Adósságot keletkeztető ügyletekből 
eredő fizetési kötelezettségek   

Tőketörlesztés 319 401 365 455 362 924

-működési 33 629 33 629 0

-felhalmozási 285 772 331 826 362 924

Hiteldíj fizetés 203 358 191 443 175 892

-működési 5 738 2 207 0

-felhalmozási 197 620 189 236 175 892

Fizetési kötelezettségek összesen: 522 759 556 898 538 816
 

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető Gazdálkodási Osztály) 

 
3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 

rendeletének 1/1. mellékletében szereplő felhalmozási célú hitelfelvétel 
előirányzat 73.177 eFt-os összegének fedezetét az előző évekről áthúzódó 
Raiffeisen – Önkormányzati Infrastruktúra Hitel igénybevételével biztosítja, 
az alábbi felhasználási célok megjelölésével: 

 
              adatok eFt-ban 

  Hitelcél Hiteligény 
1 Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges 

intézményi infrastruktúrafejlesztés 16 108 

2 Közlekedési létesítmények fejlesztése 54 694 

3 Temetői védett síremlék felújítása 2 375 

 Összesen: 73 177 
 

Határidő: 2013. évben a beruházásokhoz igazodóan 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető Gazdálkodási Osztály) 

 



 32

4. A finanszírozási bevételek előirányzat jelen határozat 3. és 6. pontja szerinti 
hitellel nem fedezhető 1.072.716 eFt-os összegének, valamint a 4.3. 
pontban megjelölt uniós támogatású projekt 2014. évi saját forrás igényének 
fedezetét a Magyarországi Volksbank Zrt.-vel 2011. szeptember 30-án 
megkötött 3.000.000 eFt keretösszegű kötvény forgalomba hozatalára 
vonatkozó megbízási szerződés alapján történő rábocsátással biztosítja, az 
alábbi felhasználási célok megjelölésével: 

 
                     adatok eFt-ban 

 Fejlesztési cél 2013. 2014.

1 Regionális szennyvízcsatorna program - Társulat részére 632 880  

2 Városközpont rekonstrukció I. ütem 2 647  

3 
IPA kerékpárút - Development of a network of cycling paths and related 
services in the natural surroundings of rivers Mura and Drava HUHR/1101 12 196 3 980

4 
Önkormányzati feladatellátáshoz szükséges intézményi 
infrastruktúrafejlesztés 74 675  

5 Közlekedési létesítmények fejlesztése 38 854  

6 Képviselői fejlesztési keret 9 000  

7 Közvilágítás fejlesztés 39 000  

8 Önkormányzati sportlétesítmények fejlesztése 10 507  

9 Helyi közműfejlesztés 5 000  

10 Önkormányzati pályázati önrészek 50 000  

11 Társasházak felújításának támogatása 47 700  

12 Erzsébet tér 14-15. Nyomdaépület felújítás 46 000  

13 Kiskanizsai ravatalozó építése 45 000  

14 DAB útépítés - Vg Zrt részére 19 050  

15 Bagola városrész fejlesztések (2012. Évről áthúzódó) 10 082  

16 Állati tetemek megsemmisítése, karantén kiépítése 8 200  

17 Kanizsa Uszoda Kft. részére (üzl.terv szerint - eredményjelző tábla) 8 000  

18 Intézmény átadáshoz és átvételhez kapcsolódó kiadások 7 000  

19 
Járási hivatal létrehozásával kapcsolatos átköltöztetéshez épület-átalakítási 
munkálatok (2012. Évről áthúzódó) 6 200  

20 Bajcsai temető kerítés áthelyezése 600  

21 Temetői védett síremlék felújítása 125  

 Összesen: 1 072 716 3 980
 

Határidő: 2013. évben a beruházásokhoz igazodóan 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető Gazdálkodási Osztály) 

 
5. jóváhagyja, hogy a határozat 4. pontjában foglalt kötvényrábocsátás 

meghiúsulása esetén az Önkormányzat ugyanezen célok finanszírozása 
érdekében hitelt vegyen fel, melynek formája, amennyiben az arra 
vonatkozó kiírás lehetővé teszi, a Magyar Fejlesztési Bank által 
refinanszírozott hitel, más esetben egyéb forint alapú hitel. Felkéri a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek szerinti forrás biztosításához 
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szükséges hitelfelvétel közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról és a 
hitelszerződés megkötéséről. 

 
Határidő: 2013. évben a beruházásokhoz igazodóan 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető Gazdálkodási Osztály) 

 
6. dönt arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az 

európai uniós fejlesztési projektjei támogatásának előfinanszírozása 
érdekében támogatás előfinanszírozási hitelt vesz fel az alábbiak szerint: 

 

 Fejlesztési cél Hiteligény 

1 

Kiemelt Projekt Felhívás a Nyugat-Dunántúli Operatív 
Program Megyei Jogú Városainak városrehabilitációs 
témájú kiemelt projektjavaslataihoz 20 000

2 Városközpont rekonstrukció II. ütem 64 000

3 

IPA kerékpárút - Development of a network of cycling paths 
and related services in the natural surroundings of rivers 
Mura and Drava HUHR/1101 204 834

 Összesen: 288 834
 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek szerinti forrás 
biztosításához szükséges hitelfelvétel közbeszerzési eljárásának 
lebonyolításáról és a hitelszerződés megkötéséről. 

 
Határidő: 2013. évben a beruházásokhoz igazodóan 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető Gazdálkodási Osztály) 

 
7. az általános tartalék összegét 16.232 ezer Ft-ban határozza meg. 

 
Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető) 

 
8. a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és az Önkormányzat 

tisztségviselőinek 2013. évi cafeteria juttatására bruttó 29 400 ezer Ft 
előirányzatot biztosít. 

 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző) 

 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen mindenkinek. De még nem végeztünk, mert a rendeleti javaslatot 
is el kell fogadni. Aki a rendeleti javaslatot el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. De 
egy pillanat, akkor vissza kell vonnom a szavazást, ez hozzá kell adni a 7 milliárd 362-höz? Akkor mi 
változott meg? Elnézést, mert nekem idetették már a módosított számokat, és akkor mondom a rendeleti 
javaslatot. Vissza a szavazás. Tehát a rendeleti javaslat 2. §. 1. pontjában olvasnám a számokat. 
Bocsánat, olvasom a szöveget és az összes számot. Az önkormányzat közgyűlése az önkormányzat 
2013. évi költségvetési folyó kiadási főösszegét 9.611.839 eFt állapítja meg, amelyből működési kiadás 
7.362.336 eFt, felhalmozási kiadás 2.249.503 eFt. A költségvetési folyó bevétel főösszegét 8.042.590 
eFt összegben állapítja meg, melyből működési bevétel 7.136.070 eFt, felhalmozási bevétel 906.520 
eFt. Ennyi. A többi, az jó. És a Zala Volán van, amit az előbb. Ugye? Amiatt van, amit az előbb 
elfogadtunk a határozati javaslatban. És akkor most ezzel a módosítással, aki a rendeleti javaslatot el 
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tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 12 igen, 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
rendeletet alkotja: 
 
 

6/2013.(II.21.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja                      
6/2013.(II.21.) önkormányzati rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  2013. évi költségvetéséről. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
 
Cseresnyés Péter: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatását, és mindenkinek a munkáját, 
aki a mai vitában vagy támogatólag, vagy kritizálva a költségvetés tervezetet, részt vett. 
 
 
 
3. Javaslat a 2013/2014. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok módosítására 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Szmodics Józsefné igazgató Általános Iskola Nagykanizsa-Miklósfa 
Nagykanizsa Iskola u. 10., Magyar Ferenc igazgató Általános Iskola Nagykanizsa-Palin 
Nagykanizsa Alkotmány u. 81., Molnár István igazgató Általános Iskola Kiskanizsa 
Nagykanizsa Bajcsy-Zs. E. u. 67., Dominikné Papp Edit igazgató Hevesi Sándor Általános 
Iskola Nagykanizsa Hevesi u. 2., Kókainé Hámorszky Éva igazgató Kőrösi Csoma Sándor – 
Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa Csokonai u. 1., Jeszenői Csaba igazgató 
Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa Rozgonyi u. 25., Faller Zoltán igazgató Zrínyi 
Miklós – Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa Zrínyi u. 38.  

 
 
Cseresnyés Péter: Ez egy javaslat, amit a tankerületnek kell nekünk benyújtani. Kormányhivatalnak, 
igen. Szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, vélemény? Ilyet nem látok, a vitát 
lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
Körzethatárok, csak azok vannak benne. És ők állapítják meg. Mi javaslunk, és ők állapítják meg ezt. 
Elvették ezt a jogot tőlünk. 
 
 
A közgyűlés 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

48/2013.(II.19.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a 347/2012.(XI.29.)  számú határozatát hatályon kívül helyezi 

 
Határidő: 2013. február 20. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
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2. javasolja a Zala Megyei Kormányhivatal számára a 2013/2014. tanévre 
vonatkozó iskolai körzetek 1. számú mellékletben foglaltak szerinti 
kialakítását. 

 
Határidő: 2013. február 20. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

     
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 18.50 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester aljegyző 
 



 1

 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. február 19-én (Kedd) 18.50 órakor tartott 
az SZMSZ 10. § (8) bekezdése alapján szóban összehívott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
 
Az ülés helye: Medgyaszay Ház 
 Nagykanizsa, Sugár u. 5. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés 

Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, Gyalókai 
Zoltán, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila József, Kovács János, Marton István, 
Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Bagarus Ágnes osztályvezető 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Azonnal összehívom az azonnali soron kívüli közgyűlésünket, amelyiknek két 
napirendi pontja lesz. Az egyik: „Javaslat a „Közösségi közlekedés fejlesztése Nagykanizsán” című 
pályázat határozatainak módosítására”. Ez az előterjesztés tegnap fölkerült a képviselői honlapra. És a 
másik napirendi pont pedig: „Javaslat a Pipitér Óvoda Alapító Okiratának módosítására”. Az 
előterjesztés ugyancsak tegnap került fel a honlapra. Szeretném kérdezni, hogy az azonnali soron kívüli 
közgyűléshez valakinek van-e a napirendjeihez hozzáfűznivalója még mielőtt elfogadnánk a napirendet? 
Ilyet nem látok. Akkor, aki el tudja fogadni a két napirenddel az azonnali soron kívüli közgyűlést, az 
kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 

49/2013.(II.19.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. február 19-i azonnali 
soron kívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés:  

 
1. Javaslat a „Közösségi közlekedés fejlesztése Nagykanizsán” című pályázat 

határozatainak módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

2. Javaslat a Pipitér Óvoda Alapító Okiratának módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
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1. Javaslat a „Közösségi közlekedés fejlesztése Nagykanizsán” című pályázat határozatainak 

módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: 100 %-os támogatással be tudunk nyújtani egy olyan pályázatot, ahol egy közösségi 
közlekedés, új közlekedési formát tudunk kialakítani, a biciklis közlekedést. Az elv az volt, hogy a 
buszmegállótól az Izzóig és a buszmegállótól az Ipari Parkig jussanak el azok, akik ezt a kerékpárt 
akarják használni és mellette oldalágon néhány buszöblöt, helyi járatos buszöbölöt, és egy kerékpárutat 
építenénk meg. Így körülbelül, nem körülbelül, pontosan szinte 230 millió Ft-ot pályázunk meg. 
Nagyvonalakban ez a pályázat lényege.  
 
Tóth Nándor: Lenne egy olyan módosító javaslatom, hogy a dokkoló állomások között Kiskanizsa is 
szerepeljen. És ebből a 230 millió Ft-ból, pontosabban a 80 millió Ft-ból, amely kerékpárút építésre 
fordul, 8 dokkoló állomás közül az egyik az Kiskanizsán legyen. Igen, ez lenne a javaslatom. És a 80 
millió Ft-ból, ami kerékpárút építésre fordítódik, kerüljön sor a Kiskanizsa felé vezető kerékpárútnak 
megépítésére, vagy részbeni megépítésére is. Mert azt gondolom, hogyha a kihasználtságát néznénk, 
akkor az fontosabb lenne, mint mondjuk, a Dózsa György utca és a Petőfi utca. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr elnézést, csak azért szeretném a gondolatait megszakítani, mert 
Kiskanizsára az IPA pályázat keretén belül építünk egészen a Varasdi útig kerékpárutat. Tehát ott lesz.  
 
Tóth Nándor: Én tudom, csak mindenképpen szeretném magunkat biztosítani, hogy Kiskanizsa ne 
maradjon ki ebből. Egyet kérünk persze, természetesen, amelyik előbb megvalósul.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Gyerekkori emlékeim és felnőttkori ténykérdés, hogy a kiskanizsaiak 
kerékpárral járnak. Kiskanizsai parasztasszonyok kerékpárral tolják be a terményeiket a nagykanizsai 
piacra, de nem bérbiciklikkel. Bérbiciklit egyetlenegy kiskanizsai parasztasszony nem fog igénybe venni. 
Kerékpárutat igen, azt lelkesen támogatom. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr arra kérem, hogyha lehet, akkor ezt módosító indítványként nem 
szavaztatom meg. Viszont a 8 dokkoló hely, amit beterveztünk, hogy 8 helyen lenne dokkoló állomást, 
azt egyeztesse Tárnok úrral, mert a dokkoló állomások létesítésének megfelelő feltételei vannak. 
Tudomásom szerint légvonalban 1,2, vagy 700 méterre kell egy-egy dokkoló állomásnak lenni a 
másiktól. Nehogy olyan helyzetet teremtsünk, hogy az útvonalon csinálunk olyan helyeken, vagy leszünk 
kénytelenek csinálni olyan helyen dokkoló állomást, ahol nem is fogja senki letenni és felvenni a 
kerékpárt, mert nem éppen lakott területen van. Tehát ezt egyeztessük és utána meg fogjuk nézni.  
 
Tóth Nándor: Elfogadom polgármester úr. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja 
fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza.  
 
 

50/2013.(II.19.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
I.  
1. 370/2012.(XII.13.) számú határozatának 1. és 2. pontját hatályon kívül  

helyezi  
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2. támogatja a NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú „Közösségi közlekedés 
fejlesztése” című pályázat benyújtását legfeljebb 230.000.000 Ft projekt 
költséggel 

 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető 

 Tárnok Ferenc, Városfejlesztési Osztály, osztályvezető) 
 

3. a 100%-ban támogatott nyertes projekt esetében a projekthez kapcsolódó 
kifizetéseket a 2013. és 2014. évben megelőlegezi - éven belüli 
visszafizetési kötelezettség mellett - a támogatási összeg beérkezéséig.  

Határidő: 2013-2014. évi költségvetés elfogadása 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető 

   Tácsi Hajnalka, Gazdálkodási Osztály, osztályvezető) 
 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt előkészítési feladataihoz 
kapcsolódó szerződéseket, dokumentumokat, továbbá a projekt pozitív 
elbírálása esetén a támogatási szerződést írja alá. 

 
Határidő: 2013. február 18. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda, irodavezető) 

 
II.  
a  NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése”  című 
pályázathoz kapcsolódó projekt konkrét indítását (beleértve ebbe mindennemű 
fizetési kötelezettséget keletkeztető tevékenységet) abban az esetben 
engedélyezi, amennyiben az Önkormányzatnak rendelkezésére áll: legalább egy 
banki hitel ígérvény a költségek átmeneti banki finanszírozásának fedezetéül 
vagy a projekt pénzügyi finanszírozása Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2013. évi folyószámla hiteléből biztosítható, vagy ha a 
megelőlegezett támogatás adott éven belüli visszafizetése pénzügyileg 
teljesíthető és ezen hitelek éven belüli visszafizetéséhez az utólagos támogatási 
összegek fedezetet nyújtanak.  

 
Határidő: a támogató döntést követően 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető) 

 
 
 
2. Javaslat a Pipitér Óvoda Alapító Okiratának módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Cseresnyés Péter: Annyi mindössze, hogy nem Pipitér Óvoda lesz, hanem Kiskanizsai Pipitér Óvoda. 
Aki hozzá kíván szólni az előterjesztéshez, kérem, jelezze. Ilyet nem látok. Szavazásra kerül sor. Aki el 
tudja fogadni. Egyszerű oka van neki, mert a MÁK-nak ezt meg kell tennie, meg kell különböztetnie a 
sok-sok Pipitér Óvodát az országban. Tehát nem más oka van neki. Ezért kell elnevezünk a sajátunkat 
úgy, hogy be lehessen azonosítani. Tehát, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja 
meg az igen gombot. És Tóth Nándor képviselő úrnak mondom, hogy nem nagykanizsai, hanem 
Kiskanizsai Pipitér Óvoda lett. Szeretném hangsúlyozni. 
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A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
     
 

51/2013.(II.19.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Pipitér 
Óvoda megnevezése 2013. március 15-től Kiskanizsai Pipitér Óvoda 
elnevezésre módosuljon. 
Az intézmény elnevezésének változását tartalmazó alapító okirat módosítást az 
előterjesztés szerint jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okirat, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és a Magyar Államkincstár részére 
történő megküldésére. 

 
Határidő: 2013. március 5. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző) 

 
 
Cseresnyés Péter: Az ülést bezárom. Mindenkinek további szép estét kívánok.  
 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 18.55 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester aljegyző 
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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. február 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor 
tartott soros nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Medgyaszay Ház 
 Nagykanizsa, Sugár u. 5. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Csákai Iván, 

Cseresnyés Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris 
Jácint, Gyalókai Zoltán, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila, Kovács János, 
Marton István, Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Bagarus Ágnes osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Dr. Farkas Roland irodavezető, 
Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető, Rodekné Hederics Erika irodavezető, Szamosi Gábor 
osztályvezető, Tácsi Hajnalka osztályvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető, Dóró János ügyvezető-
főszerkesztő, Gáspár András vezérigazgató, Karácsony Károly ügyvezető, Kámán László vezérigazgató, 
Lérántné Mátés Valéria ügyvezető, Mérksz Andor ügyvezető, Nagy Imre ügyvezető 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Miután látom azt, hogy a közgyűlés határozatképes, 
elkezdjük a közgyűlést. Én arra szeretném megkérni képviselőtársaimat, hogy mindenki nyomja meg a 
jelenlétet igazoló gombot, mert azt látom, hogy többen vagyunk, mint amennyi a táblán mutatkozik. 
Köszönöm szépen. És akkor a forgatókönyvet szeretném ismertetni. Nagyon sok változás van az eredeti 
meghívóban kiküldöttekhez képest, vagy jó néhány kiegészítés is van. Azt mondja, hogy az alábbi 
előterjesztésekhez van kiegészítés. Új most felveendő napirendi pontunk nincs. Az 5-öshöz, Javaslat a 
reklámok és hirdető-berendezések elhelyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására, valamint a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló rendelet 
módosításához van kiegészítés. Ez a tegnapi nap folyamán került fel a honlapra. A 6-oshoz is van egy 
kiegészítés, amelyik ugyancsak tegnap került fel a honlapra. Aztán a 10. napirendhez, ahol a gazdasági 
társaságaink üzleti tervének az elfogadását tárgyaljuk. A Kanizsa Uszoda Kft. Felügyelő Bizottságának 
jegyzőkönyve 22-én került fel a honlapra. A Kanizsa Újságé 26-án. Valamint egy kiegészítés az 
ügyvezető teljesítménykövetelményének meghatározására ugyancsak február 26-án került fel a 
honlapra. És a Felügyelő Bizottsági véleményt tartalmazó jegyzőkönyv február 28-án került a honlapra. 
A Szociális Foglalkoztatóra vonatkozóan új határozati javaslat február 26-án került a honlapra. 
Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának jegyzőkönyve 2013. február 26-
án került a honlapra. És a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizottságának 
jegyzőkönyve 2013. február 28-án került a honlapra. A Polgármesteri tájékoztatóhoz 9 kiegészítés van. 
Az 1. „A biztonságos adatkezelés, ellenőrzött iratmegsemmisítés” keretében támogatási kérelem 
benyújtása. Ez a kiegészítés február 22-én került a honlapra. A 2. kiegészítés, a ligetvárosi szociális célú 
városrehabilitációval kapcsolatos előterjesztés vagy polgármesteri tájékoztatóban levő kiegészítés 
február 26-án került a honlapra. 3. kiegészítés – az állatmenhely bővítése, ingatlanvásárlás, 
ebrendészeti telep, mint térségi beruházás előkészítése február 26-án került a honlapra. A 4. kiegészítés 
- Javaslat a helyi járatú közlekedés állami normatív és önkormányzati működési támogatás 
elszámolásának jóváhagyása az most egyszer ez felkerült. Ez azt is tartalmazza, ami most jön majd be. 
Nem. Jó, ez február 26-án került fel a honlapra. És szeretném mondani, hogy másik kiegészítés is fog 
érkezni, amire tárgyaljuk, mindenkinek a kezében lesz, vagy fönt lesz a honlapon szerintem néhány 
percen belül, mert az utolsó pillanatban, ma délelőtt futottak be a Volántól hozzánk egy menetrend-
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javítás, ami viszont az utazók érdekében fog megszületni azért, hogy az egyes foglalkoztatóktól az 
éjszaka hazafelé induló buszokat a dolgozók elérjék. Ez a 9. számú kiegészítés lesz. És akkor az 5. 
számú kiegészítés – „Idősügyi Tanács Klubjainak részvétele a város közéletében” - február 27-én került 
a honlapra. A 6. kiegészítés - Projektasszisztensi munkakörben való foglalkoztatás – az egyik 
pályázatunk kapcsán már a projektmenedzsment felállításáról kell döntenünk majd. Február 27-én került 
a honlapra. 7. kiegészítés - Közfoglalkoztatás elősegítése február 27-én fel került a honlapra és 
nemsokára fönt lesz – fönt van már vagy fönt lesz? – még egy plusz kiegészítés ehhez, hogy minél 
előbb el tudjuk kezdeni ezt a munkát, egy ma délelőtti egyeztetést kellett még végeznünk, és azzal 
egészítjük ki ezt az előterjesztés kiegészítés. És a 8. számú kiegészítés - Klímaszövetség - 
támogatólevél február 27-én került fel a honlapra. Mindent elmondtam ugye, aljegyző asszony? Akkor 
szeretném kérdezni képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokhoz valakinek valamilyen megjegyzése 
van-e? 
 
Bicsák Miklós: Én a 23. napirendi pontoknál, Interpellációk és kérdéseknél szeretnék kettő kérdést 
feltenni. Témám az első: jó hír, palini családi eseménnyel kapcsolatban. A másik pedig nyugdíjas 
csoportok kerestek meg tegnap és tegnapelőtt, gondjaik vannak ezekkel a kátyúzásokkal. El fogom 
mondani konkrétan, hogy mi a kérése a közgyűlés és polgármester úr felé. 
 
Cseresnyés Péter: A mai nap folyamán erről valamiféle tájékoztatást fognak is majd kapni. 
 
Dr. Károlyi Attila József: A kérdések résznél szeretném megkérdezni, a Kaposvár felé elkerülő út hogy 
áll? Tehát számíthatunk-e arra, hogy idén ez a Luca széke elkészül? Ez az egyik. A másik a kadét 
kápolnával kapcsolatban igen leült ez a dolog megint, és mai napon Kaposvárról hazafelé rápillantottam. 
Hát, most még ramatyabb, mint amilyen volt. Ez lenne a másik. A harmadik az, hogy nagy örömünkre 
szolgál, hogy a Kormány Nagykanizsa vonatkozásában is a vidéki nagyvárosokhoz hasonlóan az 
önkormányzatok adósságállományát, úgy emlékezem, 60 %-ban engedi el. Bízzunk benne, hogy eléri a 
60 %-ot. Kérdezném azt polgármester úr, hogy van-e valami elképzelés arra, hogy az így felszabadul… 
 
Cseresnyés Péter: Ezt, ha lehet, akkor majd ott  
 
Dr. Károlyi Attila József: …. pénzösszegeket a város mire fogjuk fordítani. 
 
Marton István: A 23. napirendnél, az Interpellációk, kérdéseknél egy kérdést teszek fel. A 
Saubermacher megvételével kapcsolatban hogyan áll a névtörlés kérdése, illetve az osztalékfizetés? 
 
Sajni József: Ugyanezen napirendnél két kérdésem lenne. Az egyik az illetékesség és hatásköröket 
illetően, a másik pedig utak és közlekedés, mint örökzöld sláger. 
 
Gábris Jácint: Az Interpellációk, kérdések résznél szeretnék két kérdést föltenni, illetve egy olyan 
kérdésem lenne napirenddel kapcsolatosan, hogy a 25., 26. napirendi pont, azt mi indokolja, hogy zárt 
ülésre lett betervezve? 
 
Cseresnyés Péter: Mikrofonba a jegyzőkönyv miatt az kérem, aljegyző asszony legyen szíves, indokolja 
meg Gábris úrnak. 
 
Dr. Gyergyák Krisztina: Mind a két napirend személyes adatokat tartalmaz, tehát ezért, és mivel nem 
lehet beszerezni, több érintett van benne, nem lehet beszerezni valamennyitől a hozzájáruló 
nyilatkozatot, tehát ezért kell zárt ülésen tárgyalni. 
 
Cseresnyés Péter: És akkor két kérdése lesz, azt pedig tudomásul vettem. További hozzászólót nem 
látok, akkor szavazásra teszem fel az általam ismertetett módosításokkal a mai napirendünket. Aki el 
tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
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52/2013.(II.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. február 28-i soros ülésén 
az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

3. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) és az önkormányzati 
tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletéről és használatáról szóló 
3/2003.I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

4. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 
18/1997.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Vargovics Józsefné HNÖ elnöke, Teleki László RNÖ elnöke, 
Lancsák József NNÖ elnöke 

5. Javaslat a reklámok és hirdető-berendezések elhelyezésének szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a közterületek és 
közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Dr. Fecske Zoltán ügyvezető Publimont Kft. 1022 Budapest, 
Törökvész u. 30/a. 
A napirend a 6. napirendet követően újra megnyitásra került. 

6. Javaslat a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás 
és a településképi kötelezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

5. Javaslat a reklámok és hirdető-berendezések elhelyezésének szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a közterületek és 
közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Dr. Fecske Zoltán ügyvezető Publimont Kft. 1022 Budapest, 
Törökvész u. 30/a. 

7. Javaslat az Egyesített Bölcsőde alapító okiratának módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde  

8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 2011-2016 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

9. Javaslat a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény magasabb 
vezetői pályázatának kiírására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

10. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Kanizsa 
TV Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége 
TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 
2013. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban) 
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Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Turzó György könyvvizsgáló Pannonconsult Kft. Nagykanizsa, 
Teleki u. 19., Kámán László vezérigazgató, Lérántné Mátés Valéria 
ügyvezető, Mérksz Andor ügyvezető igazgató, Nagy Imre ügyvezető, Dóró 
János ügyvezető, Karácsony Károly ügyvezető 

11. Javaslat a „NYDOP-3.1.1/F-13 Fenntartható városfejlesztési programok 
előkészítése” című pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

12. Javaslat zártkerti utak felújítására bontási törmelék őrleményének 
felhasználásával (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

13. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes 
intézményei részére földgáz beszerzésére, közbeszerzési eljárás 
megindítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

14. Beszámoló a 2012. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2013. 
évi felújítási címjegyzékre (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Kámán László vezérigazgató 

15. Javaslat oktatási intézmények névváltozásának véleményezésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Tomity Mária tankerületi igazgató Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Nagykanizsa Tankerület Nagykanizsa Eötvös 
tér 16., Szmodics Józsefné igazgató Általános Iskola Nagykanizsa-Miklósfa 
Nagykanizsa Iskola u. 10., Magyar Ferenc igazgató Általános Iskola 
Nagykanizsa-Palin Nagykanizsa Alkotmány u. 81., Molnár István igazgató 
Általános Iskola Kiskanizsa Nagykanizsa Bajcsy-Zs. E. u. 67., Baráth Zoltán 
igazgató Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola 
Nagykanizsa, Sugár u. 18. 

16. Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának 
benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

17. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásával kötött feladat ellátási 
megállapodások felülvizsgálata (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Polai György irodavezető 

18. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
intézmények 2013. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói 
ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terv elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ Nagykanizsa, Zrínyi u. 51. Koller Jutka 
intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki u. 
19/b, Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde Nagykanizsa, 
Rózsa u. 7/a, Horváthné Kápolnás Katalin intézményvezető Fogyatékkal 
Élők Integrált Intézménye Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.  

19. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
intézmények 2012. évi fenntartói ellenőrzéséről (írásban) 
Előterjesztő: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök 
Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető, Koller Jutka 
intézményvezető, Horváthné Kápolnás Katalin mb. intézményvezető, 
Körmendi Viktória intézményvezető 

20. A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2012. évi működése és 
2013. évi tervei (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
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21. Tájékoztató az építésüggyel és településrendezéssel kapcsolatos 
jogszabály-változásokról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

22. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető 
Egészségügyi Alapellátási Intézmény, Boa Sándor Idősügyi Tanács 
alelnöke a közösségfejlesztési-tehetséggondozási munkacsoport elnöke, 
Büki Pálné az Idősügyi Tanács alelnöke, Balogh István Idősügyi Tanács 
tagja, a közéleti-informatikai munkacsoport társelnöke 

23. Interpellációk, kérdések  
 
Zárt ülés: 
24. Tájékoztató a folyamatban lévő, valamint a 2012. évben lezárult perekről 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

25. Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi ingatlan-hasznosításairól (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
 
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. És egy kiegészítést szeretnék tenni az 1. § 
esetében, méghozzá a (8) bekezdés a) pontban. A két ülés közötti időszakban felmerülő, ez kiesne 
belőle, és az lenne helyette, fenti mondat, tehát így szólna a (8) bekezdés: a polgármester a közgyűlés 
utólagos tájékoztatása mellett – az Mötv. 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével – dönthet a két 
ülés közötti időszakban felmerülő – tehát ez lenne az új szövegrész – és akkor az a) pontban, amit az 
előbb mondtam, az kimaradna, a két ülés közötti időszakban felmerülő, ez kimaradna, és úgy folytatódna 
a mondat, az élet-, baleset-, valamint katasztrófahelyzet elhárítását szolgáló, stb., stb., ez már maradna 
úgy, ahogy volt. Tehát ez egy pontosítás lesz. Ennek a kiegészítésnek az ismertetésével szeretném 
feltenni akkor a rendeleti javaslatot szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen 
gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 

7/2013.(III.04.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 7/2013.(III.04.) 
önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi 
költségvetéséről szóló 12/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: A szükséges és az általunk meghozott döntések alapján célszerű változásokat 
vezette át az osztály az előterjesztésben. 
 
Marton István: Igen, az anyagból is kiderül, hogy ez a nyolcadik módosítás, de anélkül, hogy ebbe most 
mélyebben elmerülnénk, hiszen ez megtörtént a múlt közgyűlésen, a soron kívülin, mikor a költségvetés 
elfogadásra került, azért eléggé lehangoló, hogy újabb 3,3 milliárdos csökkenés van 5 millió Ft híján, és 
hogyha nem az itt szereplő 20,5 milliárdot nézem, hanem a több mint 25 milliárdos eredeti költségvetést, 
akkor látszik igazán, hogy már mennyivel kisebb volt a tavalyi évben a várható tény, mert ezt most már 
gyakorlatilag így fogalmazhatjuk meg. Ami ebben különösebben aggasztó számomra, az az, hogy a 
költségvetés működési bevételeinél és az ugyancsak a működési kiadásainál, hát van bizony egy újabb 
115 milliós mínusz, ami ugye hosszabb távon mindenképpen az eladósodás, illetve hát annak a 
törlesztését tisztázza. Azért azt tudomásul kell venni, hogy tavaly is ugye, amikor ebbe költségvetésben 
még az szerepel, hogy 1803 főt foglalkoztatott a város, az egyik legnagyobb, de körülbelül a második 
legnagyobbak voltunk, illetve maradtunk is a munkaerő-foglalkoztatás tekintetében. Hát, erről még annyit 
lehetne mondani, hogy de jó lenne, ha az idei költségvetésben ekkora összeggel gazdálkodhatnánk, és 
nem pedig, ha azt nézem, hogy a 25-ből lementünk 10 milliárdra, akkor gyakorlatilag a 40 %-ával. Ezt 
lehet csűrni-csavarni, ez mindenképpen a város, illetve a várost vezető testület a súlyának a jelentős 
csökkenését adja, mert hát ugye lényegesen kisebb összeg fölött diszponálunk és ebből hosszabb távon 
szerintem semmi jó nem származik, hiába mondják Önök ennek az ellenkezőjét. 
 
Cseresnyés Péter: Még mielőtt nem néztem a képernyőre, azt akartam mondani, hogy remélem, Bizzer 
András nem akarja kioktatni, kiokosítani Önt, hogy mit ért félre, de hát közben Bizzer András megnyomta 
a gombot, úgyhogy Bizzer Andrásnak adom meg a szót. 
 
Bizzer András: Marton úr folyamatosan elfelejti, az előző közgyűlésben is elfelejtette, hogy miről 
szólnak az átszervezések az önkormányzati szférában. Pont azt szolgálják, hogy az adósságnövekedést 
elkerüljük. Előző közgyűlésben is elmondtam, az átalakításoknak köszönhetően plusz 600 millió Ft-tal 
gazdagodik Nagykanizsa évente. És egyébként mindig elfelejti azt, hogy itt feladat-elvonások voltak, és 
ezeknek a költségei, amit most nem kell megfizetnünk, sokkal nagyobbak, mint amennyivel csökken a 
költségvetésünknek a főösszege. Tehát teljesen felesleges ezzel példálóznia Marton úr, hogy milyen 
sajnálatos, hogy a főösszeg csökken. Illetve az anyaggal kapcsolatban Ön nem emelte ki, de én ezt 
mindenképpen megtenném, hogy azért az figyelemreméltó, hogy mekkora közvetlen támogatást kapott 
ez a város az elmúlt évben a Kormánytól. Az Ön polgármestersége idején ilyet nem tudott kiharcolni 
ennek a városnak, hogy ekkora közvetlen támogatást kapjon ettől a Kormánytól. Tehát Ön Marton úr, 
úgy gondolom, hogy a költségvetés kapcsán egyszerűen csak irigykedik a jelenlegi városvezetésre és a 
jelenlegi polgármesterre, mert Ön bizony ilyen sikeresen nem tudott lobbizni ezért a városért. 
 
Marton István: Meglepődtem volna, ha, mint a múlt közgyűlésen kiderült, korszerűen felkészült 
képviselőtársunk nem szól hozzá, de hogy milyen sikerekről beszél, azt nem tudom felfogni sem, hiszen 
az előző ciklusban több mint 27 milliárd Ft jött a városba, aminek egyébként most Önök élvezik avatások 
formájában az összes előnyét, és hát hogy ez az irigykedésféle szöveg, ez igen rosszul cseng az Ön 
fülembe, ezt a FIDESZ frakció parlamenti szóvivőjétől lehet hallani egy csomó egyéb sületlenséggel 
együtt. Hát, hogy mekkora siker, amikor ugye szerepelt előttünk papíron is, hát meg Cseresnyés úr 
többször is nyilatkozta, hogy 2,8 milliárd Ft-ot engednek el az adósságunkból. Hát, ha valaki csak ma 
bekapcsolta a rádiót, akkor Szombathelynek 13 milliárdot engednek, Kaposvárnak 14-et. nekem az az 
érzésem, hogy Cseresnyés úr, miután csak a minimumot tudta elérni, ami mindenkinek automatikusan 
megjár, a 40 % a megyei jogú városok közül, hogy hát a súlya a frakcióban meglehetősen csekély. De 
én még írva csak 40-et láttam, én most Cseresnyés urat idéztem. Annyi is van leírva és mindig annyit 
nyilatkozott, 2,8 milliárd Ft-ot. Egyébként a 60 se lesz túl sok ahhoz képest, hogy amit említettem, hogy 
Szomathely 13, Kaposvár meg 14 milliárd engedményt kap. Hát akkor körülbelül 4 milliárd, vagyis a 
Kaposvártól alig 10-zel kevesebb. 
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Cseresnyés Péter: Még mielőtt megadnám a szót Sajni képviselő úrnak, Marton úr azért ez, amit Ön 
művel itt, ez elkeserítő, és tényleg az ember kényszeredetten húzza mosolyra a száját. Azt látom, hogy 
önmagát akarja állandóan igazolni, hogy mennyire jól dolgozott. Most éppen a FIDESZ-t vagy a FIDESZ 
szóvivőjét pocskondiázza, azt a pártot vagy annak a szóvivőjét, amelyiknek a jóvoltából Ön polgármester 
lett, aztán két hónap múlva elfelejtette, hogy kinek a segítségével emelkedett polgármesteri székbe. De 
én nem akarok ebbe a vitába belemenni. Egyébként, hogyha valamit mond, és szemrehányást akar 
tenni, vagy valakin számon akar kérni valamit, akkor jó lenne tájékozódni. Számokkal dobálózik, és ugye 
könnyű számokkal dobálózni akkor, amikor nincs viszonyítási alap. Én inkább mást mondok. 
Nagykanizsa egyébként a saját adóbevételei alapján az eljárások szerint, a jogszabályok szerint 40 % 
adósság-átvállalásra lett volna jogosult. Igen, ezt Ön jól értette. Én mindig azt mondtam, hogy minimum 
40 % lesz ez. És a mai nap folyamán – nem akartam ezzel én dicsekedni, és ezzel kezdeni a közgyűlést, 
de hát ezek szerint rákényszerít Ön a tájékozatlansága és talán a rosszindulata okán –, szeretném 
elmondani, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen 4.127.727.915 Ft adósság-
átvállalásra kapott lehetőséget, és ezt a megállapodást a mai nap folyamán alá is írtuk. Természetesen 
az Ön orrára ezt nem kötöttük, mert nem kell az Ön orrára kötni ezt. Egyébként – most kötjük az Ön 
orrára, miután megszületett már a tranzakció -, hogy mindenki tisztában legyen és ne az Ön 
csúsztatásait tudja csak magáénak, ez 60 %-a az adósságunknak ugyanúgy, mint bármelyik másik 
megyei jogú városé. Mert amit Ön mond, hogy más megyei jogú városnál tizenvalahány milliárd Ft-ot 
vállaltak át, az azért van kedves Marton úr, mert azok nem 7 milliárd adósságot halmoztak fel, hanem 
ennek a többszörösét. Csak korrekten kellene nyilatkozni, nem csak itt a közgyűlésen, hanem egyébként 
máskor is, amikor kinyitja a száját. 
 
Sajni József: Én eredetileg ügyrendit nyomtam volna, aztán meggondoltam. Megmondom őszintén, 
hogy nem szeretném, hogyha ebből sportot űznének, hogy itt ilyen stílusban és ilyen szóváltások 
lennének. Ami, egyébként szeretném elmondani, hogy most ebben a költségvetésben, aki meg tudja 
pontosan mondani, hogy mennyi a megtakarítás, annak én kalapot emelek. Hát, a zárszámadást 
minimum meg kéne várni, hogy … de végigmondom és …. 
 
Cseresnyés Péter: Pillanat, csak ne haragudjon. Itt tényleg rossz irányba ment ez a vitatkozás el, mert 
itt a 2012. évi költségvetésnek a nyolcadik módosításáról van szó, nem a 2013-as költségvetés 
módosításáról van szó. A Bizzer úr reagált valamire, arra vitára, vagy arra a hozzászólásra, amelyik vitát 
tulajdonképpen a múltkor a költségvetés elfogadásakor lefolytattunk. Elnézést, hogy közbevágtam, csak 
hogy tiszta legyen mindenki számára. Tehát a ’12-es költségvetésről van szó. 
 
Sajni József: ’12-esről beszélek én is, igen. Csakhogy mivel ez egy olyan év volt, hogy ilyen felesben 
ez, az, amaz, tehát idevándorolt, más lett, összevonás, így volt, úgy, tehát én most nem akarok ebbe 
belemenni. Én egyébként a bizottsági ülésen is azt mondtam, hogy szerintem ezt majd a zárszámadás 
fogja megmutatni, hogy pontosan mennyi volt. A másik meg az, hogy most itt senkinek sem tudom 
támogatni sem a számait, se semmit, mert nem lehet megmondani se a 600-at, se a másikat. Úgyhogy 
én azt hiszem, hogy ilyenben nem érdemes vitát nyitni. Polgármester urat kérném is, hogy amikor 
tényleg csak arról van szó, hogy csata legyen, annak nagy értelmét nem látom. És egy dolgot azért 
ehhez a támogatáshoz. Bármilyen támogatás bárkinek ment, bármelyik önkormányzatnak ment, az mind 
a mi pénzünkből ment. Azt nem az Állam varázsolta valahonnan, az mind valahonnan előkerült. Hogy 
honnan? Hát, a jó Isten tudja. Biztos megvannak a forrásai, mert csak úgy magától pénz nem terem, 
legalábbis pénzmagról hallottam még, de azt, hogy az kikelt volna, arról még nem. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, azért két dolgot szeretnék csak tisztázni ezzel kapcsolatban, amit 
mondott. Az egyik az, hogy szerintem Bizzer képviselő úr nem arról beszélt, hogy tavalyi évben mennyi 
lesz a megtakarítás. Arról beszélt, hogy a tavalyi évhez képest a pozíciónk a bevétel-kiadás tekintetében 
mennyit javul. Tehát énszerintem Ő erről beszélt, ha jól értettem, amit mondott. A másik dolog, amit 
felhozott Ön – mi is volt az? –, elfelejtettem, de. Ja igen, az államháztartáshoz tartozik az önkormányzati 
adósság is. Itt pénz, plusz pénzre nincs szükség. Az államháztartást tekintve teljesen mindegy, hogy az 
önkormányzat fizeti vissza vagy az Állam fizeti vissza. Tehát erről. A mi pénzünk, ebben egyetértek, 
csak államháztartási szempontból mindegy, ha az önkormányzat vagy az Állam fizeti vissza. Annyiban 
nem mindegy, hogy a mi helyzetünk lesz ezzel egy kicsit könnyebb, már az önkormányzat helyzete, mert 
nem a mi fejünket kell törni azon, hogy hogyan fogjuk visszafizetni a 7 milliárdos adósságot. 
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Bene Csaba: Én szeretném helyes mederbe terelni a vitát, mert tényleg nagyon rossz irányba ment el. 
Nem is napirendhez kapcsolódik, én már magam el is tévelyegtem, hogy akkor az elmúlt évi 
költségvetés nyolcadik módosításáról beszélünk vagy az idei költségvetésnek a számairól, amelyet az 
elmúlt ülésen fogadta el Önök. Csak a tényszerűség kedvéért szeretném tájékoztatni a közgyűlést is, 
meg a nézőket is, hogy a 2012. évi költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 3.294.879.000 Ft-tal 
csökkent. Tehát a bevételi és a kiadási főösszeg. Az már csak egy nagyon érdekes dolog, amikor 
Marton István úr itt mindenféle egyéb dolgokat fölemleget, és általában csak negatív irányban. Én a 
pozitívat szeretném kiemelni ebből. Ez az előterjesztés tartalmazza azt is, hogy az elmúlt évet működési 
hiány nélkül tudta zárni az önkormányzat, amely majd természetesen a zárszámadásnál lesz végleges, 
de már ebből az előterjesztésből is látszik, hogy jól gazdálkodva, jól tervezve, még ha nyolc módosítást 
is kellett végezni a költségvetésünkön, tudtuk zárni az elmúlt évi gazdálkodásunkat, vagy tudjuk majd 
zárni a zárszámadás kapcsán. A másik dolog, amire fölhívnám a figyelmet, és talán az átmutat erre az 
évre is egy kicsit, az az, hogy bármit kapunk, én úgy gondolom, önkormányzat, bárhonnan kapjuk, azt 
csak megköszönni lehet. Elég érdekes lelkivilág kell ahhoz, hogy 1 vagy 2 milliárdot Ft-ot kapunk azt 
negatív színben tüntesse fel valaki. Én úgy gondolom, hogy bármikor bárhonnan, amit mi kapunk, azért 
csak köszönet jár, akár legyen ez az Állam, vagy akármilyen más szervezet. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Csak egy mondatot szeretnék 
hozzátenni itt a lobbyerő, lobbyképesség vagy éppen az érdekérvényesítés – azért szeretném 
elmondani, amire Bizzer András célzott. A tavalyi évben közel 1 milliárd Ft-ot kaptunk működési 
támogatásként, hogy a város működjön. 1 milliárd Ft. Ezen túl még aztán kaptunk – Nándor, Tóth 
Nándortól kérdezem – 200 millió Ft-ot körülbelül egy másik csatornán. Tehát jó lenne, hogyha ezeket a 
lekicsinylő megjegyzéseket, meg az állandó kétkedést abbahagynánk már. Szavazásra teszem fel a 
rendeleti javaslatot. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
rendeletet alkotja: 
 
 

8/2013.(III.05.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 8/2013.(III.05.) 
önkormányzati rendeletét a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2012. évi költségvetésről szóló 12/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
3. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) és az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek 
bérletéről és használatáról szóló 3/2003.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Itt az állami intézményfenntartással kialakult helyzet, tehát a megváltozott helyzet 
kapcsán kell módosítanunk. Ez jogszabályi kötelezettség tulajdonképpen. Más nem, ugye? Csak a 
jogszabályoknak megfelelően, nagyjából arra alakítottuk úgy, hogy szabályozzuk azt, hogy hogyan lehet 
bérbe adni az intézményeinket. 
 
Bene Csaba: Én szeretném kérni polgármester urat, hogy egy kicsit bonyolódik az önkormányzati 
tulajdonú helyiségeknek a bérbeadása, már az intézmények részéről, mert ugye a vezetők, azok 
semmilyen jogviszonyban nincsenek az önkormányzattal, és ennek kapcsán született ez az 
előterjesztés, és a jogi útját szabályozza pontosan a bérbeadásnak. Én csak azt szeretném kérni, és 
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erre már a Pénzügyi Bizottság ülésén is felhívtam a figyelmet, hogy valamilyen nagyon gördülékeny 
intézési útvonalat dolgozzon ki a hivatal, hogy amiatt, hogy a polgármester úrnak kell dönteni, ne 
szenvedjen kárt a város, és ugyanúgy folyjanak be a bevételek, mint ahogy eddig befolytak. 
 
Cseresnyés Péter: Erről már tegnap volt szó, erről beszéltünk, tehát ezt így akarjuk mi is csinálni. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: A Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság is a kérdést megtárgyalta, és 
javaslat született arra, hogy legyen egy bérleti díjról egy tól-ig határ, tehát hogy egyáltalán legyen 
valamilyen szamárvezető, és olyan elvárható dolog, hogyha valaki tájékozódni akar, akkor tudjon erről 
tájékozódni, illetve sokkal egyszerűbb a kiadás is, hogyha előre tudjuk, hogy mennyi a díja, illetve 
tervezhető. Ez remélhetően a következő közgyűlésre, ez a „szamárvezető”, egy gazdasági rész el fog 
készülni. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, erre utaltam az előbb, hogy ilyen jellegű megbeszélések már voltak, és 
amikor ezt kitaláljuk, hogy hogyan lehet csinálni a jogszabályok adta keretek között megfelelő módon, 
akkor ide fogjuk hozni, és minekünk is az a célunk, hogy minél gördülékenyebben menjen az 
intézményeink kiadása, vagy annak a bizonyos helyiségének a kiadása. 
 
Sajni József: Én egy adalékkal szeretnék csak ehhez hozzájárulni, mert gondolom, ez majd 
részleteiben kidolgozásra kerül, hogy mivel szétvált a működés és a fenntartás, ezért én javasolnám, 
hogy ezeket a bérbeadásokat az adott intézményeknél, mivelhogy a gazdasági titkárok az önkormányzat 
dolgozói, és nagyrészt ezt ők is csinálták eddig is, és ők tudnak egyeztetni a vezetéssel, hogy ők 
legyenek azok, akik … 
 
Cseresnyés Péter: Ezt akarjuk csinálni. 
 
Sajni József: Köszönöm akkor. 
 
Cseresnyés Péter: Ezt akarjuk csinálni. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Először azt a 
rendeleti javaslatot teszem fel szavazásra, amelyik a 35/2010-es önkormányzati rendeletet módosítja, 
tehát az első rendeleti javaslatot. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

9/2013.(III.05.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 9/2013.(III.05.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás 
és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
Cseresnyés Péter: Utána a második helyen jelöltet, amelyik a 3/2003-es rendeletet módosítja. Aki el 
tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
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10/2013.(III.05.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 10/2013.(III.05.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek 
bérletéről és használatáról szóló 3/2003.(I.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
4. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 18/1997.(IV.16.) 

önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Vargovics Józsefné HNÖ elnöke, Teleki László RNÖ elnöke, Lancsák József 
NNÖ elnöke 

 
 
Cseresnyés Péter: Itt egy jogszabályi követelményt kell teljesítenünk. A kisebbségi helyett 
nemzetiséginek kell jelölnünk az önkormányzatokat. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja 
fogadni a rendeleti javaslatot, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

11/2013.(III.05.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 11/2013.(III.05.) 
önkormányzati rendeletét a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 
szóló 18/1997.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
5. Javaslat a reklámok és hirdető-berendezések elhelyezésének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a közterületek és közterület jellegű területek 
használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Dr. Fecske Zoltán ügyvezető Publimont Kft. 1022 Budapest, Törökvész u. 30/a. 

 
 
Cseresnyés Péter: Itt a változásokat vezettük át. 
 
Bicsák Miklós: Engem érdekelne, mint vállalkozás, hogy miért jó a városnak, hogy az eddig 
reklámrendszer, ami hosszú évek óta a város bevételeit – elnézést kérek, egy kicsit meg vagyok fázva 
és azért beszélek ilyen kettős hangzásban – 100 %-osan nem a városunk büdzséjébe kerül, hanem ki 
fog kerülni egy budapesti központba vagy bárhova, nevezhetjük az ország részére. A lényeg az 
polgármester úr, ha mint adófizető állampolgár is kérdezem Öntől, miért jó ez a városnak, miért nem 
lehet azt a rendeletet úgy a bevételek, azt hozni, ami eddig ment vagy még többet, mert szüksége van a 
városnak? Tudjuk azt, az útjaink, járdáink, sorolhatnánk, oktatási intézményekbe, mindenhova, mint a jó 
gazda, aki gazdálkodik, a pénzt el tudnánk költeni. A lényeg az, hogy mi ennek a bevételnek, a 
reklámozásnak, vagy egyéb rendelet megalkotásával nem kapjuk meg a 100 %-os bevételt. Engem 
zavar, és így nem is fogom támogatni, mert nem tartom helyesnek. 
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Dr. Fodor Csaba: A rendelet 1. számú melléklete felsorol egy jó sok citylight berendezést és 
óriásplakátot, hirdetőoszlopot. Én a városfejlesztési bizottságon megkérdeztem, hogy ezek újonnan 
elhelyezendő, közterületre elhelyezendő hirdetőeszközök, ezek kinek a tulajdonát fogják képezni. Akkor 
a válasz az volt, hogy ez a Publimont Kft. tulajdonát fogja képezni. Ennek nem igen örülök. A Publimont 
Kft. azért, azt pontosan tudjuk, hogy milyen gazdasági érdekkörökbe tartozó cég. Ugye elhíresült már 
többször, hogy ez az ominózus cég is, akinek Önök kiadták a reklámgazda tevékenységet 
Nagykanizsán, ez a Simicska birodalomhoz tartozik. Elhangzott a bizottsági ülésen az is, hogy ez egy 
pályáztatás volt, de emlékeim szerint azon a pályáztatáson csak olyan cég jelentkezett, ami igencsak 
köthető egy-egy emberhez, akit az előbb említettem, tehát akkor erről a pályázatásról azért meg lehet a 
véleményünk, hogy milyen érdeket szolgálhatott. Olyan információink vannak, hogy ez a cég kevesebb 
összeget fizet be jóval, jelentősen kevesebb összeget a város költségvetésébe, mint amit korábban, 
amikor ez a Via Kanizsánál volt, az ilyen reklámtevékenységből származó bevételek produkáltak. Erre 
szeretnék majd pontos számadatokat kérni, hogy ez valóban így van-e, és hogy valóban csak 4 millió 
valahány százezer forint folyik be most, és ez jóval többszöröse volt korábban, amikor mi magunk, 100 
%-os tulajdonú önkormányzati cég folytatta ezt a tevékenységet. Nem örülök neki, hogyha ez így 
történne. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan, értem én persze a szándékot, közelednek a 
választások, és nem baj az, hogyha sokkal több hirdetőfelület lesz FIDESZ-hez köthető cég döntési 
helyzetében és tulajdonában, de hát nem biztos, hogy nekünk ebben kellene most állást foglalni. Én azt 
gondolom, hogy ezt az egészet át kellene gondolnunk, és át kellene vizsgálnunk, mert ez így igencsak 
lejtős pályának tűnik. 
 
Bizzer András: Az első az, hogy reagálnom kell egy kicsit erre Simicskázásra. Tehát tudom Fodor úr, 
hogy valószínűleg Önnek utasításba adták ott az MSZP pártközpontban Ron Werber-ék, hogy 
Simicskázzon itt egyet, hogyha lehetősége nyílik rá. Ezzel szeretné démonizálni a FIDESZ-t, meg 
félelmet kelteni emberekben, de nem fog sikerülni, direkt az Ön hozzászólása miatt, mert ezt már a 
városfejlesztési bizottságban is feltette. Utánanéztem a tulajdonosi viszonyainak ennek a cégnek, és 
egyébként ebben a cégben két másik cég a tulajdonos, illetve egy magánszemély, és ez a 
magánszemély nem Simicska Lajos. Ez azt jelenti, hogy Simicska Lajosnak csak közvetetten lehet 
befolyása erre a cégre. és egyébként vissza szeretném utasítani a pályázattal kapcsolatos szavait is 
Fodor úrnak, mert nagyon fontos dolog, hogy ez a pályázat nyílt és elérhető volt bárki számára. Bárki 
jelentkezhetett volna. Lehet, hogy Fodor úr, Önök úgy gondolkodnak, hogy egy ilyen pályáztatásnál meg 
kell nézni egy adott cégnek a tulajdonosi viszonyait, és hogy kihez köthető, de mi nem így járunk el. Mi 
az alapján döntünk, hogy egy cég megfelel egy feladat ellátásra, hogy végre tudja-e hajtani megfelelően. 
Tehát ez azt jelenti, hogy Fodor úr nem valós megállapításokat tett, amikor azt gondolja, hogy azért 
választottuk ki ezt a céget, mert valakihez kötődik. Egyébként a tevékenységével kapcsolatban el lehet 
mondani ennek a cégnek, hogy azért van ez a cég itt most, hogy fejlessze ugye a reklámbevételeinket, 
mert lehet, hogy valamennyivel kevesebb reklámbevételünk van jelenleg, de ez azért van, mert ez a cég 
beruház ebbe a területbe, vagyis hosszú távon a reklámbevételeink növekedni fognak. Ön is mondta, 
említette, hogy itt új reklámfelületek fognak megjelenni a városban, vagyis ez a cég befektet most ezen a 
területen, és később ez azt fogja jelenteni, hogy nekünk, a városnak is nagyobb reklámbevételeink 
lesznek, hiszen hogyha több a reklámfelület, akkor idővel a város reklámbevételei is nőnek. Tehát igenis 
ez a választás, hogy van egy reklámgazda Nagykanizsán, idehozzuk a szakértelmet, ők felmérik, hogy 
mit kell tenni, milyen beruházásokat kell végrehajtani. Hosszútávon azt fogja jelenteni, hogy a város is jól 
jár, és ezt Bicsák úrnak is mondanám, ez a cél, nagyobb bevételeket fogunk elérni, reklámbevételeket a 
későbbiek során. 
 
Dr. Fodor Csaba: Rám is igaz lehet, valószínű, hogy nem kellene mindenre reagálnom, de néha viszont 
kell. Elég nemtelen helyzetbe hoznak Önök engem, hogy olyan emberrel kelljen szócsatát vívnom, aki 
fölöslegesen próbálja meg borzolni az idegeimet, és egyébként pedig én a jogi és közgazdasági 
szakismereteit egy kicsit kétségbe vonom. Nem pontos – nagyon kétségbe vonom. Még akkor is, ha én 
az átkosban tanultam közgazdaságtant, mint múltkor utalt rá, de akkor legalább én tanultam. No kérem 
szépen. A magánszemély, azt Dr. Nyerges Zsoltnak hívják. Ugye Ő nem igazán mondható ahhoz a 
körhöz nem tartozónak, mint amit én az előbb említettem. De vehette volna a fáradtságot, és 
megtekinthette volna a másik két gazdasági társaság tulajdonlását is, és akkor nagy valószínűség 
szerint nem mondott volna butaságokat. Én továbbra is azt gondolom, hogy az pedig hadd legyen az én 
megítélésem, hogy én miként meg egy-egy pályázati eljárást vagy egy pályázati rendszert. 
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Nyilvánvalóan pontosan tudjuk, hogy egy pályázatot miként kell kiírni úgy, hogy arra bárkik ne, hanem 
csak meghatározott jogosultak jelentkezhessenek. De ez már lefutott ügy, én ebben most nem kívánok 
vitát nyitni. Én akkor ezt elmondtam, Önök így döntöttek és készen van. Tehát ezt Önök akkor már 
eldöntötték, ebben nem is tudok most változtatni. Nyilvánvalóan, hogyha lesz lehetőség, akkor 
megtesszük a változtatást, de ma nincs rá lehetőségünk. Az meg, hogy itt nekem Ron Werbert, meg mit 
tudom én, kiket emleget, hát ez olyan nevetséges, hogy kétségbeejtő. Én magam még nem találkoztam 
azzal az emberrel, de most már szeretnék vele találkozni, mert most már annyit emlegetik nem először. 
Biztos okos tanácsokat tud adni, hogyha Önök ily vérmesen, vehemensen támadják, de hát ez meg 
legyen az Önök dolga. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, hogyha képviselőjelölt lesz, akkor fog találkozni vele, biztos vagyok. 
 
Bicsák Miklós: Nagyon röviden és …. a fiatal Bizzer András képviselőtársamat. Meglátszik, hogy nem 
töltött el a gazdasági életben, mert ha magánvállalkozó lett volna, úgy gondolkodna most, mint képviselő 
is, hogy a városnak a gazdasága, mint képviselő, az a dolgunk, minden fillérnek helye van, jó gazda 
módjával. Gondolkozzál el. Ötösre fogom bekötni a diplomadolgozatodat, ha másképp látod a 
gazdaságot. 
 
Cseresnyés Péter: Akkor, hogyha Önhöz viszi. Már a kötendő anyagot, nyersanyagot. 
 
Bene Csaba: Kicsit úgy érzem magam itt a közgyűlésen, mintha olyan helyen lennék, ahol különböző 
listákat készítenek egyes képviselőtársaim, mert listaszerűen sorolják, hogy ki milyen körökhöz tartozik. 
Én mindenféle listakészítést és listázást elutasítok a magam részéről, és arra szeretném kérni 
képviselőtársaimat, hogy ne tegyék ezt a jövőben. 
 
Karádi Ferenc: Bicsák Miklósnak szeretném mondani, hogy az az árbevétel, amit most hiányol, az azért 
hiányzik, mert a nagykanizsai vállalkozók kevesebbet fizetnek a reklám címén be a kasszába. De 
hogyha Ön úgy gondolja, hogy ezt meg kell növelni, akkor a nagykanizsai vállalkozók járnak rosszul. 
 
Cseresnyés Péter: Marton Istvánnak adom meg a szót. Bicsák képviselő úrnak én fogok majd reagálni, 
amit kérdezett, úgyhogy nem felejtettem én azt el. 
 
Marton István: Számolni se kell, ide van írva, az 5. napirendi pontnál tartunk. Korszerűen felkészült ifjú 
képviselőtársunk csacskaságait felsorakoztatva töménytelen mennyiségben már három embert 
megpróbált kioktatni. Nem ártana, hogyha egy kicsit magába is nézne, meg esetleg Önök is inspirálnák 
arra, hogy egy kicsit fogja vissza magát, ha csak nem pont arról szól a történet, hogy Önök biztatgatják, 
mert amikor ugye – azoknak mondom, akik nem ismerik a rendet – én mondok valamit, Cseresnyés úr 
reagál rá, arra én rávilágítok, hogy az miért nem úgy van, és akkor utána jönnek a jól felkészült, 
korszerűen felkészült ifjú képviselőtársaim és a többiek, és utána én már hiába nyomom a gombot, 
Cseresnyés úr azt mondja, hogy aki már kétszer szólt, az nem szólhat hozzá többször. 
 
Cseresnyés Péter: Így van. 
 
Marton István: Ez így van az Önök nagy örömére. Úgyhogy azért ennél a napirendnél szóltam, mert 
ennél most szóltam először és egyben utoljára. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Nagy Imrét megkérném, hogyha 
lehet, Gáspár úrnak legyen szíves szólni, hogy jöjjön be egy pillanatra, mert láttam, hogy telefonon 
keresték és ki kellett mennie, ugyanis szeretném, hogyha megerősítené azt, amit én mondok, ugyanis Ő 
ismeri a számokat. A Bicsák képviselő úrnak a kérdésre szeretném megadni a választ, és András arra 
kérlek, hogyha véletlenül valamit rosszul mondanék, akkor javíts ki. Amire Fodor képviselő úr és Bicsák 
képviselő úr is utalt, hogy kevesebb a reklámbevétel, mint volt, ez nominálisan igaz. De azért nem fedi 
teljes egészében a valóságot, mert akkor, amikor még a Via Kanizsa kezében volt a reklámfelületek 
kezelése, már lecsökkent ez a bevétel, ugyanis annak idején született egy jogszabály, amelyik 
megtiltotta a villamos közvilágítás lámpatesteit hordozó kandelábereken való hirdetést, és azzal, hogy az 
ilyen ESMA jellegű táblák eltűntek a város minden részéről, ez körülbelül, ez a bevétel a felére esett 
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vissza. Jól mondom, András? Tehát 10 millió Ft volt a bevétel, és ez 5 millió Ft alá csökkent. A 
szerződésünkben, amit mi kötöttünk ezzel a céggel, pontosan ennek az összegnek a befizetését vállalta 
a cég. A várost egyetlenegy fillér kár nem érte ezzel a szerződéssel, hogyha a megváltozott viszonyokat 
arányosítjuk, tehát az új helyzetet és a régi helyzetet. A helyzet annyiban változhat, tehát ez nem egy 
bebetonozott összeg, amit ők vállaltak, a szerződésben, ha jól emlékszem, úgy szól az idevonatkozó 
passzus, hogy abban az esetben, hogyha az árbevétel 5 %-kal növekszik, ebben az esetben ő is emeli, 
nem tudom mennyivel, a városnak befizetendő pénzt. Itt tartunk most. Jelen pillanatban az az igazság, 
lehet kételkedni Bizzer úrnak a szavaiban, amit Ő mond, tehát jelen pillanatban ez a cég beruház, 
rendbe tesz, karbantart és beruház ebbe az üzletágba. Én szeretném azért elmondani Fodor képviselő 
úrnak, hogy én biztos vagyok benne, hogy mindenki megkapja a lehetőséget, aki hirdetni akar, hogy a 
hirdetési felületeket megveheti. Ugyanis ez üzlet. Ez nem politikai ügy, ez nem érzelmi ügy, hanem üzlet. 
Úgy, ahogy Önök ki tudják tenni ma is - mert én láttam MSZP-s hirdetőfelületeket a városban - a 
megfelelő plakátjaikat, amivel a saját választóiknak üzenni akarnak, ezt ezután is meg fogják tudni tenni. 
Én azt hiszem, kár ijesztgetni, meg kár bármiféle rémképet felfesteni. Demokráciában élünk Fodor úr, 
mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy a véleményét elmondja, vagy éppen a véleményét más 
formában kinyilvánítsa. Az a felület, annak a felületnek az értékesítése viszont üzlet. Higgye el, senki 
sem a saját maga ellensége érzelmi alapon, hogyha pénzről van szó. Arra kérek mindenkit, hogy arról a 
rendeleti javaslatról szavazzon, amelyik a kiegészítésben van. Fenn van a kiegészítés a honlapon. Ez a 
rendelet úgy szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a reklámok és hirdető-
berendezések elhelyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendeletet a mai nappal. Aki ezt el tudja 
fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 12 igen, 2 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
rendeletet alkotja: 
 
 

12/2013.(III.04.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a reklámok és hirdető 
berendezések elhelyezésének szabályairól szóló 12/2013.(III.04.) 
önkormányzati rendeletét. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
A „Javaslat a reklámok és hirdető-berendezések elhelyezésének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a közterületek és közterület jellegű területek 
használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására” napirend a 6., 
Javaslat a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és a településképi 
kötelezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására tárgyalását követően ismét 
megnyitásra került. 
 
 
 
6. Javaslat a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és a településképi 

kötelezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Itt ugyancsak szeretném felhívni a figyelmet, hogy van egy kiegészítés, a 
kiegészítésben szereplő anyagot és az ottani rendeleti javaslatot teszem fel majd szavazásra. 
Hozzászólót várok. Ez a javaslat a településképi véleményezési, településképi bejelentési eljárás és 
településképi kötelezés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására. A kiegészítést 
mindenképpen nézzük meg, mert ott van jó néhány fogalmi, értelmezési változás. Ezt a vitát lezárom. 
Aki el tudja fogadni a rendeleti javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
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A közgyűlés 14 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
rendeletet alkotja: 
 

13/2013.(III.04.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a településképi 
véleményezési, a településképi bejelentési eljárás és településképi kötelezés 
szabályairól szóló 12/2013.(III.04.) önkormányzati rendeletét. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
Cseresnyés Péter: Én egy ügyrendi javaslatot szeretnék tenni, mert az előző napirendnél egyik 
rendeleti javaslatunkról elfelejtettünk szavazni, úgyhogy én azt javaslom a közgyűlésnek, hogy 
engedélyezze és vegye fel napirendre újra az 5. napirendi pontot, hogy az elmaradt rendeleti javaslatról 
szavazhassunk. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot. Az 5. napirend, tehát a 
reklámberendezések kapcsán. 
 
 
A közgyűlés 14 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 

53/2013.(II.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a „Javaslat a 
reklámok és hirdető-berendezések elhelyezésének szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a közterületek és közterület 
jellegű területek használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet 
módosítására” napirend tárgyalását ismét megnyitja. 

 
 
 
5. Javaslat a reklámok és hirdető-berendezések elhelyezésének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására, valamint a közterületek és közterület jellegű területek 
használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Dr. Fecske Zoltán ügyvezető Publimont Kft. 1022 Budapest, Törökvész u. 30/a. 

 
 
Cseresnyés Péter: Tehát az eredeti előterjesztésben lenne ez a rendeleti javaslat. A 2. pontról 
szavazunk. Az eredeti javaslat rendeleti javaslatai közül a 2-esre. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Közgyűlése megalkotja a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004. 
önkormányzati rendelet módosítására. Aki ezt el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
Az eredeti előterjesztésben a 2. pont, a rendeleti javaslat 2. pontja. 
 
 
A közgyűlés 13 igen, 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
rendeletet alkotja: 
 

14/2013.(III.04.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 14/2013.(III.04.) 
önkormányzati rendeletét a közterületek és közterület jellegű területek 
használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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7. Javaslat az Egyesített Bölcsőde alapító okiratának módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde  

 
 
Cseresnyés Péter: Fejlesztő nevelés, oktatás, mint új tevékenység jön be. Ugye jól mondtam az előbb? 
Nem? Az került ki. Jó. Igen.  
 
Sajni József: Csak egy kérdésem lenne. Hogyha kikerült innen a korai fejlesztés, akkor ez most 
abszolút szervezetten folyik tovább? 
  
Cseresnyés Péter: Ágnes, a korai fejlesztés az a Melindáékhoz tartozik, ugye? 
 
Sajni József: Tehát a bölcsődéből kikerült a korai. 
 
Cseresnyés Péter: Zsuzsáékhoz. Szivárvány.  
 
Sajni József: Tehát folytonos és megy… 
 
Cseresnyés Péter: Igen.  
 
Sajni József: Köszönöm. 
 
Cseresnyés Péter: Na, de ez is benn van az előterjesztés bevezető szakaszában. További hozzászólót 
nem látok, a vitát lezárom. Aki a határozati javaslatot el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen 
gombot.  
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

54/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Bölcsőde alapító 
okiratát az 1. számú mellékletben foglaltak szerint módosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény jelen határozattal módosított, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki, és a módosító, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok Magyar 
Államkincstárnak történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető) 

 
 
 
8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Sportkoncepciója 2011-2016 módosítására 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Ennek az oka is benne van a magyarázatban. Egy pályázathoz kapcsolódunk, és ez 
érintheti ebben az esetben, ha ezt elfogadjuk, az uszodát.  
 
Marton István: Tartalmai oldalról azon túlmenően ugye vannak alaki dolgok, ami miatt ezt csinálni kell, 
hát, nem sok értelme van az egész dolognak, mármint a Sportkoncepciónak. Vannak dolgok, amik ugye 
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automatizmusok. Szépen felsorolja, hogy 77 sportszervezet van. Ja, hát azért azt javaslom, hogy a 7. 
2011-es 80 mFt-os felosztás benn maradt. Egy csomó dolgot hála Isten kitöröltek. Ezt elfelejtették, holott 
talán ezzel kellett volna kezdeni. Azt azért muszáj elmondani, csak az „A” meg a „B” kategóriára térek ki 
- „A” kategória micsoda? A labdarúgás. Hol van a labdarúgás mostanra Kanizsán? Hát, gyakorlatilag 
közelít a soha nem látott mélypont, a melyei első osztály felé, mert ez már menthetetlen, hogy oda fog 
jutni ez a csapat. „B” kategória, ahonnan soha nem látott mélypont felé közelít. „B” kategóriába mi van? 
Az úszó és vízilabda. Jó, hála Isten ezek jól tartják magukat, de a női és férfi kosárlabda? A női és féri 
kézilabda? Amikor elmegy az ember egy női kézilabda mérkőzésre, és azt látja, hogy a kicsik játsszák le 
a nagymeccset is, miközben előtte már esetleg lejátszották a saját meccsüket és 20, 30, 40 gólokkal 
kapunk ki. Hát, nem mondanám azt, hogy rendben van a dolog. 2011-ben még 80 millió volt a felosztás 
az élsport, a verseny- és élsportra, ami mellesleg 2009-ben még 100 millió volt. Hát, az idén meg tavaly 
is olyan a 2009-nek a fele környékén. Tehát 50 millió táján leszünk. Lassan azt kell, hogy mondjam, 
hogy amilyen szépen lecsökkent, ezek után már normálisan nem lehet működtetni és még egy kicsit 
csökkentnek rajta és akkor az egész kidobott pénz lesz. 
 
Cseresnyés Péter: Nem szeretném senkibe fojtani a szót, én szeretném kérni a képviselőtársaimtól, 
hogy a napirendi ponthoz szóljunk hozzá. Ez a módosítás arról szól, hogy pályázatban el tudjunk indulni 
és azért, hogy az uszodára valami pénzt tudjunk fordítani, ezért egy kis minősítést, átminősítést kell 
tennünk az uszoda használatával. És hát az előző hozzászólás kapcsán eszembe jutott valami. 
Platónnak egy bölcs gondolata, de inkább nem mondom el.  
 
Balogh László: A sportbizottság a kedves ellenzékkel együtt 8 igennel egyhangúlag támogatta ezt a 
javaslatot, és ezért talán remélem, hogy parttalan vita itt sem alakul ki. Ezzel együtt én is azt gondolom, 
adjuk meg ezen szférának a súlyát azáltal, hogy néhány mondat elhangzik erről a tömör 
Sportkoncepcióról, ami szinte tételmondatos. De van erre példa az országban és egyáltalán nem baj, 
hogy nem bonyolultabb formájú - én úgy gondolom. És egy aktualizálásról van szó. Nyugat-dunántúli 
Operatív Programhoz tartozóan az uszoda felújítása is, hogy tervezhető legyen. Én azt gondolom, ez 
fontos része a sportéletünknek. És a sportélet bemutatását illetően, ahol a sportszervezetek száma nő, 
már pedig a 77, az több mint a 2010-es adat, az még akár azt is jelenti, hogy nem haldoklik a sport. 
Ezzel együtt vannak nekem is szomorúságaim, mondjuk az összetételt illetően, de még is hadd jelezzem 
azt, hogy itt talán az elmúlt évben történt olyan, meg az idei évben történhet olyan, ami előrelendíthet 
bennünket. Igen, sportbizottsági ülésen is észrevettük, hogy ott a 4. fejezetrészben az a 2011. évre 
vonatkozó rendelkezés, az értelemszerűen az kerüljön ki. A diáksportra vonatkozó javításokkal is 
egyetértettünk. A létesítmények helyzetét illetően én azt gondolom, hogy egyértelműen üdvözölni kell 
azt, hogy tavaly a város az Olajbányász létesítményt 160 millió forintért – ez nem kevés pénz –, de 
visszaszerezte úgymond és hát remélhető, hogy ez nem csak parlagon maradó sportkomplexum marad. 
Épp ezért a 7-es pontban, a fejlesztési elképzeléseket tartalmazó pontban az uszodát is beleértve 
természetesen, de beleértve azt, hogy a TAO által az olajbányász komplexum, de akár még az NTE 
csarnok is valamiféle ötletet adhat a jövőre vonatkozóan. És itt van egy mondat, amelyben akár adósok 
vagyunk, akár mint sportbizottság. Ezt szeretném a 7-es fejezetben a harmadik bekezdés utolsó 
mondatát úgy javítani – itt volt egy határidő, 2012. december 31-i – ezt szeretném, hogy úgy módosítsuk 
ezt az utolsó mondatot ebben a harmadik bekezdésben, a 7-es fejezetben, hogy a javasolt elképzelés 
összeállítása 2013. április 30-ig kell, hogy elkészüljön.  Ez egy házi feladat a sportbizottságnak. Erről 
mindannyian tudunk, és komolyan szeretnénk ezt léptetni ebben a két hónapban. Megállapítottuk azt is, 
hogy jobb, hogy nem bonyolultabb a Sportkoncepciónk, és azt is megállapítottuk, hogy igenis az idén 
sem és a múltban sem, mondjuk a verseny- és élsport 50 milliója és a diáksport 15 milliója áll a városi 
sport rendelkezésére, hiszen vannak még további rendezvények. Van az uszoda. Tavaly volt az 
Olajbányász 160 milliója. Ha összeadjuk bármelyik évet, az a bizonyos bűvös 1 %, az jóval túl van 
teljesítve, mármint a költségvetés 1 %-a. Reméljük, hogy az idén is fog még ez felfelé változni az év 
folyamán. 
 
Sajni József: Én csupán csak ehhez azt szeretném hozzátenni, hogy egyrészt támogattam 
természetesen a pályázaton való részvételt, mert ez egyértelmű. Viszont a bizottsági ülésen is 
hangoztattam, azért itt is elmondom – tudom, hogy nem szorosan a napirendhez tartozik –, hogy egy 
Sportkoncepció, ami 2011-2016-ig szól, én úgy hiszem, hogy általában a Sportkoncepciónak arról 
bizonyosan kell szólni, hogy az önkormányzat részvétele, az kiszámítható legyen a sporttámogatásban. 
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Most ezt tulajdonképpen a tavalyi évben, már itt Marton polgármester úr ma ezt említette, hogy tehát 
tavaly már például a kiemelt sportágban meg lett felezve a támogatás. Én azt kérném tisztelettel, hogy a 
Sportkoncepciót készítők szíveskedjenek revideálni, vagy ezt az egészet újragondolni, és akkor 
aktualizálni, hogy akkor végül is mi a helyzet ezzel a koncepcióval. Mert eddig most ez nem állja meg a 
helyét szerintem, már legalábbis a tavalyi évben már nem. Akkor én kérném szépen, hogy ezt újra kéne 
gondolni. 
 
Karádi Ferenc: Szeretném Balogh Lászlónak és Marton Istvánnak is jelezni, hogy az a 80 milliós, az a 
helyén van. Miután, ha megnézzük a szövegezést az előtte lévő bekezdésben, utalás van arra, hogy a 
mindenkori éves költségvetés keretét lehet ilyen módon felosztani. A 80 millió pedig a 2011-es évre 
vonatkozó volt. Tehát az pontosan szövegszerűen is helytálló, ami ott meg van fogalmazva. Ami Sajni úr 
hozzászólását illeti, akkor az természetesen egy jogos elvárás, hogy a koncepció térjen ki arra, hogy ez 
kiszámítható legyen, a támogatás rendszere. Ezt célozza maga az elképzelés, és egy olyan elveket 
fogalmaz meg, amelyik valóban azt a kiszámíthatóságot vetíti elő, és az éves költségvetés rendelkezik 
mindig arról, hogy mi az, amit támogatásként nyújtani lehet. Ez egy pályázati rendszer, ezt pontosan 
tudjuk. Ennek a bevezetésére kötelezett lett az önkormányzat, és ezen keresztül, mindenki pontosan 
tudja, hogy milyen feltételek mellett pályázhat hosszú évekre vonatkozóan. 
 
Marton István: Amit az előbb Karádi Ferenc mondott, én a fogalmazás helytállóságával a legcsekélyebb 
mértékig sem foglalkoztam. Annyira nem, hogy nem is gondoltam rá. Az olyan, amilyen. De az, hogy 
Balogh László képviselőtársam, aki hát elég régóta üldögél ebben a testületben. 
  
Cseresnyés Péter: Dolgozik, képviselő úr.  
 
Marton István: Hát, néha dolgozik igen. Az Önök átlagát meghaladóan ezt el is kell, hogy ismerjem. 
Hát, hogy milyen az eredmény, az egy másik dolog természetesen. Most éppen erre akarok rámutatni, 
hogy kétszer is dicsekedett azzal – elég lett volna egyszer –, hogy 2009-ben, hogy tavaly 160 millió 
forintot fizettünk az Olajbányász sportpályáért. Azt 2009-ben fizettük. Az nem egészen tavaly volt, sőt, 
nem is tavalyelőtt, sőt még nem is azelőtt. Három évvel korábban, Balogh úr. Mint bizottsági elnök, én 
úgy gondoltam, hogy ezt Ön tudja, és én ki is néztem Önből, de gondolom, ez csak szóbotlás volt az Ön 
esetében.  
 
Bicsák Miklós: Pedig én a végére nyomtam meg magam. De megköszönöm még egyszer, hogy így 
megtisztel. Én azokért az emberekért, sportbarátokért, jómagamat is beleértve és támogatóként is, hogy 
Kanizsa labdarúgásával mi lesz, tisztelt polgármester úr? A képviselőtársaimhoz is szólok. NB-III-as 
csapatra szükség van Nagykanizsának. Higgyétek el, a cirkusz, az kell. Legalább vasárnap, vagy 
szombat délután, ha más nem, az ember a sportpályán találkozik és azért Kanizsának a tradíciója a 
futballban nem szabad, hogy eltűnjön. Mind jobban aggódnak azok a várospolgárok, akik komolyan 
veszik ezt a kérdést, és azt kérdezik, hogy te Miklós, a képviselőtestületnek ennyi? Lesöpörjük a 
csapatot, megyei osztály, járási? Én örülnék, és ha olyan módban élhetnék, mint vannak az NB-I-et 
támogató vállalkozások, NB-I-es csapatokat támogató vállalkozások, én Palint felfuttatnám, ha 
megérném még a koromnál fogva, NB-III-ba, de nem tehetem meg, mert én ehhez kicsi vagyok. A másik 
az, tisztelettel kérem polgármester urat, képviselőtársaimat, hogy álljunk ehhez a kérdéshez. Sportbarát 
Bene képviselőtársamat, Balogh urat, aki kiváló kapus a kézilabdában. Nem lehet, hogy eltűnjön a 
labdarúgás Nagykanizsáról. Már volt, hogy amikor fuldoklott, de legalább az NB-III-at támogassuk. 
Köszönöm előre is a bizalmatokat. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, szólni fogok a palini sportklubnak a vezetésének, keressék meg Önt, 
mert szeretné támogatni őket, de hát gondolom, eddig is beszéltek egymással. Nem tudom, hogy miért 
nem sikerült találkozniuk ilyen ügyben is. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Bizony, el fogok térni egy kicsit a napirendi ponttól. 
 
Cseresnyés Péter: Mindenki eltért, úgyhogy nem lesz újdonság.  
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Dr. Károlyi Attila József: Egy kis rövid történetet mesélnék el. Vasárnap vagy szombaton, nem vagyok 
egy nagy TV-néző és nézegetem a televíziónak a műsorait, egyszer csak megakadok egy magyar kettő, 
azt hiszem és kérem, két kézilabda csapat játszik. Szeretem a kézilabdát, nézem, mondom, kik ezek? 
És akkor egyszer mondja, hogy Csurgó. Akkor megint odafigyelek rá, hogy leülök, elkezdem nézni. A 
Csurgó éppen megverte a Tatabányát, de rendesen. Fölhívom a testvéremet, megkérdezem tőle, Te mi 
ez a Csurgó, milyen csapat ez? És akkor mondja, hogy hát ez egy csurgói kézilabda csapat. A fiúk 
mellett a lányok is nagyon jók. A város egy emberként támogatja őket. És az szomorú dolog, amit 
Önökkel szeretnék közölni. Nem is annyira Nagykanizsa városában, mert azért már elmondta itt Sajni 
képviselő úr és Bicsák képviselő úr is, azt hiszem, hogy úgy nem fogalmazták meg a dolgot, ahogy én 
most megfogalmazom. Szánalmasak vagyunk. Egy sportágat igenis ki kellene emelnünk. És 
megmondom miért. Nem azért, hogy itt néhány sportvezető és szponzor, az arannyal tömje a zsebét, 
hanem a közösségi élmény érdekében. Amikor kimentünk Bányász - Vasút meccsre, igenis 
összekovácsolta Nagykanizsa város lakosságát az, hogy valamelyik oldalon a lelátón helyet foglalt. Ez 
nagyon hiányzik nekünk ebben a szegény világban. Nem egymást kellene csepülni, szapulni, és nem 
fölemlegetni azt, hogy Ti is polgármester úr és hol a labdarúgás Nagykanizsán. Hát, szegény meg 
visszanéz, azt mondja, hát, éntőlem tetszik ezt kérdezni? De azért egy Nagykanizsa város 
közgyűlésének ezt meg kellene, a tekecsapatot, mit bánom én, melyiket támogassuk. Női kézilabda. 
Emeljünk igenis ki egyet és a közösségi élmény érdekében, ami nekünk nagyon hiányzik Nagykanizsán. 
  
Cseresnyés Péter: Képviselő úr énnekem az a véleményem egyébként – senkibe nem akarom fojtani a 
szót –, hogy ezt a vitát fojtassuk le akár egy külön közgyűlés keretén belül is, mert ha jól emlékszem, 
2007-ben fogadtuk ezt a bizonyos Sportkoncepciót el. Akkor a többség azt támogatta 2007-ben, hogy. 
2011-ben? De már 2007-ben is volt valami szerintem. Na mindegy. Én az eredetit, nem ezt, hanem az 
eredetit, amit egyáltalán legyen Sportkoncepció, és akkor az akkori vitában a többség azt határozta el, 
hogy nem egy sportágat fog támogatni, és abból a lehető legtöbbet kihozni, hanem lehetőség szerint 
minél szélesebb kört támogat a sport tekintetében éppen azért, hogy minél több gyerek, minél több fiatal 
ismerhesse meg a sportot szervezett keretek között. Hogy ez helyes-e vagy sem, azt én nem tudom, de 
akkor így döntött a közgyűlés. Beszéljünk róla. Tehát, ha a közgyűlés úgy dönt, hogy szükség van itt egy 
harmadosztályú, másodosztályú csapatra a futballban, kézilabdában első osztályúra, és ahhoz kell 50 
millió forint, kérem szépen, itt a költségvetésben a sportra szánt 50 millió forint. De akkor tudomásul kell 
vennünk, hogy egy csomó klubnak nem fog jutni, vagy nagyon kevés fog jutni. És egy nagyon fontos 
dolgot szeretnék kiemelni. Azért csak az önkormányzatra számítani a sport területén nem lehet és nem 
azért, mert önkormányzat nem akar támogatni. Hát, én biztos vagyok benne, hogy mindenki, hogyha 
lenne sok pénz, ebben az önkormányzatban mindenki személy szerint támogatna mindent, csak nincs 
elég pénz erre. Erre jön a szponzorráció. Ha úgy dönt a közgyűlés, ezt meg tudjuk csinálni. Akár azt 
mondom, hogy valamelyik következő közgyűlések egyikén ezzel foglalkozzunk és átbeszéljük, 
átbeszélhetjük az egészet. Én erre teljesen nyitott vagyok, mert én sem tudom eldönteni, hogy mi a jó. 
Én egyébként akkor amellett szavaztam, hogy minél több gyerek juthasson hozzá szervezett keretek 
között a sporthoz. Aztán birkózni akar, futballozni akar, vagy éppen íjászkodni, az egy más kérdés. De 
ha úgy döntünk, hogy egy kiemelkedő sportágat egy bizonyos szinten akarunk látni, és ehhez mi 
támogatást akarunk adni, akkor tudomásul kell venni, hogy egy sportágban 10 milliókat kell beletennünk, 
főként, ha ez csapatsport. Azért képviselő úrnak, Károlyi képviselő úrnak mondom, meg mindenkinek, 
hogy van nekünk egy ilyen kiemelkedő csapatunk. Negyedik alkalommal, most lesz ötödik alkalommal 
országos bajnok a sakkcsapat. Csak hát ugye az nem annyira széles körben kaphat érdeklődést, mint 
egy futball, egy kézilabda, vagy egy kosárlabda. 
 
Bicsák Miklós (Ügyrendi): Én csak szeretném, biztos Önt nem tájékoztatta a palini sportelnök, a Kuti 
úr. Tavaly a Bicsáknak a cége a társasági adó bizonyos komoly összegét a palini labdarúgásra 
fordította. 
 
Cseresnyés Péter: Nem akartam én célozgatni képviselő úr, de aki akar támogatni, az egyébként 
egyéni emberként is, magánemberként is teheti ezt. Sajnos az a probléma – ezt most Önnek is kell 
mondanom –, hogy csak az önkormányzat nem tudja minden sportágat, minden sportág, minden 
sportegyesületét azon a szinten támogatni, amit egyébként megérdemelne, mert mindegyik 
megérdemeltnél, főként, amelyik gyerekekkel foglalkozik, vagy éppen olyan sportoló van a tagjai között, 
aki kimagasló, országos, vagy éppen azon túlmutató eredményt tud fölmutatni, kellene mindenkit 
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támogatni, de mindenre az önkormányzat ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, nem tud. Tehát el 
kell döntenünk, hogy mit akarunk csinálni. Lépni kell. Viszont előtte meg kell beszélnünk a dolgokat.  
 
Sajni József (Ügyrendi): Tulajdonképpen az én tavalyi javaslatom az volt, hogy – és el is fogadta a 
közgyűlés – a 2013-as.  
 
Cseresnyés Péter: Mi az ügyrendi javaslata képviselő úr? 
 
Sajni József: Tehát, hogy igenis ezt most a februári közgyűlésen tárgyalni kellett volna napirendi 
pontként a koncepciós, sportkoncepciós. 
 
Cseresnyés Péter: De mi az ügyrendi javaslat? 
 
Sajni József: Az, hogy végül is egyetértve azzal, hogy igenis ez kerüljön napirendre.  
 
Cseresnyés Péter: De ez nem egy ügyrendi javaslat, hanem azt javasolja Ön, hogy a következő 
közgyűlések valamelyikén tárgyaljuk ezt a dolgot.  
 
Sajni József: Igen, ezt mondom. 
 
Cseresnyés Péter: Ezt én elfogadtam, tehát ezt be fogom hozni. Jó?  
 
Sajni József: Jó. Januárban volt ez eredetileg. El lett halasztva februárra és most sem tárgyaljuk. Tehát 
akkor a következő közgyűlésen. 
 
Cseresnyés Péter: Ezért kértük meg, mert most akartunk ezzel foglalkozni.  
 
Sajni József: Jó, köszönöm.  
 
Bene Csaba: Talán polgármester úrhoz kapcsolódnék először. Ő elmondta kristálytisztán, hogy az 
elmúlt időszakban milyen döntés született itt a verseny- és élsport támogatása kapcsán a 
Sportkoncepciónkban. Szeretném emlékeztetni a közgyűlést arra, hogy a Sportkoncepció megalkotása 
előtt komoly egyeztető tárgyalások folytak. Több alkalommal sportfórum került összehívásra, illetve volt 
egy előkészítő bizottság, ahol az ellenzéki oldalról és az éppen többségben lévő oldalról is ott voltak a 
képviselők és kérem szépen, ez a döntés született ott, hogy ilyen módon támogatjuk az élsportot, ami 
azt jelenti, hogy a jelen pillanatban meglévő erőforrások alapján az önkormányzati támogatás, az éppen, 
hogy csak a szinten tartáshoz elégséges. Még ahhoz sem elégséges. Ahhoz, hogy itt egy gyökeres 
változás következzen be, én már akkor is elmondtam, és most nyíltan is elmondom itt a nyilvánosság 
előtt, hogy én csak olyan döntést tudok elfogadni, ami egyhangúlag születik meg. Azt nem fogja 
fölvállalni a többség, hogy hozzunk egy ránk erőltetett döntést. Mondjuk, hogy egy sportágat 
támogattunk, és utána az ellenzék pedig mutogat ránk majd a többiek előtt, mert a többiek pedig mindjárt 
köpködni fognak bennünket, hogy nézzétek, ezek voltak azok a képviselők, akik megszavazták, hogy 
nektek egy fillér sem. Mert azért tessék kérem szépen megnézni az 50 mFt-os keretet. Aki ma tudja, 
hogy egy-egy élcsapatnak a fenntartása mibe kerül, ez azt jelenti, hogy egyetlenegy sportág sem képes 
szinte ebből az 50 mFt-ból NB-I-es szintet megütni. Nagyjából ez a helyzet a jelen pillanatban. Az, hogy 
Sajni képviselőtársam itt mondta, hogy mekkorát csökkent valamelyik kiemelt sportágnak a támogatása. 
Az, hogy egy sportág kiemelt, az természetesen nem azt jelenti, hogyha csökken a támogatásra 
fordítandó összeg, akkor ő ugyanolyan összegben marad. Mondjuk, volt neki 30 millió a támogatása, 
hogy megmarad neki a 30 millió, csak a többinek csökkentjük le 50 %-kal, mert lecsökkent az 
összegünk, ami rendelkezésre áll. Természetesen mindenkit egyforma mértékben. Bár itt is még azért 
szerintem volt eltérítés abba az irányba, hogy a kiemeltek ne szenvedjenek akkora hiányt az 
anyagiakban és ilyen módon került sor a csökkentésre. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy a 
verseny- és élsportnak a fenntartása, az nem önkormányzati feladat. Természetesen valamilyen részt 
tud belőle vállalni, egy minimális részt, de Bicsák képviselőtársamnak mondom, szíveskedjen 
megszervezni egy vállalkozói kört Nagykanizsán, aki összedobja az NB-III-as labdarúgáshoz szükséges 
összeget. Mondjuk, az összességében, az elmúlt évek során tudjuk, hogy na 30-40 mFt között van, ami 
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szükséges egy ilyen csapatnak. Lehet, hogy most már több. Mondjuk, ahhoz adunk, most önkormányzati 
szinten tudunk adni az 50 millióból 10 mFt-ot, és ha az a vállalkozói kör nem a TAO-ból, mert a TAO, az 
ugye olyan adónem, amit mindenképpen elfizet egy vállalkozó, mindenképpen be kell fizetni, vagy a 
központi költségvetésbe fizeti be, vagy odaadja valamelyik sportegyesületnek. Minden tiszteletem a 
vállalkozóké és köszönjük azt a támogatást, amit ezen keresztül nyújtanak a sportegyesületeknek, de 
ugye ezt mindenképpen elfizetendő pénze. Vagy az Államnak fizeti be, vagy egy részét odaadja egy 
sportegyesületnek. Ahol magasabb szinten támogatják a sportot, ott biztos vagyok benne, hogy ezen 
kívül még egyéb pénzeszközöket is fordítanak, mert ez a TAO, ez nem elég rá. Azért, hogy ne olyan 
szomorú képet fessünk a sportunkról, mert úgy különben ez az előterjesztés az én olvasatomban, ez egy 
pozitív előterjesztés, mert csak arról szól, hogy az uszodát, mint létesítményt emeljük a 
sportlétesítmények közé, hogy tudjunk rá pályázni. Ehhez képest egész máshova jutottunk megint az 
előterjesztés kapcsán. De mondom, ehhez képest Marton képviselőtársam már egy csomó negatívumot 
kezdett el megint az első hozzászólásában, csak negatívum volt, hogy aztán milyen rosszul megy itt 
meg, hogy milyen támogatás volt, és hogyan csökkent ez le. Természetesen lehet ez így csinálni. De én 
úgy gondolom, hogy ennek a pozitívumát kell először nézni, hogy ennek kapcsán milyen fejlesztési 
pénzt tudunk ehhez az uszoda fejlesztéséhez biztosítani. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, miután lejárt a 4 perc. Lassan oka fogyottá válik az, amit az előbb 
mondtam, hogy egy komoly vitát folytassunk le e napirend kapcsán, mert az uszoda helyett tényleg 
másról, a Sportkoncepciót kezdtük újratárgyalni. Nekem az lenne a kérésem. Károlyi Attila képviselő 
úrnak nem adom meg a szót, mert kétszer szólt már. Egyszer? Ja ez a második? Akkor azt kérném, 
röviden, mert tényleg a témához szóljon hozzá.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Tisztelt frakcióvezető úr, azért elmondta itt azért, oldalvízen azért elmondta a 
sportkoncepciós véleményét. Szépen kifejtette három és fél percben. Nem biztos, hogy helyes volt a 
döntésünk, de nem mondta senki azt, hogy Nagykanizsán az önkormányzat csináljon egy focicsapatot. 
Ezt nem mondta senki. Csurgón – nem akarom mondani az illető úrnak a nevét – egy magánszemély, de 
teljes városi támogatással a kézilabda mellé. Én azt mondtam, kérem szépen ugye, amikor eljutunk 
odáig, hogy vasút vagy bányász, dobjunk bele egy kétforintost. De én a bányászra. Most édesapám 
lehet, hogy szegény megfordult a sírjában, mint a MÁV NTE volt elnöke. Annyiban lenne jobb a bányász, 
vagy nem tudom kicsoda, hogy megint melléállna egész Kanizsa és nyomná szívvel-lélekkel. 
 
Cseresnyés Péter: Ezt csináljuk képviselő úr azzal, hogy fejlesztjük ott azt a sporttelepet. Az UFC 
tárgyal a vasúttal, hogy hogyan tudják a futballt egy kézben tartani. Ez ebbe az irányba megy.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Én a mai napon Kaposváron egy ügyvéd kollégával beszélgettem, aki 
adójogból több könyvet írt. Ennek az embernek nagy meglepetésemre a Reál Madrid jelvénye volt 
kitűzve a fekete öltönyére. Nem azért, mert szponzor, nem azért, mert az egyesület, a Reál Madrid 
egyesület vezetőségi tagja, hanem azért, mert szereti ezt a focicsapatot. Én azt mondom, Nagykanizsán 
a fociért éltek, haltak az emberek. És zokognak otthon pont vasárnap délután, amikor végre 
elmehetnének, hogy az asszonyt ne kelljen otthon hallgatni, hanem jó nagyot ordítanának a 
bányászpályán. Zokognak. Akkor térjünk majd a koncepcióba. Tisztelt polgármester úr, legyen egy ilyen 
koncepciós közgyűlés. 
 
Karádi Ferenc: Károlyi képviselő úr, szeretném képbe helyezni, az Olajbányász pályán játszik már az a 
csapat, amelyik NB-III-as és a bajnoki mérkőzéseket is ott játssza. Ez az egyik. A másik az, hogy a TAO 
rendszerén belül az NB-III-as csapat működési finanszírozása nem megoldott, mert nem használható 
erre a célra. Fejlesztésre lehet igénybe venni és utánpótlás nevelésre. Ezt azért jó, hogyha tisztán látja 
mindenki. A vállalkozók pedig a saját zsebükből azt támogatnak, akit akarnak. De azt azért szeretném 
jelezni, hogy a városvezetés számára, merem remélni, hogy így gondolják, minden egyes sportkör és 
minden egyes gyermek, vagy akár sportoló a saját gyerekünknek számít. És ez a rendszer talán 
visszaköszön ebből a koncepcióból is. A sportvezetők és az edzők végzik a munkájukat, és jól végzik 
Nagykanizsán a munkájukat, és a városvezetés pedig azt teszi hozzá, hogy folyamatosan az 
infrastruktúrát biztosítja a számukra, természetesen forrással együtt. Nem tudom, hogy észrevették-e, 
hogy hány létesítmény valósult meg azóta, amióta ez a rendszer ilyen módon koncepcióvá vált. Először 
az alapokat szeretnénk megteremteni mindenhez, a rendszert kialakítani, és utána lehet azt a fejlődést 
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elvárni, hogy a résztvevők egy minőségi fejlődésen a személyi feltételek biztosításával, működés 
biztosításával megvalósítsanak. És az az álmunk is valóra válhat akkor, hogy egy minőségi labdarúgás 
vagy más sportág megvalósulhasson Nagykanizsára. Na, hát ennek az előterjesztésnek is az a célja, 
hogy az infrastruktúra fejlődhessen. Az uszoda kerüljön be a fejlesztendők közé. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Alpolgármester úr nem értette meg, amit mondtam. Ezt Önnek mondtam. De 
nem lehet lesöpörni ezt a kérdést és a koncepciós tárgyaláson Önt fel fogom világosítani. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólás nincs. Képviselő úr majd akkor, amikor a koncepcióról 
tárgyalunk, akkor kérem, hogy kérjen szót. És azért a vita rendjét tartsuk be. A sportbizottság elnökének 
a javaslata ugye az volt, hogy egy hibás dátumot javítsunk ki 2013. április 30-ig. Ez a 7-es fejezetben a 
2012. december 31. helyett 2013. április 30-ig kell ezt a bizonyos tanulmányt összeállítani. Ezzel a 
kiegészítéssel – én ezt befogadtam – teszem föl szavazásra a határozati javaslatot. Megszavaztassam? 
Jó. Marton úr azt mondta, hogy a 80 millió kivételéről módosító javaslatként. Én nem támogatom, mert 
ha beszélünk még a koncepcióról, ezt meg tudjuk tenni. Egyébként a 80 millió egyértelműen egy adott 
évre vonatkozott. Tehát ez még csak félre sem vezeti az embert. De, aki egyetért Marton úrnak a 
javaslatával, az igennel szavaz. Ha kérte a szavazást, akkor szavazzon is Marton úr.  
 
 
A közgyűlés 4 igen, 6 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.  
 
 

55/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Marton István 
képviselőnek azon javaslatát a „Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Sportkoncepciója 2011-2016 módosítására” előterjesztés tárgyalása kapcsán, 
hogy a koncepcióból kerüljön kivételre a 2011. évre vonatkozó 80 millió forint.  

 
 
Cseresnyés Péter: És akkor a határozati javaslatot Balogh elnök úrnak a módosításával teszem föl 
szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 13 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
 
 

56/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város Sportkoncepciója 2011-2016 módosítását az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint azzal a kiegészítéssel, hogy a „7. Fejlesztési elképzelések a 
sportkoncepció céljának elérése érdekében” fejezetben a tanulmány 
összeállításának határideje 2012. december 31-ről 2013. április 30-ra 
módosuljon.   

 
Határidő:  2013. március 1. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
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9. Javaslat a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői pályázatának 
kiírására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Miután a múzeum a mi intézményünk lett, ezért vezetőt kell választanunk oda.  
 
Balogh László: Az OKISB egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy 
2-es pont második francia bekezdése, az úgy alakuljon át, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottság elnökét és a bizottság által delegált egy tagját helyett az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottságot szerepeljen benne, tehát az egész bizottság szeretne részt venni a döntést előkészítő 
szakmai munkában. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Ezzel én nem értek egyet, amit tisztelt elnök úr elmondott, mert ennek a 
bizottságnak megvan a maga feladata és a személyi köre. Ha Önök rátelepednek. Hányan vannak 
ebben a bizottságban? Kilencen. És az ad hoc bizottság hány tagú? Három. Héttagú lenne? Önök 
tizenhatan ülnének ott és szavaznának ott Önök? Hát akkor. Javaslatot tesznek Önök? Na, hát ezt ugye 
nem gondolja komolyan. Hát, akkor bevittük volna az Önök bizottságába – nem? - ezt a dolgot. Ugye 
elismeri. Vonja vissza, legyen szíves! 
 
Cseresnyés Péter: Akkor először arról szavaztatok, amit módosító indítványként a bizottság – ugye ez 
bizottsági vélemény volt? – javasolt, tehát, hogy a határozati javaslat 2-es pontjában a második 
bekezdésnél ne az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke és egy delegált tagja, hanem az 
egész bizottság legyen bent ebben. Ilyen alapon már a közgyűlést direkt kijelölhettük volna. De, aki ezzel 
egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 6 igen, 4 nem és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.  
     
 

57/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság azon javaslatát a „Javaslat a Thúry György 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői pályázatának kiírására” 
előterjesztés határozati javaslata szerinti 2-es pont második francia bekezdése 
aszerint módosuljon, hogy „az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
elnökét és a bizottság által delegált egy tagját” helyett az Oktatási, Kulturális, 
Ifjúsági és Sport Bizottságot szerepeljen. 

 
 
Cseresnyés Péter: Ez nem ment át, úgyhogy az eredeti javaslatot teszem föl szavazásra. Aki el tudja 
fogadni, az kérem, nyomja meg ez igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
 
 

58/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 

1. pályázatot hirdet a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
magasabb vezetői feladatainak ellátására a határozat 1. számú mellékletét 
képező igazgatói pályázati felhívás közzétételével. 
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Határidő: 2013. március 5. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
2. a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatói feladatainak 

ellátására irányuló pályázati eljárás folyamatában a döntést előkészítő 
szakmai bizottságban való részvételre felkéri 
 a kulturális feladatatókért felelős alpolgármester, 
 az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét és a bizottság 

által delegált egy tagját, 
 a Közalkalmazotti Tanácsot (ennek hiányában a Közalkalmazotti 

Megbízottat) és a reprezentatív szakszervezetet egy-egy tag 
delegálására,  

 a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségét és a Pulszky Társaság – 
Magyar Múzeumi Egyesületet, mint országos szakmai szervezeteket 
egy-egy tag delegálására. 

 
Határidő:  2013. március 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
 
10. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Kanizsa TV Kft., Kanizsa 

Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft., Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft., Nagykanizsai 
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Turzó György könyvvizsgáló Pannonconsult Kft. Nagykanizsa, Teleki u. 19., 
Kámán László vezérigazgató, Lérántné Mátés Valéria ügyvezető, Mérksz Andor ügyvezető 
igazgató, Nagy Imre ügyvezető, Dóró János ügyvezető, Karácsony Károly ügyvezető 

 
 
Cseresnyés Péter: A következő napirendi pontunk a 10-es, amely jó néhány alpontra oszlik. Először is 
ugyanis itt a gazdasági társaságaiknak az üzleti terveit tárgyaljuk meg. Először a Nagykanizsa 
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. üzleti tervéről lesz szó.  
 
Bene Csaba: Szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy Turzó György úr kérte tőlem, hogy 
ismertessem az Ő véleményét, amely a bizottsági ülésen elhangzott, mert a mai közgyűlésen nem tud 
részt venni. A Kanizsa TISZK Kft. kivételével a most tárgyalandó társaságoknak Ő a könyvvizsgálója. 
Egyik társaságnál sem jelzett olyan problémát, ami az elfogadás megtagadását jelenthetné a részünkről. 
Egyetlenegy gazdasági társaságnál, illetve a Zrt-nél, a Vagyongazdálkodási Zrt.-nél hívta fel a figyelmet 
arra, ami az anyagban is szerepel, az üzleti tervben, hogy a Zrt. követeléseinek mértéke olyan 
nagyságrendűre emelkedett vagy emelkedik várhatóan 2013. évben, és az ennek kapcsán 
elszámolandó értékvesztés már azt a veszélyt hordozza magába, hogy veszteséges lehet a Zrt-nek a 
működése. És ennek elkerülése érdekében fölhívta a figyelmet arra, hogy a Zrt. vezetése kövessen el 
mindent a követeléseknek növekedési ütem megállítására, illetve a követelések behajtására. Szeretném 
még a közgyűlést tájékoztatni arról, hogy a bizottság mindegyik gazdasági társaság üzleti tervét 
elfogadta a kiegészítésekkel együtt, egy kivételével. Ez pedig a Kanizsa Újság Kft-nek a kiegészítésben 
szereplő ügyvezetői jutalmazásáról szóló előterjesztés. Azt 6 egyhangú nem szavazattal nem támogatta 
a bizottság. 
 
Marton István: Érdeklődöm, akkor külön-külön tárgyalunk az itt felsorolt cégekről, vagy mindenki 
egyben beszéljen róluk? 
 
Cseresnyés Péter: Külön-külön megyünk. 
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Marton István: Külön-külön. Jó, hát akkor a Vagyongazdálkodással kapcsolatban azt kell, hogy 
mondjam, hogy igen egy alapos, jól előkészített anyag, de nagyon szomorúan konstatálom benne, hogy 
a karbantartás 48.767.000-ról 42.000.000-ra csökken. Hát igen, ez nem a pénzbőségről beszél.  
 
Dr. Etler Ottó László: Ugye az embernek, ha vagyona van, akkor azt várná, hogyha gazdálkodik vele, 
akkor az nem kerül sokba, hanem bevételt hoz. Na most, ha jól látom, 32 oldalt nagyon nehéz volt 
átemészteni, amit itt az üzleti tervben a Vagyongazdálkodásnál leírtak. A lényegét talán abban 
foglalhatnám össze, hogy 90 milliót fizet a város az üzemeltetésért, és 12-őt kap vissza. Gyakorlatilag 
egy 80 millióba kerül nekünk az, hogy a vagyon úgymond működjön. Tehát ez viszont az jelenti, hogy ezt 
gyökeresen át kéne gondolni, hogy ez jó-e így. Nemcsak a középületekről van szó, mert jó, azt láttuk, 
hogy az iskolákra, egyebekre 40 mFt. Ez valóban olyan költség, hogy állagmegóvás, fönnmaradjon, 
üzemeljen. De az, hogy 1400 lakása van a városnak, 1470, ha jól emlékszem pontosan és 1200 a lakott. 
Van 200 db - jó számokat mondok? -, tehát van 250 db üres lakásunk. Akkor a 14. napirendi pontban is 
külön tárgyalni fogjuk még a felújítási címjegyzéket az üresen álló lakásokra. Kidobott pénz, 24 mFt ott. 
A másik, hogy két alkalmazott és egy ügyvéd foglalkozik a kintlevőségek behajtásával. Sőt, ezen kívül 
még ugye végrehajtókkal is dolgoztatnak, az is költségbe kerül. És összesen, amit be tudtak hajtani múlt 
évben, 3 mFt. Hát, egy embernek a bére többe kerül. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy külön, ha a 
Sportkoncepció megér egy külön napirendet, hogy abban a napban csak azzal foglalkozzunk tételesen, 
át kéne nézni, hogy mit kezdünk a város vagyonával. 1400 lakás, ha azt számolom, hogy 1200-ban 
laknak, ha négyen laknak átlagban egy lakásban, akkor az 4000 pár száz ember. A lakosságnak a 
tizedrésze belekerül nekünk itt. Egyrészt oda is adjuk a vagyon, meg még bukunk rajta 80 mFt-ot. Ez így 
valahogy nem jó. Ez nagyon sántít. Ezt végig kéne tételesen nézni, rászánni egy napot, ha nem elég, 
akkor egy hetet. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr nagyon komoly kérdéseket vet föl a hozzászólása. Kérdés az, hogy 
kitegyünk-e több száz embert az utcára, vagy sem - legrövidebben így tudom megfogalmazni -, mert ha 
szó szerint veszem azt, amit most Ön követel tőlünk, akkor ezt a kérdést kell föltenni sajnos. 
 
Bicsák Miklós: Én itt megragadva a lehetőséget, képviselőtársam, Csákai Iván főorvos úr, bizottsági 
elnök úrhoz, hogy ez a 80 millió nagy pénz egy városnak, évek óta, mint képviselő is tapasztalom a 
kintlévőségeket, hogy nincs-e arra mód, lehetőség, amikor a bizottság lakáskiutalásokat, hogy olyan 
szűrőt alkalmazna, munkahelye van, dolgozik, a körülményeket jó kétszer-háromszor körülfutva. 
Jöhetnek nehézségek rá fél év múlva, hogy már nem tud fizetni, elveszti a munkahelyét, ez mind bent 
van a pakliban főorvos úr. De nem akarok mondani itt most neveket. Tudom, hogy megkapták és akkor 
sem voltak olyan anyagi lehetőségeik, hogy tudták volna a bérleményt fizetni és a mai nap ők is ezzel a 
80 milliót növelték. Hogy én csak kérdezem, hogy a bizottság odafigyel-e, hogy ez a család, vagy egyéb, 
a körülményei? Vagy csak azt mondjuk, tessék, mert hát igenis lakást a város oda fogja ítélni. Kérnék 
erre választ. 
 
Dr. Csákai Iván: Hát odafigyelünk. Nagyon odafigyelünk, hogy kinek milyen bérleményt utalunk ki. Ez az 
egyik oldala, de a másik oldala az, hogy nagyon sokszor a képviselőtársaim nem itt a közgyűlésen, 
hanem egyébként számon kérik azt, hogy esetleg valaki nem kapott lakást. Nagyon jól tudjuk azt, hogy 
például nem tudja kifizetni, sőt tartozása volt. Nagyon sok, sajnos nagyon sok olyan lakó van, akinek a 
tartozás miatt bírósági per alatt áll és kiköltöztetésre fog kerülni a sor. De hát a Lakáselőkészítő 
Bizottság megnézi a körülményeket. Beadott papírokból dolgozunk. Az ott szereplő adatokra 
hagyatkozunk, hogy kinek mennyi a kereste. Természetesen utánanézünk, és ezek az illetők sose 
költség alapú lakbért fizetnek. Költség alapú lakbért olyanok fizetnek, akik vállalják. Egyébként lakhatási 
támogatásban részesülnek. Nem lehet kiszűrni azt, hogy ki fizet és ki nem. A közgyűlés hozott egy 
rendeletet, amely alapján maximum egy évre adható ki újra a bérlemény, hogyha valaki a tartozását 
lerendezte. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Én a Pénzügyi Bizottsággal szemben, mint a Felügyelő Bizottság egyik tagja 
is nem ellenezném a bizonyos teljesítés mellé tett prémiumot Dóró úrnak. Nem tudom miért voltak ilyen 
irigyek rá. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, nem az. Ez most a Vagyongazdálkodási Zrt.  
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Dr. Károlyi Attila József: Ja, csak a Vagyongazdálkodás, csak el kell mennem. Akkor elmondom a 
véleményemet. Igen, igen belekeveredtem én is, mert igen, a Marton úrnak a kérdésére így kezdtünk 
lépegetni ugye? Tehát hadd mondjam el, hogy azért nem kell rá irigynek lenni, mert énszerintem jól 
teljesít a lap. A probléma az, hogy teleírják ők ezt a lapot, meg telerakják hirdetésekkel, csak nem 
megfelelő formátumú. Ha ebben segítne - mint a Felügyelő Bizottság egyik tagja is mondom – a tisztelt 
önkormányzat ennek a lapnak, hogy egy kicsit újságformájú lenne, mint ahogy azt Karádi Ferenc 
alpolgármester úr többször is felvetette már. Sőt példaként hozott, bemutatott olyan lapokat már 
Veszprémből, Székesfehérvárról, egyek helyekről, ami valóban valamiféle kézzelfogható újságformája 
lenne. Ha ebben segítene a tisztelt. Dóró úrra sem lehet mondani jókat, rosszakat, ilyen, olyan. A lapot 
én jónak tartom. Kérem azt, hogy a tisztelt közgyűlés ezt a prémiumkiírást, ezt legyen szíves, 
támogassa.  
 
Dr. Fodor Csaba: Azt gondolom, hogy nem szorosan persze, idekapcsolódik, de mégiscsak. Az lenne a 
szerencsés, ha az egész Vagyongazdálkodási Zrt. működését átgondolná a közgyűlés, és én nem 
leépíteni szeretném, hanem bővíteni és növelni az általa ellátandó feladatokat. És ha kell, akkor olyan 
vagyonelemeket is betenni ebbe a gazdasági társaságba, amelyek ma önkormányzati tulajdonban 
vannak ugyan, de az elszámolás és egyéb gazdasági megfontolások alapján mégiscsak célszerű lenne, 
hogyha együtt kezelnénk őket. Már csak azért is, mert a beruházások, karbantartások, felújítások 
kapcsán elszámolási, azok elszámolása kapcsán talán valamifajta nyereségre tudnák szert tenni, és 
ehhez hozzá kell persze kapcsolni mindazokat az elemeket, amelyek jogosulttá tehetik majd esetlegesen 
ezt a gazdasági társaságot arra, hogy az ÁFA-kat vissza tudja igényelni abban a körben is, amiben ma 
nem képes. Nyilvánvalóan ez most nem ide tartozik, de arra szeretném felhívni ismételten a figyelmet, 
hogy ebben el kellene kezdeni gondolkodni, és le kellene ülni a Zrt. menedzsmentjével, hiszek ők azért 
régóta ott dolgoznak, pontosan tudják az információkat, adatokat és azt gondolom, hogy abból megfelelő 
következtetéseket levonva valóban a jövőre vonatkozóan is hasznos ötleteket, iránymutatásokat 
tudnának adni. De ezt mindenképpen el kell kezdeni, ezt a munkát, és én azt hiszem, hogy van bent 
lehetőség, hogy a jövőben kevesebb önkormányzati ráfordítással nagyobb eredményeket lehet elérni. 
 
Cseresnyés Péter: Valószínű, nemsokára erről fogunk tárgyalni még közgyűlési keretek között is 
képviselő úr.  
 
Bene Csaba: Szeretném tájékoztatni a közgyűlést, illetve polgármester úr figyelmét fölhívni, a bizottsági 
ülésen Bedő György külsős bizottsági tag részéről hangzott el egy olyan javaslat a lakásállomány 
gazdálkodásával kapcsolatosan, amelyet érdemes megfontolni, és a későbbiekben érdemes lenne 
gondolkodni ezen. Mégpedig azt, hogy a lakásállományunk ugye nagyon szétszórtan, több épületben 
helyezkedik el. Van, ahol egy 50 lakásos társasházban van egy lakás és ennek kapcsán, ugye a lakás 
kapcsán mindenféle kötelezettséget fölvállal annak az épülettömbnek felújítási költségeinek a gyűjtése 
kapcsán és minden egyéb kötelezettséget fizet az önkormányzat. Tehát arra hívta fel a figyelmet a 
külsős bizottsági tagunk, hogy érdemes lenne azon gondolkodni, hogy úgy gazdálkodni, úgy eladni a 
lakásokat, hogy tömbösítve kerüljenek kialakításra önkormányzati bérlakások, és talán ez is valamilyen 
költségcsökkentést eredményezne, illetve abba az irányba mutatna, amit Fodor képviselőtáram is az 
előbb mondott, hogy eredményesebben tudjon gazdálkodni a Vagyongazdálkodás. 
 
Cseresnyés Péter: Ehhez a gazdasági társasághoz további hozzászólót nem látok, úgyhogy le is zárom 
itt. Még szavazás előtt igazgató úrnak megadom a szót, hogyha akar szólni.  
 
Kámán László: Azt gondolom, hogy azért is szükséges, hogy itt megszólalok, mert azt gondolom, hogy 
pár embernél elég sok fals információ van, és ezt azt gondolom, hogy tisztába kellene tenni. Marton 
képviselő úrnak jelezném, hogy az intézményi karbantartási keret, ez gyakorlatilag ugyanannyi, mint a 
tavalyi. Tehát az intézmények, iskolák, óvodák, szociális intézmények karbantartása arányosan csökkent 
a Thúry és a Mező Gimnáziummal, mivelhogy az megyei fenntartásba került. Etler Ottó úrnak 
válaszolnám, hogy a 3 mFt, amit beszedtünk, az a 2008. évi Ingatlankezelési Intézmény tartozása volt, 
amit tavaly tudtunk beszedni és az önkormányzatnak utaltuk ezt az összeget. Természetesen ennél 
sokkal hatékonyabbak vagyunk, csak ugye az a baj, hogy amit beszedünk, a régi tartozások ezek 
göngyölve újrakeletkeznek. Azt gondolom, hogy amit egy évben beszedünk, az körülbelül olyan 15-20 
mFt. Az üres lakásokra visszatérve. Jók a számadatok, csak egy pillanat alatt összeszedtem 200 olyan 
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lakást, ami olyan épületekben található, amit régebben szanáltunk. Citromszigeten közel 100 lakás van, 
ami üres, amit ugye közgyűlési döntés van arra vonatkozóan, hogy ürítsünk ki. Bartók 1-ben közel 60. És 
közel 40 lakás van durván a Teleki utcán és más olyan ingatlanokban, ami szanálásra vár. Tehát ezt a 
kérdést, ezt így kell nézni. Természetesen egy sor olyan lakásunk van, aminek a felújítását nem tudtuk 
megkezdeni, mert a keretösszeg annyira kevés volt. Ez körülbelül 40-50 olyan lakás, amit nem tudunk 
lejelenteni a szociális bizottságnak, mert a címjegyzékes felújítási munkákban erre nincs lehetőség. 
Végrehajtókra visszatérve. A végrehajtók csak úgy dolgoznak, hogyha a végrehajtási előleget és 
mindenféle végrehajtással kapcsolatos költséget a Zrt. megfizet. Ha ezt nem tesszük meg, nem 
kezdenek el dolgozni és a hatékonyságunk, amire azt gondolom, hogy az elmúlt években jelentős 
hangsúlyt fektettünk, az egyelő lesz a nullával. Pont az elmúlt héten hívtuk össze a három végrehajtót, 
hogy havonta le kell ülni, havonta kell egyeztetni velük, és az elmaradt ügyekre folyamatosan kell 
reagálniuk. Ugyanezt szeretnénk megtenni, a Kurta elnök úrhoz szeretnénk elmenni a jövő héten, 
hogyha a bírósági ügymenetben problémák vannak, akkor ezt gyorsítsa fel. Magyarul beszélek, ha 20 
eFt-os lakbért, ami a bérlőnek a kötelezettsége, nem kap meg a Zrt., ez a bérlő általában a társasház 
felé sem fizet. A társasház felé, mint önkormányzati tulajdon, a bérbeadónak jót kell állnia. Ez azt jelenti, 
hogy nem 20 eFt-ot kapok meg, hanem 50 eFt hiány alakul ki, mert a 30 eFt-os közös költséget nekem 
kell kifizetni helyette. A moratórium, ami ugye arra vonatkozott, hogy a lakókat március 1-jéig nem lehet 
kilakoltatni, ez most reményeink szerint megváltozik. Az első félévben körülbelül 15-20 családnak a 
kilakoltatása várható úgy, hogy elhelyezési kötelezettségünk nincsen. Balogh úrnak szeretném jelezni, 
hogy azok az ominózus lakások, amit olyan társasházakban vettünk, ami előtte nem volt önkormányzati 
tulajdonban ezek a lakások a Széchenyi Terv keretében megvásárolt lakások, amit 20 éven keresztül 
fönn kell tartani. A pályázatnak pont az volt a feltétele, hogy a régebbi eladott önkormányzati lakásokat 
nem lehet visszavásárolni. Tény, hogy mondjuk egy, tehát a képviseletünk ilyen társasházaknál, ahol 
egy-két lakás van, eléggé nehézkes, mert a Zrt. az körülbelül 80 társasházat kezel. Ezen kívül ott kell 
lenni minden olyan társasházba, ahol meghatározó tulajdoni hányadunk van.  
 
Cseresnyés Péter: Aki el tudja fogadni az üzleti tervet, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Mármint 
a Vagyongazdálkodási Zrt.-ét.  
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
     
 

59/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

1. a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2013. évi üzleti 
tervét 97.420 ezer Ft működési célú önkormányzati támogatással elfogadja. 
Egyben kötelezi a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy fizessen meg az önkormányzatnak évi bruttó 15.240 
ezer Ft üzemeltetési díjat.  

 
2. felkéri a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 

vezérigazgatóját, hogy a társaság pénzügyi stabilitásának megőrzése 
érdekében a kintlévőségek behajtására minden törvényes eszköz 
igénybevételével hatékonyan járjon el. 

 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Kámán László vezérigazgató) 
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Cseresnyés Péter: Kanizsa Televízió üzleti terve következik. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. 
Ügyvezető-igazgatót kérdezem, hogy akar-e hozzáfűzni az elhangzottakhoz valamit? Nem. Akkor a 
határozati javaslatot teszem föl szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.   
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

60/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa TV Kft. 2013. évi üzleti 
tervét 33.500.000,- Ft működési célú önkormányzati támogatással elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasággal a 2013. évre szóló 
vállalkozási-, támogatási szerződéseket kösse meg.  
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Nagy Imre ügyvezető) 

 
 
Cseresnyés Péter: Következő a Kanizsa Újság üzleti terve. És van a kiegészítésben egy 2. határozati 
javaslat, amit külön teszek fel majd szavazásra. 
 
Dr. Fodor Csaba: Azt szeretném megkérdezni a Kanizsa Újság üzleti tervével kapcsolatosan, hogy 
várható-e ott létszámcsökkentés? Azt szeretném megkérdezni, hogy a reprezentációs költségek miért 
nőnek meg a háromszorosára? Ez az 5524. sorban található, hogy segítsek. Illetőleg azt meg nem 
értem, és erre is választ szeretnék kapni, hogy az 524. sor szerint 2012-ben 473.000 Ft volt a 
hirdetésszervezés költsége, most ez fölkúszik 1.674.000 Ftra…. 
 
Cseresnyés Péter: Ez nem költség, ez bevétel oldalon van. Nem, képviselő úr? 
 
Dr. Fodor Csaba: Nem. Én a költségoldalon tekintettem, mert a bevételi oldalon, na lényeg a lényeg. Az 
én számaim szerint a költségoldalon 1.200.000 Ft különbség van, és a bevételi oldalon meg 764.000 Ft. 
Ha jól láttam. 
 
Cseresnyés Péter: Jó, akkor meg is adom a válaszadásra az ügyvezető-igazgatónak a lehetőséget. 
Kérem, menjen a mikrofonhoz. 
 
Dóró János: Ha kérhetem Fodor urat, akkor soronként kezdjük már újból. Jó? Vagy hátulról, vagy 
elölről. 
 
Dr. Fodor Csaba: Azt kérdeztem, hogy terveznek-e létszámcsökkentés a Kanizsa Újságnál? 
 
Dóró János: Hát, tervezni nem tervezünk, hanem történni fog, mert ugyanis nálunk van olyan dolgozó, 
aki START-kártyás, START B-kártyás, ami azt jelenti, hogy egy idő után lejár a foglalkoztatása. Na most 
őt megtartani nem fogjuk tudni, mert erre nem tudtunk plusz költséget beállítani, hogy utána teljes 
egészében fizessük a bérét. 
 
Dr. Fodor Csaba: Nyilvánvalóan azért kérdeztem, mert látom, hogy a bérköltség soron csökkentést 
irányoztak elő, és ezért kérdeztem. 
 
Dóró János: Nem, ez magától fog csökkeni. Tehát amikor lejár a START B-kártya, akkor ez a dolgozó 
„kiesik a bérlistól”. 
 
Dr. Fodor Csaba: Azt kérdeztem, hogy a reprezentációs sor, ez a 5524. sor, ez miért növekszik ez 
háromszorosára? 
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Dóró János: Egy pillanat! 5000…. 
 
Dr. Fodor Csaba: 5524. Reprezentációs költség. Tehát összességében nem sok, tehát nem olyan 
jelentős pénzösszeg ez, 24.000-ről 70.000-re, csak az arányait tekintve tűnik nekem. 
 
Dóró János: Hát, az az igazság, hogy attól tartok, hogy ez elírás lehet, mert nem hiszem, hogy 
növekedni fog. 
 
Dr. Fodor Csaba: Akkor azt mondja, hogy visszavonják az előterjesztést? 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, hadd segítsek, mert lehet, hogy amiatt tervezték ezt az ügyvezető-
igazgató munkatársai, mert eddig lehet, hogy fizettek járulékokat az esetleges reprezentatív költségek 
után, és most kell fizetni. Nem biztos, hogy ilyen arányút kell fizetni, sőt, biztos, hogy nem ilyen arányút, 
de el tudom képzelni, hogy ez is oka lehet annak, hogy megemelkedett a reprezentációs költség. De 
70.000 Ft-ról beszélünk, úgyhogy. 
 
Dóró János: Igen, igen, igen. 
 
Dr. Fodor Csaba: Jó, nem, csak hát. Jó. 
 
Cseresnyés Péter: Én nem akarok helyette válaszolni. Nekünk is kellett, az önkormányzatnál ilyen 
dolgok miatt módosítanunk egyes sorokon. 
 
Dr. Fodor Csaba: Én azt tudom. Jó, köszönöm szépen. 
 
Dóró János: De tudok válaszolni. A reprezentáció nem fog nőni. Gyakorlatilag az üzleti partnerekkel 
ugyanannyiszor fogunk találkozni ahányszor szoktunk, tehát negyedévente egyszer, tehát nem többször. 
 
Dr. Fodor Csaba: Nem azt mondom. Tehát azt mondtam, azzal kezdtem, hogy összegszerűségében 
nem jelentős, csakhogy hirtelen az arányait tekintve miért nőtt meg. 
 
Cseresnyés Péter: Háromszorosa majdnem. 
 
Dr. Fodor Csaba: Csak ez volt az összes kérdésem.  
 
Dóró János: És akkor még utána volt a hirdetési jutalékoknak a kifizetése, hogy miért növekszik. Azért 
növekszik, mert tavalyelőtt szinte egyáltalán nem volt hirdetésszervezőnk, tavaly nyarától vagy áprilisától 
van hirdetésszervezőnk. Na most a hirdetésszervezők, azok akár vállalkozóként dolgoznak, akármilyen 
formában dolgoznak, de jutalékos rendszerben dolgoznak. Tehát, ha azt számolom, hogy 8 millió Ft-os 
árbevételt számolunk, mondjuk a hirdetésekből, akkor ennek egy bizonyos %-a, 20 %-a, ez a 
hirdetésszervezőnek kerül kifizetésre munkabérként. Na most az idei évünk, optimista vagyok, 
mivelhogy már a tavalyi évi utolsó félév elég húzósra sikeredett, ugye mutatja a 8 milliós bevétel, ami 
ugyan nem érte el a tervezettet, de ettől függetlenül én nagyon jó eredménynek tartom, tehát ez várható 
lesz, hogy az idén nem fog elmenni a hirdetésszervezőnk, nálunk marad, és ha nálunk marad, akkor erre 
kell számolni, hogy ő valamilyen formában, egyébként vállalkozói igazolványra, tehát számlára e körüli 
összeget fog kapni. 
 
Dr. Fodor Csaba: Igazgató úr, lehet, hogy nem fogalmaztam pontosan. Az igénybevett szolgáltatások 
költségei alatt, az 524. sorban a hirdetésszervezés költsége megnő 1.200.000 Ft-tal tervszinten az Önök 
táblázata szerint. 
 
Dóró János: Hát ezt magyaráztam, hogy … 
 
Dr. Fodor Csaba: A belföldi, tehát az értékesítés árbevétele a 911. sorban, hirdetések bevétele meg 
mindösszesen 764.000 Ft-tal nő. Én azt kérdezem, érdemes elkölteni 1.200.000 Ft-ot azért, hogy az 
1.200.000 Ft 760.000 Ft bevételnövekményt eredményezzen? 
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Dóró János: A következő: eddig beestek a hirdetések, mondhatjuk így, mivel nem volt 
hirdetésszervezőnk. De mivel most van, az ő bérköltségét, lehet, hogy így nagyon durván hangzik, hogy 
gyakorlatilag ő ki kell fizetni, és ennek ennyi a költsége, de hát ez most így fog működni. 
 
Dr. Fodor Csaba: Jó, csak hát. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, ha …. egye fel a kérdést … 
 
Dr. Fodor Csaba: Ez a kérdésem, hogy megéri-e 1.200.000 Ft-ot költeni valamire, ami csak 700.000 Ft-
ot fog hozni? Ennyi. Üzleti tervben. 
 
Dóró János: Azt még nem tudjuk, hogy mennyit fog hozni, de hogy érhető legyen. Tehát akkor, amikor 
mit tudom én, a Szabadics Kft. … 
 
Cseresnyés Péter: Ha lehet, akkor neveket ne nevezzünk itt meg. 
 
Dóró János: Bocsánat! Tehát hirdetőről van szó, és fölvállalta a Széchenyi Tervet, de említhetném 
akkor önkormányzati képviselő nevét is, aki odajött hozzánk, és mondta, hogy meg kell hirdetnie. 
„Beesett” a hirdetés. Ennek gyakorlatilag nem volt költsége, mert nem volt hirdetésszervező, illetve maga 
a hirdetés föladója volt a hirdetés feladója vagy felhajtója, vagy akárkicsoda. Most viszont úgy állunk 
hozzá, hogy nagyon reméljük, hogy ezt túl lehet szárnyalni, mert a hirdetésszervező féléves munkája azt 
igazolja, hogy több lesz. 
 
Cseresnyés Péter: Igazgató úr, én úgy gondolom, hogy Fodor képviselő úr azt hiányolja, hogyha ennyit 
kiadunk arra a bizonyos 20 %-ra kiadási oldalon hirdetésszervezésre, akkor a másik oldalon lehet, hogy 
ennek a 20 %-nak a másik oldalát, a 80 %-nyi pénzt miért nem tervezzük bevételként. Nem ezt gondolja, 
hogy hol….? 
 
Dóró János: Következő. Hogy melyik sorra került, ez azért is lényeges volt, mert ugye bekerülhetne a 
bérköltségek közé is, de nem kerülhet be a bérköltségek közé, mert ugye vállalkozói igazolvánnyal végzi 
a tevékenységet. Innentől kezdve került át tavaly vagy tavalyelőtt …. Tehát a régebbi években ilyen 
sorokkal nem számoltunk. 
 
Cseresnyés Péter: Bene képviselő úr szeretne egy kérdést feltenni. 
 
Bene Csaba: Nem kérdést szeretnénk föltenni, csak én átolvastam tüzetesen ezt az anyagot, és azt 
látom bent, az előbbi polémiához kapcsolódóan, hogy 2011. évben a hirdetési bevétele a Kft-nek 
4.775.000 Ft volt, 2012. évben 8.086.000 Ft volt, tehát majdnem 50 %-kal megemelkedett annak 
kapcsán, hogy mindegy áprilistól vagy féléves időtartamban hirdetésszervezőt alkalmaztak.  
 
xy: …. 
 
Bene Csaba: Én ezt értem. A követő évre, hogy megemeli a hirdetéshez kapcsolódó költségét 
1.200.000 Ft-tal, én abban bízok, hogy a következő évben itt a sorok között a következő szám pedig 
nem 8 millió Ft lesz, hanem 10 millió Ft lesz. Az egy másik kérdés, hogy nem tervezte be, de hát 
remélem, hogy a végén ezek a számok jönnek ki. 
 
Dr. Etler Ottó László: Egyszer már visszaléptem, mert Fodor Csaba itt kivesézte azokat a számokat, 
amit én is láttam, viszont egyetlenegyet még mindig nem értek, hogy az igénybevett szolgáltatások 
között azt hittem, hogy a nyomda a legdrágább. Nem, az csak 13 millió. Akkor utána azt gondoltam, 
hogy a legdrágább a lapterjesztés. Nem, az csak 2 millió. De most akkor van egy olyan, hogy posta és 
távközlési szolgáltatás, könyv- és lapkiadás – na, ez lett a legnagyobb, 17 millió Ft, 16.900.000. Mit takar 
ez az 527. sor? 
 
Dóró János: Itt valami zűrzavar van. 
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Dr. Etler Ottó László: Én is azért kérdezem meg. Csak ezt a három dolgot mondtam el. 
 
Dóró János: A legnagyobb költségünk a nyomda, ami közel 13. Nem, ne legyen 13, de közel 13 millió. 
A terjesztési költség meg 2,5 millió Ft durván. Tehát ezek a legnagyobb költségeink. 
 
Marton István: A határozati javaslatban szerepel, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
Kanizsa Újság Kft. 2013. évi üzleti tervét elfogadja. Felhatalmazza stb., Hát én úgy gondolom, hogy 
azért az összeget bele kellene írni. Mert hogy be is szoktuk különben. 
 
Dóró János: Ezt, bocsánat, ezt nem értettem. 
 
Dr. Fodor Csaba: Pontosítani szeretném akkor. Én azt javaslom határozati javaslatban, hogy a bevételi 
sorok között, tehát módosítsuk az üzleti tervet, és a bevételi sorok között próbáljuk meg a 911. sort 
megemelni. Jó? Legalább annyival, legalább annyival, hogy a hirdetésszervezés és ez a költség, ez 
mondjuk, tehát azt mondom, hogy a 8.850.000 Ft-ot emeljük meg 1.201.000 Ft-tal, és akkor 
nyilvánvalóan a végszám is ennyivel fog emelkedni, mert akkor legalább úgy néz ki, hogy az, amit 
ráköltünk, az körülbelül visszajön ebben az évben. És azt gondolom, hogy az elvárható, hogy legalább 
nullszaldóra hozza ki magát egy tevékenység, mert ez gazdasági jellegű tevékenység. 
 
Cseresnyés Péter: Fodor képviselő úrnak a módosítójáról szavazunk. Aki el tudja fogadni, tehát hogy 
azzal az 1,2 millióval – ugye annyi körülbelül, hogy nullára jöjjön ki – megemeljük, az kérem, nyomja 
meg az igen gombot. Én azt mondom, egyelőre tartsuk így, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a 
hirdetésszervezéssel. Bár Fodor képviselő úrnak a felvetése természetesen jogos, most kivételesen el 
kell ismernem. 
 
 
A közgyűlés 6 igen, 2 nem és 9 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

61/2013.(II.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Dr. Fodor Csaba 
képviselőnek a Kanizsa Újság Kft. 2013. évi Üzleti Tervével kapcsolaton alábbi 
javaslatát: 
 
„Én azt javaslom határozati javaslatban, hogy a bevételi sorok között, tehát 
módosítsuk az üzleti tervet, és a bevételi sorok között próbáljuk meg a 911. sort 
megemelni. Jó? Legalább annyival, legalább annyival, hogy a hirdetésszervezés 
és ez a költség, ez mondjuk, tehát azt mondom, hogy a 8.850.000 Ft-ot emeljük 
meg 1.201.000 Ft-tal, és akkor nyilvánvalóan a végszám is ennyivel fog 
emelkedni, mert akkor legalább úgy néz ki, hogy az, amit ráköltünk, az 
körülbelül visszajön ebben az évben.” 

 
 
Cseresnyés Péter: És akkor a határozati javaslatot úgy fogadja el a közgyűlés, hogy a határozati 
javaslatot kiegészíti nettó 29.524.000 Ft végösszeggel. Aki így el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg 
az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 12 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
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62/2013.(II.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Újság Kft. 2013. évi 
Üzleti Tervét elfogadja nettó 29.524 millió Ft összeggel. Felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 
 

 
Cseresnyés Péter: És akkor a kiegészítésben a célprémium kiírásával, aki egyet tud érteni, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 7 igen és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

63/2013.(II.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a Kanizsa Újság 
Kft. 2013. évi Üzleti Tervére vonatkozó előterjesztéshez kapcsolódó 
kiegészítésben szereplő, Dóró János, a Kanizsa Újság Kft. ügyvezető-
főszerkesztője részére teljesítmény követelmény meghatározására vonatkozó 
javaslatot. 

 
 
Cseresnyés Péter: Kanizsa Uszoda Kft. következik. Nem látok hozzászólót. Aki el tudja fogadni a 
határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

64/2013.(II.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Uszoda Kft. 2013. évi 
üzleti tervét az önkormányzat 77 000 ezer Ft működési célú és 8000 e Ft 
fejlesztési célú pénzösszeggel elfogadja. Felkéri a Polgármestert a vállalkozási 
és támogatási szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető 
 Karácsony Károly ügyvezető) 

 
 
 
Cseresnyés Péter: Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. üzleti terve a következő. Hozzászólót 
várok. Ilyet nem látok. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen 
gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
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65/2013.(II.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa és Térsége TISZK 
Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 118.143 eFt összeggel elfogadja.  

 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Mérksz Andor ügyvezető igazgató) 
 

 
Cseresnyés Péter: Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. üzleti tervéről fogunk most beszélni. 
 
Dr. Fodor Csaba: Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a nyomdagép üzemeltetés, ez a tavalyi évben 
nem volt, most viszont 3 millió Ft-tal szerepel. Ez feltételezhetően bérleti díj lehet, gondolom. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy a tárgyi eszközök, azok elég jelentős növekményt takarnak. Hogyha a 12. 
sort nézzük, akkor ott a 2,3 millióról fölmegy 10 millióra ebben az évben. Összességében 10. sor persze, 
az 12 millió. Tehát, hogy milyen tárgyi eszköz beszerzéseket célzott meg a Szociális Foglalkoztató? 
 
Cseresnyés Péter: Ügyvezető asszonyt kérem, hogy jöjjön a mikrofonhoz, válaszoljon a kérdésre. 
 
Lérántné Mátés Valéria: A nyomdagép üzemeltetési díja, az nem bérleti díjat takar egyben. Tehát benn 
van, egy bizonyos része bérleti díj, egy bizonyos része pedig a nyomdagép üzemeltetése, karbantartási 
díja. Ez egy átalánydíjas szerződés, a klikk díj után kell fizetnünk egy bizonyos összeget. Ezért az 
üzemeltető cég biztosítja a nyomdagép javítását külön díjazás nélkül, az összes alkatrészcserét, amire 
szükség van, illetve a nyomtatópatronoknak a cseréjét, illetve töltését. Minden digitális nyomdagép így 
üzemel, egy ilyen üzemeltetési díj keretében. Az eszközbeszerzést, igen, egy nyomdagép beszerzését 
tervezzük, és ezért látja ezt az összeget a tisztelt képviselő úr. 
 
Dr. Fodor Csaba: Tehát azért, mert a nyomdagép karbantartása külön fönn van tüntetve egy 800.000 
Ft-os összeg, ami a tavalyi évhez kevesebb, és azért gondoltam. Ez a gép üzemeltetés, ez hol történik? 
Ott a helyszínen? 
 
Lérántné Mátés Valéria: Igen, a helyszínen. Olyan szerződésünk van, hogy 24 órán belül jön a 
karbantartó, üzemeltető cég. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati 
javaslatot, a módosítottat, tehát ami kiegészítésként jött az előterjesztéshez, az kérem, nyomja meg az 
igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

66/2013.(II.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Szociális 
Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét – a jelen kiegészítésben 
foglalt módosítással – 0 eredménnyel az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében meghatározott 25.500 eFt önkormányzati nettó 
finanszírozással jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati forrásra vonatkozó 
finanszírozási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető,  
 Lérántné Mátés Valéria ügyvezető) 
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11. Javaslat a „NYDOP-3.1.1/F-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” című 
pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Ez a 40 millió Ft-os városfejlesztéssel kapcsolatos tanulmányok készítése, amire 
100 %-os támogatást kaphatunk, hogyha nyerünk. Hozzászólót nem látok, a vitát ezért lezárom. Aki el 
tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazatta a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

67/2013.(II.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
I.  
1. támogatja a „Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése” 

című, NYDOP-3.1.1/F-13 kódszámú pályázat előkészítését, benyújtását 
maximálisan 40.000.000 Ft projektköltséggel. Felhatalmazza a 
polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő dokumentumok 
aláírására. 

 
Határidő: 2013. március 04. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető) 
 
2. a 100%-ban támogatott nyertes projekt esetében a projekthez kapcsolódó 

kifizetéseket 2013. évben az Önkormányzat költségvetési rendelete 1/16-os 
mellékletének 48. sora  „Pályázati önrészek működési célra” soráról a 
támogatási összeg beérkezéséig megelőlegezi, valamint a 2014. évi 
költségvetésébe betervezi.   

 
Határidő: 2013 évben a projekt pénzügyi ütemezéséhez igazodóan; 
  2014 évben költségvetés elfogadásával egyidejűleg 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető) 

 
II.  
az NYDOP- 3.1.1/F kódszámú „Fenntartható városfejlesztési programok 
előkészítése” című pályázathoz kapcsolódó projekt konkrét indítását (beleértve 
ebbe mindennemű fizetési kötelezettséget keletkeztető tevékenységet) abban 
az esetben engedélyezi, amennyiben az Önkormányzatnak rendelkezésére áll: 
legalább egy banki hitel ígérvény a költségek átmeneti banki finanszírozásának 
fedezetéül vagy a projekt pénzügyi finanszírozása Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2013. évi folyószámla hiteléből biztosítható, vagy ha a 
megelőlegezett támogatás adott éven belüli visszafizetése pénzügyileg 
teljesíthető és ezen hitelek éven belüli visszafizetéséhez az utólagos támogatási 
összegek fedezetet nyújtanak.  
 
Határidő: a támogató döntést követően 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető 

 Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető) 
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Szünet 
 
 
 
12. Javaslat zártkerti utak felújítására bontási törmelék őrleményének felhasználásával (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 

 
Cseresnyés Péter: Most még nem arról, hogy hol használjuk föl, hanem arról, hogy az őrleményt 
megvásároljuk és az őrlemény bedolgozására milyen pénzügyi keretet, vagy pénzkeretet biztosítunk, 
tehát ez lesz a döntés. Az 1-es pont, az arról szól, hogy mennyi pénzért vásárolnánk meg ezt az 
őrleményt, a 2-es pontban viszont ki kell választani az A., B., C. pontok közül azt, hogy milyen keretet 
használunk föl a megvásárolt anyag bedolgozására és majd egy későbbi döntés lesz az, hogy melyik 
területeken, tehát melyik zártkerti utakat tudjuk ebből fölújítani.  
 
Gyalókai Zoltán Bálint: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Gyakorlatilag csak az 1-es határozati javaslatot szavazta meg, ami az őrleménynek a megvásárlását 
támogatja. Az összes többi helyen levő költséget túlzottnak találta és szeretné, hogyha erre valamilyen 
pályázat, vagy valamilyen egyéb megkeresések történnének. Természetesen támogatja az utak 
karbantartását, de nem ilyen áron. 
 
Cseresnyés Péter: Ezt tegnap az informális közgyűlésen megtárgyaltuk, hogy valamit félreértett a 
bizottság, ugyanis nem sokallhatok semmit sem akkor, amikor egy pénzügyi keretet határozok meg 
konkrét munka elvégzése nélkül. Tehát azt határozzuk meg, hogy erre van 5 mFt-unk, 25 mFt-unk, vagy 
50 mFt-unk, és akkor ahhoz mérten fogjuk a pályázatot kiírni. Tehát úgy, ahogy Ön mondta, szeretnénk 
megcsinálni akkor is, hogyha mi most az A., B., C. pont közül elfogadjuk valamelyiket. Ha azt mondjuk, 
hogy 5 mFt-unk van rá, akkor megnézzük azt, hogy körülbelül melyik utakat lehet ebből megépíteni, és 
egy pályázatot fogunk kiírni. Ugye osztályvezető úr így beszéltük meg valahogy? Igen. Nem tudom, hogy 
beszéltünk-e róla különben, de ez volt az elv, ez volt az elképzelés.  
 
Dr. Etler Ottó László: Akármelyik variációt választjuk, az biztos, hogy lesz egy csomó őrleményünk. Na 
most én arra szeretnék valami garanciát látni, hogy ez két év múlva nem lesz ugyanott egy halomban és 
nem fogunk majd érte fizetni, hogy veszélyes hulladékként kelljen majd eltakarítani. Hát, hogy volt ennek 
az épületnek a bontási szerződése? Tehát, hogyha ezt nem vásárolnánk meg, akkor a bontónak el kell 
tűntetni az egész dolgot, vagy ott hagyhatja? 
 
Cseresnyés Péter: Ez a miénk. Nekünk meg kell vásárolni. Köteleztük magunkat, hogy megvásároljuk 
ezt és fölhasználjuk.  
 
Karádi Ferenc: (Nem mikrofonba beszél.)….hogy egy részét ingyen kapjuk….. 
 
Cseresnyés Péter: Igen, de a többit, azt megvásárolhatjuk. Igen. Megvásárolhatjuk így. Egy részét, azt 
megkaptuk.  
 
Dr. Etler Ottó László: Jó. A másik pedig. Tehát a Pénzügyi Bizottságon is - ezt gondolom, majd az 
elnök úr elmondja - az 50 milliós költséget azért sokallottuk, hiszen az útfelújításra a belvárosban 
nincsen, ilyen pénz hiányzik és hát nem a külterületen kellene mellékutakat. Mert ugye a törmelékkel 
csak mellékutakat lehet. 
 
Cseresnyés Péter: Ezek az összegek azért vannak, mert a közgyűlés dönthet úgy is, hogy 50 mFt-ot 
fordít erre, ugyanis meg lehet csinálni azt is, hogy az összes zártkerti utat megfelelő módon előkészítés 
útján csináljuk meg egy felületi zárással. Ez azt jelenti, hogy tükröt kiemeljük, föltöltjük, megalapozzuk az 
utat, föltöltjük utána ezzel a törmelékkel, és egy felületi zárással lezárjuk, és kvázi egy ilyen rosszabb 
minőségű utat építünk törmelékből a hegyen. Az „A” megoldás meg lehet, hogy azt jelenti, hogy csak 
megszórjuk és meghengerezzük a zártkerti utakat. Tehát kapunk egy jobb felületet, nem kiválót, egy 
jobb felületet a jelenleginél és a kátyúkat, azokat szépen eltüntetjük. Tehát lehet rajta közlekedni. Ezért a 
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közgyűlés fogja eldönteni, mit akar csinálni. Ha a nagyobb összeget szavazza meg, akkor 
természetesen minőségi munkát, jobb minőségű munkát is elvárhat.  
 
Sajni József: Hát, ugyancsak üdvözöni tudom azt, hogy egyáltalán ilyen előterjesztés született, hiszen 
rendkívüli siralmas állapotban vannak a zártkerti utak. Ezt többször közgyűlésen mi már hangoztattuk. 
Most pedig így a tél végén rendkívüli súlyos állapotok vannak azokon a szakaszokon, amelyekről a víz 
nem tudott elmenni és a tél folyamán, mondhatom azt, hogy tengelyig süllyednek az autók a jelen 
állapotában. Én annak is örülök, hogy most itt nincs előttünk semmiféle, tehát az utaknak a 
megnevezése. Gondolom, hogy erre majd lesz lehetőség, hogy ezt ki lehessen értékelni. És látom azt, 
hogy a Városfejlesztési Osztály és a Via Kanizsa közösen határozták meg ezt a technológiát. Ehhez 
viszont annyi hozzáfűznivalóm lenne, hogy itt most például a 2-es pontban a munkanem 
megnevezésénél itt az derül ki, hogy elég tetemes tükörkészítés van. Na de hát itt ezek az utaknak a 
nagy része, hát innen nem lehet elvinni semmit. Rátenni kell, mert ezek már megvannak, tehát csak a 
vízelvezetését kéne ezeknek az utaknak megcsinálni és ez az első, mert ugye, ha nem megy el, akkor 
fölösleges hozzányúlni, hogyha ez nem történik meg. De ilyen tetemes tükröt csak ott érdemes kiszedni, 
ahol még nincsen megalapozva az út. Mert 20 cm-es tükörnél el fog tűnni onnan még az is, ami benne 
van. Tehát én megmondom őszintén, hát gondolom én, itt van a vezérigazgató úr, hogy ebben a 
dologban valószínű, hogy nekem igazam van, vagy pedig már eleve megvannak az utak, ahol 20 cm-es 
tükörkészítés van. De én még egyszer mondom, ezt a költséget bizonyosan nagyrészt meg lehet 
takarítani, mert azokon az utakon, amire én gondolok és ez az egész Szentgyörgyvári hegyre érvényes, 
ott nem kell 20 cm-t, semmit nem kell. Ott le kell gréderezni az utat és ott nincs tükör. Úgyhogy 
takarékoskodni már is lehet.  
 
Tóth Nándor: Én örülök, hogy ez a napirend idekerült a közgyűlés elé, hiszen magam is az egyik 
kezdeményezője és szorgalmazója voltam ennek, hogy idekerüljön. Már csak olyan meggondolásból is, 
hogy választókörzetemben Bajcsán nincs úgy fórum, nincs úgy lakossági meghallgatás, képviselői 
fogadóóra, hogy elő ne kerülne a hegyi útnak a rossz minősége. És én azt mondom, hogy az első 
változatot kell támogatni. Tehát azt, hogy megvásároljuk a használható építési törmeléket. És amit Sajni 
képviselőtársam elmondott, azzal magam is egyet tudok érteni. Nyilvánvaló, hogy amikor a városi utak, a 
város kezelésében lévő utak olyan állapotban vannak, amilyenben vannak, akkor 50, 60, 70 milliókat 
nem lehet a hegyi utakra költeni, viszont az is jogos elvárás, hogy oda is gépjárművel, kerékpárral, 
autóval el lehessen normális körülmények között menni. Én nagyon remélem, hogyha elfogadja ezt a 
közgyűlés, hogy megvásároljuk a használható törmeléket, akkor az általam is szorgalmazott Mórichelyi 
hegyre vezető út állapota megjavulhat. És csak azért mondom, hogy nem akarom, hogy vitát gerjesszek 
ezzel, az Újförhénci hegyen birtokkal rendelkezők is több alkalommal kerestek személyesen engem is, 
hogy ott is van hasonló probléma, meg hát ahogy Sajni úr mondta, nyilván a Szentgyörgyvári hegyen, 
meg más hegyeken is. Én arra kérném képviselőtársaimat, hogy mindenképpen támogassuk azt a 
változatot, hogy vásároljuk meg a használható építési törmeléket. 
 
Dr. Fodor Csaba:  Én azt mondom, hogy igaza van teljes mértékben Sajni képviselő úrnak, hogy a 
zártkerti külterületi utakon jelentős beavatkozásokat végre kell hajtani. Ez nem kérdés, ez már több év 
óta húzódó probléma. Ezt meg kell oldani. Én még is azt mondom, hogy ma ebben a kérdésben még az 
1-es pontban se hozzon döntést a közgyűlés. Mindazonáltal célszerű az egészet újragondolni, és az 
egész előterjesztés részévé tenni azokat az utakat, amelyek mondjuk az A., B. vagy a C. férnének bele, 
hogy tudjunk dönteni abban. Most ugye általában megszavaznák 6.300.000 Ft körüli összeget a 
törmelék megvásárlására. Ez bruttó összeg? Azt csak kérdezem. Mert ugye az árajánlatban más 
számok szerepelnek, amit kaptunk. Ott 8 millió valamennyi a bruttó összeg. Nem is az a nagy tétel. A 
nagy tétel az, ami az A., B., C. variációban van. Ott jelentősen mozdulnak el az esetleges költségek. 
Ugye 25 millió, aztán 40 millió Ft, 45.700.000 Ft-ra mennének föl és mindezeknek a forrása a 70 millió 
Ft-os céltartalék, ami önmagában kevés. Én azt gondolom, hogy azt is át kell gondolni, ez a 70 millió Ft, 
ez nem tűnik sok pénznek, sőt azt mondom, hogy kevésnek tűnik a belvárosi utak rekonstrukciójára, 
rehabilitációjára is. De erre majd – gondolom - pontos választ tudnak adni, hogy azok a tervek, amelyek 
a szennyvízcsatorna beruházás kapcsán készültek és a költségvetés, az nem mindegyik út teljes záró 
aszfalttal történő ellátását takarja, hanem csak igen csekélyét. Ezt majd kérem is, hogy szíveskedjenek 
megmondani, hogy melyek azok az utak, ami teljes felületi zárást kap és melyek, amelyek csak 
javításokban részesülnek, mert ebből a pénzből elég sokat kell - valószínű - majd fordítanunk. Ezekre 
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feltétlenül nem, mert szerződések biztosítják, de látva az eddigi útjavításokat vagy helyreállításokat, hát 
ezekben kétségeim támadnak. Másodsorban azért is, mert a közgyűlés januárban elfogadott egy 
döntést, közel 100 millió Ft-ot szán a Pivári utca rekonstrukciójára. Ugye 100 millió Ft pedig jóval több, 
mint a 70 millió Ft. Ebből az világlik ki, hogy abból sok minden nem lesz ebben az évben. És akkor még 
ezt a 70 millió Ft-ot megterhelnénk ilyen fontos célokkal, az nem biztos, hogy szerencsés. Tehát én azt 
javaslom, hogy ma ebben ne döntsünk. Készüljön egy pontos, részletes adat, ami az A., B., C. 
variációkhoz tapad, hogy mely utakat tudnák felújítani és milyen mértékben ezekből a pénzekből. Akkor 
pontosan látjuk, hogy miről kell dönteni. És az a javaslatom, hogy a 70 mFt, ne a 70 mFt legyen ennek a 
forrásoldala. Ennek keressünk, kerítsenek más forrásoldalt, mert ez így nem lesz szerencsés. 
 
Cseresnyés Péter: A 70 mFt az eredeti költségvetési tervezetben 60 mFt volt. Azért emeltünk föl, hogy 
legyen erre is egy kis pénz, és azt a 60-65 mFt-ot mindenképpen tudjuk elkölteni majd a városi utaknak 
a kisfelújítására. Én azt javaslom, hogy most fogadjuk el. Ha remélhetőleg szabadulnak föl pénzek 
évközben, a ma aláírt szerződés kapcsán nagy reményünk van például rá, akkor mindenképpen a hegyi 
utakra és az utak, járdákra fogom én javasolni, hogy arra használjuk föl az így felszabadult pénzt. 
Úgyhogy én azt javaslom, hogy most ezzel a kerettel, amit elfogadunk, és én is egyébként az „A” 
változatot javaslom, induljunk el. Nézzük meg, hogy hol tudunk ezzel munkát indítani, majd ha 
szabadulnak föl pénzek, akkor évközben dönthetünk és ez nem olyan munka, hogy aszfaltozni kell, és 
hosszú előkészítést igényel. Itt a hegyi utaknál könnyebb helyzetben vagyunk, tehát gyorsabban tudunk 
reagálni. Én attól függetlenül, hogy egyetértek Fodor Csaba azon gondolatával, hogy tervezzük meg, és 
tényleg egy koncepció mentén próbáljuk az egészet megcsinálni, sajnos nem vagyunk abban a 
helyzetbe, hogy egy átfogó megoldást találjuk. Ha viszont elkezdjük a munkát, akkor legalább tettünk 
már egy bizonyos területen az ott élők kényelmének érdekében és ez egy fontos dolog, mert 
gesztusjellegű is. A gesztus most ebben az esetben a vásárlásra és a munka megindításával egyébként 
11 mFt-os gesztus lesz, ha a hegyi utakat nézzük.  
 
Bene Csaba: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és pénzügyi szempontokat 
figyelembe véve az 1-es határozati javaslatot javasolta elfogadni a közgyűlés részére. A 2-es határozati 
javaslatot pedig nem javasolta egyhangúlag. Tehát, vagy A. vagy B. Nem. Tehát két határozati javaslat 
volt a törmelék megvásárlása. Azt javasolta. A 2-es határozati javaslatot, egyiket sem javasolta. Sem A., 
sem B., sem C. variánst nem. Mégpedig talán olyan megfontolásból is, hogy egyrészt az a 
forrásmegjelölés, ami 70 mFt, úgy gondoltuk, hogy abból talán nem mindent a zártkerti utakra kellene 
fordítani, mert magam is úgy látom, hogy igazából olyan munkát lenne érdemes végezni, ami tartós és a 
tartós útépítésnek leginkább a harmadik változatnak a kivitelezése felel meg. Mert annak, hogy egy ilyen 
őrleményt elterítsünk, és fél év múlva ugyanolyan kátyús utakat kapjunk, annak sok értelmét nem látom, 
illetve itt már a magánvéleményemet mondom, nem a bizottsági véleményt, én úgy gondolom, hogy a 
zárt kerti utak esetében akár lehetne egy pályázatot is hirdetni a zárt kerti utak mellett lakók részére, 
hogy önerővel, ha mi adjuk az őrleményt, hogy önerővel valósítsák meg, mert az én lakókörzetemből is 
kerestek meg engem lakók, hogy garázsok előtti területek rendbetételére milyen árajánlatot kaptak 
kivitelezőtől, és utána láttam a Városfejlesztési Iroda, Tárnok úr munkaanyát, ami két-háromszoros 
árakat jelent hivatalosan. Nem az irodának a baja ez, de lehet, hogy egy vállalkozó, hogyha nem a 
hivatal végeztetni a munkát, akkor egész más áron tudja kiviteleztetni a munkát. És én úgy gondolom, 
hogy ez gesztusértékű lenne a zártkerti utak mellett lakóknak, hogy a város az alapanyagot biztosítja, és 
akkor ők eldöntik, hogy milyen módon csináltatják meg ebből az utat, vagy akármilyen értékű 
hozzájárulás, az már nálam egy előnyt jelent egy adott közösség részéről, ha ők ebben önerőt is 
vállalnak. 
 
Cseresnyés Péter: Egyébként az én olvasatom szerint az A. megoldás, a 2-es pont A. javaslata 
hasonlót is tartalmaz. Tehát elvileg ezt be lehet ebbe építeni. Mert itt arról van szó, a lakóknak, az ottani 
birtokkal rendelkezőknek az esetleges aktív részvételével tudjuk ezt megcsinálni. 
 
Sajni József: Bene képviselő úrnak szeretném elmondani, hogy 2005-ben volt ilyen útjavítás, hogy 
mindenhol szedték a tulajdonosoktól bizonyos összeget. Ha jól tudom, 5 eFt-ot, de én azt nem 
javasolnám, hogy ők ott kézimunkával, mert azt géppel kell. Tehát egybe kell tenni, de hozzájárulás, az 
volt. Nagy valószínűséggel most sem zárkóznának el, hogyha tudnák azt, hogy ez mire fordítódik. Tehát 
ezt elvileg lehet kezdeményezni. Nem olyan egyszerű a dolog, mert ugye itt kezelni kell pénzt stb., stb, 
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de nem kivitelezhetetlen. Viszont szeretném polgármester urat kérni, hogy egyetértve akár azzal is, hogy 
most csak az őrlemény legyen megvásárolva, de itt vannak olyan kritikus szakaszok, gondolom, hogy a 
külterületen képviselők tudnak a maguk területén is mondani olyan kritikus szakaszt, hogy ott 
mostanában szinte lehetetlen lesz elmenni. Én hármat most tudok mondani. Nem nagy beruházás lenne. 
Le kéne oda depózni. Közmunkásokat berakják a lukakat, és legalább ideiglenesen lehet közlekedni, 
mert jelen pillanatban nemsokára megáll az élet. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, én ezért javasoltam – köszönöm szépen – azt, hogy az A-t 
mindenképpen fogadjuk el, mert van olyan hely, ahol azonnal be kell avatkozni, hogyha mód és 
lehetőség van rá. Aztán később ráérünk gondolkodni azon, hogy hogyan lépjünk tovább. 
 
Bicsák Miklós: Sajni képviselőtársamnak a gondolatait továbbfolytatva valóban azért haraptam rá a 
kérdésére, mert hát engem is már hosszú évek óta a förhénci probléma, amit Ön is jól ismer, az átjárás 
az Újförhéncre, ugye az ott élő emberek, mert azért lakók is vannak kint az Öregförhéncen is és az Újon 
is. Biztos, hogy valami megoldást tudnánk akkor találni. De a másik nagy gondolom tisztelt polgármester 
úr, tudom én azt, hogy ami nem városkezelésben van, ma is háború volt itt a 7-esnél a ……benzinkúttól 
kifelé, illetve a 74-es Palin irányában. Azok a nagy kátyúk polgármester úr. Ott ragasztgatják. 
Szakmailag akartam kifejezni magam, hogy milyen ragasztóval, de semmit nem ér. Ott kocsik kocsik 
hátán. Szidják az embert nyulastól, bokrostól, a dolgokat és a KPM nem figyel oda. Az ő kezelésükben 
van. Meg kellene, nem csak ott polgármester úr, Palin városrészben, Korpavár irányában ezen a régi 74-
esen is kátyúk vannak. Az nem megoldás, egy nejlonzsákból kiborítom, letaposom, két nap múlva vége 
van, lyuk van. Hogy nem tudunk rájuk hatni, polgármester úr?  
 
Cseresnyés Péter: Megteszek mindent képviselő úr, hogy ez a ráhatás meglegyen. Egyébként mással 
most, mint azzal a bizonyos betaposós módszerrel nem tudnak dolgozni, mert nincs még aszfaltkeverő, 
amelyik üzemelne. Majd március közepe, vége felé lesz üzemben akármelyik is, mert a tél elmúlta után 
indítják be az aszfaltkeverőket. Addig nem tudnak mit csinálni. Ez probléma, és ezért csinálják ezt a 
hideg aszfalttal való javítást. De ettől függetlenül természetesen figyelmeztetni fogjuk őket, hogy 
lehetőleg a tengelytörő kátyúkat javítsák ki átmenetileg addig, míg a végleges kátyúzás vagy éppen 
aszfaltozást nem végzik el.  
 
Karádi Ferenc: Elhangzott egy kérdés Erler Ottó úr részéről, hogy ez az anyag tartalmaz-e veszélyes 
hulladékot és a szerződés ezzel kapcsolatban mit rögzített. Szeretném arról tájékoztatni, hogy a 
szerződés pontosan kitért erre, ugye bontás során az ilyen jellegű anyagokat hogyan és miként kell 
elhelyezni. Erre vonatkozóan a kivitelezőnek nyilatkoznia is kellett, ez meg is történt. Hát, ebben a 
maradék anyagban, tehát a darálékban ilyen jellegű anyag már nincs. Ezeket az utakat ebből az 
őrleményből fel lehet újítani. 
 
Cseresnyés Péter: És már nem lesz veszélyes anyag. Ha most nem veszélyes, akkor a későbbiekben 
sem lesz veszélyes anyag belőle. Fodor képviselő úr kérdezte, hogy bruttó, nettó összeg. Ez bruttó 
összeg. Több hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Akkor a határozati javaslat két pontját külön-külön 
teszem föl szavazásra. Egyrészt azért, mert a 2. pontban ugye választanunk kell, ha választunk 
valamelyik variációból. Másrészt azért, mert két bizottság is úgy döntött, hogy a 2-esről nem javasolja a 
mostani döntést. Én azt mondom, hogy döntsünk. Tehát a munkát, ha lehet, akkor minél előbb kezdjük 
el. Először tehát az 1-es ponttal, aki egyetért, hogy megvásároljuk az őrleményt, aki ezzel egyetért, az 
kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.  
 
 
Cseresnyés Péter: 2-es pont. Először az A-t teszem föl szavazásra. Én ezt javasolom, hogy ezt 
fogadjuk el. Induljon el a munka, és hogyha látjuk azt, hogy marad pénz, akkor folytathatjuk a 
későbbiekben. Szavazást kérek. 
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A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:  
     
 

68/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. egyetért a Thury laktanya legénységi épületének bontása során 

felszabaduló 1. osztályú őrlemény megvásárlásával bruttó 6.371 eFt 
összegben a 2013. évi költségvetés 13. számú mellékletében szereplő 
„zártkerti utak felújítása, építési darálék anyagköltsége” című előirányzati 
sor terhére, és zártkerti utak felújítására történő felhasználásával. 
Felhatalmazza a polgármestert a darálék megvásárlására vonatkozó adás-
vételi szerződés aláírására, és felkéri, hogy önálló előterjesztés keretében 
tegyen javaslatot a műszaki tartalomra (helyszínekre). 

 
Határidő:  2013. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 
 
2. a munkálatokhoz szükséges költségeket, 5.200 eFt összeget a 2013. évi 

költségvetésben a céltartalékok között szereplő „közlekedési létesítmények 
fejlesztése” előirányzati sor (70 mFt) terhére biztosítja. 

   
Határidő:  2013. március 01. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető  
 Tácsi Hajnalka osztályvezető) 

 
 
Cseresnyés Péter: Akkor nem szavaztatom a többit. Akkor az A. változat fog menni.  
 
 
 
13. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes intézményei részére földgáz 

beszerzésére, közbeszerzési eljárás megindítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 

Cseresnyés Péter: Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója? Ha nem, akkor – 
nem látok ilyet –, lezárom a vitát, és szavazásra teszem föl a határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni, 
az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 

69/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. Felkéri a Polgármestert az alábbi önkormányzati fogyasztók részére 12 

hónap időtartamra földgáz szolgáltatás beszerzésére irányuló közbeszerzési 
eljárás megindítására és lefolytatására. 
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 Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
 Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa, Teleki u 19/B. 
 Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. 
 Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 49. 
 Halis István Városi Könyvtár Nagykanizsa, Kálvin tér 5. 
 HSMK Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9. 
 Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. 
 Fogyatékkal Élők Intézménye Nagykanizsa, Űrhajós u. 6. 

 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítására, az eljárások indításához szükséges 
műszaki dokumentációk elkészítésére a 2013. évi költségvetésben, a 
közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó díjak között biztosít fedezetet. 
 
Határidő:  2013. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 
 
2. Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési 

tervében szerepeltesse a földgáz beszerzésére irányuló közbeszerzési 
eljárást. 

 
Határidő:  2013. márciusi soros közgyűlés 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
 
 
14. Beszámoló a 2012. évi felújítási címjegyzék teljesítéséről és javaslat a 2013. évi felújítási 

címjegyzékre (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Kámán László vezérigazgató 

 
 
Dr. Etler Ottó László: Már jeleztem a Vagyongazdálkodási Zrt-nek tervénél is, hogy ezzel a témával 
szeretnék foglalkozni. Üresen álló lakásokat újítunk fel és elköltünk rá 20-on millió Ft-ot. Ugye 700 eFt-ot 
lakásonként. Na most én, ahogyan tájékozódtam, ezeket a lakásokat, ha kiköltöznek, ugyanilyen 
állapotban kéne visszakapni. Tehát ezeket a Vagyongazdálkodási Zrt. eddig sem tudta érvényesíteni. 
Hiába voltak szerződéses feltételek ezek, egy olyan tevékenységben vagyunk, ami tulajdonképpen 
veszteséges. Ki kell mondani, hogy a bérlakásoknak a bérbeadása most veszteséges a városnak és 
ebben a felújításban tulajdonképpen ugyanerre a veszteséges tevékenységre adunk ki pénzt. Tehát én 
inkább annak lennék ugye híve, hogyha valaki egy bérlakást kap, vagy kiutalást kap, akkor az vállalja 
azt, hogy felújítja magának és lakja le azt a díjat belőle. De annak én nem látom értelmét, hogy felújítjuk, 
utána – talán erre statisztikát tud azért Kámán László mondani – beköltöznek, és nem fizetik a bérleti 
díjat, és csinálják nekünk a veszteséget. Ezért kidobni felújításra 20-on milliókat feleslegesnek tartom. 
 
Cseresnyés Péter: Kényes kérdés ez képviselő úr. Én el tudom képzelni az Ön által elmondottak után, 
hogy Ön bejavasolja azt, hogy innét kezdve bérlakásra vagy bérlakás bérlőjeként senkit ne utaljunk ki, 
ne fogadjuk el, aztán azokat meg dobjuk ki a lakásból, akik nem fizetnek. Csak akkor itt lesz egy csomó 
ember az utcán. Tehát én most nem akarok olyanba belemenni, amit egy négyszemközti vagy 
hatszemközti beszélgetésbe bátran mernék Önnek mondani, de hát azért felelősséggel is tartozunk az 
embertársaink iránt, és nem mindenki akarattal tartozik nekünk, ezt is látni kell attól függetlenül, hogy 
természetesen nem mindenki vétlen abban, hogy olyan helyzetbe került, amilyen helyzetbe került és 
néhány embert viszont ki kell lakoltatnunk. Etler képviselőnek adom meg a szót, mert gondolom, reagálni 
akar erre.  
 
Dr. Etler Ottó László: Nem a szociális érzékenységemet kellene firtatni. 
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Cseresnyés Péter: Erre akartam célozni az előbb, csak nem mondtam ki. 
 
Dr. Etler Ottó László: Hanem azt, hogyha valaki tényleg szociálisan rászorul, és úgymond 
bérlőkijelöléssel megkap egy lakást, akkor nem hiszem el azt, hogy szükséges neki az egy újonnan 700 
eFt, 100.000-ből kifestenek egy lakást, akkor a maradék 600 ezerből már akkor szerintem új fürdőszobát 
kap, meg új konyhát is kap.  
 
Cseresnyés Péter: Képviselő ú,r megengedi, hogy Kámán úr erre reagáljon, mert azért Ő tud konkrét 
példákat esetleg mondani. Attól függetlenül, hogy én is sokallom ezt az 1mFt-ot, amelyik egy lakásnak a 
felújítása. Elnézést, nem akartam közbevágni, de szerintem Kámán úr erre példát tud mondani Önnek, 
hogy miért van szükség ilyen nagy – engem is érdekel – összegekre egy-egy lakás felújítása esetén.  
 
Kámán László: Ez egy elég bonyolult kérdés. Tehát, akinek határozatlan idejű szerződése van, és a 
lakást elhagyta, vagy kipereltük, attól nem kérjük a felújítást, tehát, hogy újítsa fel a lakást, mivelhogy 
nem is kérhettük, mivelhogy kipereltük többségében. És a felújítási költséget nem érvényesítjük vele 
szemben. A határozott idejű szerződéseknél is, minden szerződés most már ilyen több éve, hogy a 
határozott idő letelte után a bérlőnek ugyanolyan állapotban kell a lakást visszaadnia. Ez az esetek 
többségében nem fordul elő, vagyis ritkán fordul elő. Viszont azokat a lakásokat szeretnénk újra bérbe 
adni, mivel hogyha nem adjuk bérbe, akkor nem termel, tehát nem kapok lakbért, és mindenképpen azt 
gondolom, hogy biztosítani kell a szociális bizottság felé, mert rendkívül nagy igény van önkormányzati 
bérlakások bérbeadására. A másik nagy probléma az, hogy a lakásokat általában olyan állapotban 
vesszük vissza, amik rendkívüli felújításokat igényelnek. Többségében, mint a villany, mint pedig a 
gázszolgáltatás meg van szüntetve. Ugye a szolgáltató, hogy is mondjam, egyszerű helyzetben van, 
mert egyszerűen elviszi az órát, és a szolgáltatást befejezi. Ha viszont mi vissza akarjuk ezeket a 
szolgáltatásokat kötni, akkor ez rendkívüli pénzmennyiségbe kerül. Csak mondjuk, a gázvisszakötésénél 
a kéménytől elkezdve, a nyomáspróbáig ez többszázezer forintot takar. Na most, ha ezzel hasonlítja 
össze a 700 eFt-os, és akkor még nem nyúltunk a burkolatokhoz, nem nyúltunk a kifestéshez, nem 
nyúltunk a gépészethez, nem nyúltunk a fürdőszobához. Tehát én azt gondolom, hogy az a 700 eFt, az 
nem egy nagy költség. Mi természetesen arra törekedünk, hogy ezeket a költségeket minimális szinten 
tartsuk. Tehát az nem fordulhat elő mondjuk, hogy egy 5 eFt-os járólapot veszünk, vagy egy 200 eFt-os 
konyhabútort, hanem ez a legolcsóbb beavatkozás, műszaki beavatkozás minden tekintetben.  
 
Cseresnyés Péter: Nem szeretnék vitát nyitni arról, hogy 700 eFt sok, vagy kevés. Szerintem sok. A 
kérdés az, hogy reális-e. Azt meg eldönti mindenki, hogy reális-e egy lakásra 700 eFt-ot fordítani, 
hogyha fel kell újítani, mert olyan állapotban van, ami igényli a felújítást.  
 
Gyalókai Zoltán Bálint: A városfejlesztési bizottságon felmerült, hogy az Ingatlankezelő, illetve a 
Vagyongazdálkodó részleg rendelkezik egy karbantartó brigáddal. Ennek a brigádnak a felújításban való 
részvételét propagáltuk. Így a felújítások gyakorlatilag anyagárba kerülnének. Ezeknek az embereknek a 
fizetését egyébként az IKI költségvetésében mi biztosítottuk. Tehát mi ezeknek a fokozottabb 
igénybevételét kértük a lakások felújításában. 
 
Cseresnyés Péter: Igazgató úr, ott volt ezen a bizottsági ülésen? Akar reagálni?  
 
Kámán László: Ugye az alapelv, hogy ennek a jelenleg 14 embernek, aki az intézmények, tehát 
középiskolák, szociális intézmények karbantartását végzi, minden hónapban adjunk munkát. Amikor 
nem tudunk munkát adni, vagy később fogadja el a költségvetést, és nem rendelkeznek ezek az 
intézményének meghatározott kerettel, akkor csak hibaelhárítást végzünk. Természetesnek tűnik és az 
idén is így történt, hogy mondjuk három lakásnak a felújítását ezek az emberek megkapták, és a tél 
folyamán ezt végezték. Természetesen, ha a kapacitáshiány lép fel, tehát nincs annyi munka, mint 
amennyit ezek az emberek el tudnak végezni, amit én nem gondolom, hogy ez lesz, akkor 
természetesen a lakásoknál vagy nem lakásbérleményeknél felmerülő karbantartási munkákat is meg 
fogják kapni, és természetesen az üres lakásfelújításokat is.  
 
Dr. Csákai Iván: Hát, tudomásul kell venni, hogy a szociális bérlakás kiadás, az minden 
önkormányzatnak ráfizetéses. Nincs olyan, hogy nyereséges lenne. Éveknek kellett eltelni ahhoz, hogy 
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Nagykanizsán a költségalapú lakbért bevezessük. Előtte csak szociális alapú lakbér volt. Azt, hogy 
hogyan adják le a lakásokat, hát volt olyan lakás, ahol a padlószőnyeg felszedve, a nagyszoba és a 
konyha között luk volt fúrva, hogy a gyereknek ne kelljen körbemennie. Na most ennek a lakásnak a 
rendbetétele, ez 2 mFt fölött volt. Borzalmas lelakott állapotban adják vissza a lakásokat. És az, hogy a 
beköltözendő újítsa föl, az járhatatlan. Milyen kritériumok alapján újítaná föl? És utána évekig nem is 
fizetne lakbért, és nem megfelelően végzi el a munkát mindamellett, hogy amit említett az igazgató úr, 
hogy a visszakötések, a villany és a gáz visszakötés, az borzalmas pénzbe kerül. Kell nekünk ezzel 
foglalkozni, és tudomásul kell venni, hogy erre ráfizet az önkormányzat. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, ezért szavazásra teszem föl a határozati javaslatot. 
Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 15 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 

70/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. évi címjegyzékes munkák 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 
1. A 2013. évre vonatkozó címjegyzékes felújítási munkákat jóváhagyja, 

elvégzésével a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.-t bízza 
meg. 

2. Hozzájárul ahhoz, hogy 32.000.000,- Ft erejéig a részletezett felújítási 
munkákat a  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2013. évi 
üzleti tervében elkülöníti, és azt működési költségeiből finanszírozza. 

 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 

 
 
 
15. Javaslat oktatási intézmények névváltozásának véleményezésére (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Tomity Mária tankerületi igazgató Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Nagykanizsa Tankerület Nagykanizsa Eötvös tér 16., Szmodics Józsefné igazgató Általános 
Iskola Nagykanizsa-Miklósfa Nagykanizsa Iskola u. 10., Magyar Ferenc igazgató Általános 
Iskola Nagykanizsa-Palin Nagykanizsa Alkotmány u. 81., Molnár István igazgató Általános 
Iskola Kiskanizsa Nagykanizsa Bajcsy-Zs. E. u. 67., Baráth Zoltán igazgató Farkas Ferenc 
Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola Nagykanizsa, Sugár u. 18. 

 
 
Cseresnyés Péter: Hozzászólót nem látok. Ugye Kiskanizsa, Miklósfa és Palin intézménye, valamint a 
Zeneiskola intézmények nevének kell változnia és ehhez adunk mi javaslatot. Aki a határozati javaslatot 
el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
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71/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ javaslata szerint támogatja az 

Általános Iskola Kiskanizsa intézmény nevének Kiskanizsai Általános Iskola 
elnevezésre történő módosítását 

 
Határidő:   2013. március 1. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
2. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ javaslata szerint támogatja az 

Általános Iskola Nagykanizsa-Miklósfa intézmény nevének Miklósfai 
Általános Iskola elnevezésre történő módosítását 

 
Határidő:   2013. március 1. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
3. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ javaslata szerint támogatja az 

Általános Iskola Nagykanizsa-Palin intézmény nevének Palini Általános 
Iskola elnevezésre történő módosítását 

 
Határidő:   2013. március 1. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
4. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ javaslata szerint támogatja a 

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola nevének Farkas 
Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola elnevezésre 
történő módosítását 

 
Határidő:   2013. március 1. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
 
16. Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 

Cseresnyés Péter: Hozzászólót várok. Ilyet nem látok, a vitát lezárom. Tehát arról van szó, hogy annyi 
pénzt teszünk hozzá, amennyit az Állam hozzátesz, és így jelentős mértékben tudnak technikai 
eszközöket vásárolni. Aki a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
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72/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

1. a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján pályázatot nyújt 
be a Magyar Államkincstár felé az 1. sz melléklet szerinti tartalommal a 
Kanizsai Kulturális Központ műszaki eszközei és berendezési tárgyai 
felújítása céljából.  

 
Határidő:   2013. március 25. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
2. a pályázathoz szükséges 1040 e Ft önrészt Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (II.21) önk. 
rendelet 1/16. sz. mell. 48. sor. „Önkormányzati pályázati önrészek” 50 000 
e Ft terhére biztosítja. 

 
Határidő: 2013. március 25. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Bagarus Ágnes osztályvezető 
 Tácsi Hajnalka osztályvezető) 

 
3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igénylés 

határidőben történő benyújtásáról. 
 

Határidő: 2013. március 25. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Bagarus Ágnes osztályvezető 

 
 
 
17. Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásával kötött feladat ellátási megállapodások 

felülvizsgálata (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Polai György irodavezető 

 
 

Cseresnyés Péter: Hozzászólót várok. Ilyet nem látok. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az 
kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

73/2013.(II.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1.) a jogszabályi változásokra tekintettel egyetért  

 
a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása, valamint Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá Zalakomár Község 
Önkormányzata által a családsegítés szociális szolgáltatás és 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátására 2007. június 4-én aláírt 
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megállapodás 2013. március 15. nappal közös megegyezéssel történő 
megszüntetésével. 
Az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az 
állami költségvetési támogatások igénylésével és elszámolásával 
kapcsolatos kötelezettségek az elévülési határidőig továbbra is terhelik a 
szerződő feleket. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodást megszüntető 
iratok aláírására. 

 
Határidő:  2013. március 15. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 
2.) a jogszabályi változásokra tekintettel egyetért 

 
a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása, valamint Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá Surd Község Önkormányzata 
és Zalakomár Község Önkormányzata által a „házi segítségnyújtás és az 
idősek nappali ellátása” feladat kistérségi ellátására 2007. június 4-én 
aláírt megállapodás 2013. március 15. nappal közös megegyezéssel történő 
megszüntetésével. 
Az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az 
állami költségvetési támogatások igénylésével és elszámolásával 
kapcsolatos kötelezettségek az elévülési határidőig továbbra is terhelik a 
szerződő feleket. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodást megszüntető 
iratok aláírására. 

 
Határidő:  2013. március 15. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 
3.) a jogszabályi változásokra tekintettel egyetért 

 
a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása, valamint Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá Surd Község Önkormányzata 
és Zalakomár Község Önkormányzata által a szociális 
alapszolgáltatásokhoz tartozó „idősek nappali ellátása szociális 
alapfeladat kistérségi ellátására” 2007. június 4-én aláírt megállapodás 
2013. március 15. nappal közös megegyezéssel történő megszüntetésével. 
Az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az 
állami költségvetési támogatások igénylésével és elszámolásával 
kapcsolatos kötelezettségek az elévülési határidőig továbbra is terhelik a 
szerződő feleket. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodást megszüntető 
iratok aláírására. 

 
Határidő:  2013. március 15. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 
4.) a jogszabályi változásokra tekintettel egyetért 

 
a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által a gyermekek átmeneti gondozását megvalósító, 
helyettes szülői hálózat fenntartására 2006. január 24-én aláírt és 2010. 
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december 20-án módosított megállapodás 2013. március 15. nappal történő  
megszüntetésével. 
Az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az 
állami költségvetési támogatások igénylésével és elszámolásával 
kapcsolatos kötelezettségek az elévülési határidőig továbbra is terhelik a 
szerződő feleket. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodást megszüntető 
iratok aláírására. 

 
Határidő:  2013. március 15. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 
5.) a jogszabályi változásokra tekintettel egyetért 

 
a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által a belső ellenőrzési feladat ellátására 2008. 
január 29-én aláírt megállapodás 2013. március 15. nappal közös 
megegyezéssel történő megszüntetésével. 
Az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az 
állami költségvetési támogatások igénylésével és elszámolásával 
kapcsolatos kötelezettségek az elévülési határidőig továbbra is terhelik a 
szerződő feleket. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodást megszüntető 
iratok aláírására. 

 
Határidő:  2013. március 15. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 

 
6.) a jogszabályi változásokra tekintettel egyetért 

 
a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása és Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata által a mozgókönyvtári feladatok ellátására 2006. 
június 14-én aláírt megállapodás 2013. március 15. nappal közös 
megegyezéssel történő megszüntetésével. 
Az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az 
állami költségvetési támogatások igénylésével és elszámolásával 
kapcsolatos kötelezettségek az elévülési határidőig továbbra is terhelik a 
szerződő feleket. 
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodást megszüntető 
iratok aláírására. 

 
Határidő:  2013. március 15. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: Polai György irodavezető) 
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18. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. évi – 
törvényességi és szakmai – fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terv elfogadására 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
Nagykanizsa, Zrínyi u. 51. Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény 
Nagykanizsa, Teleki u. 19/b, Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde 
Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a, Horváthné Kápolnás Katalin intézményvezető Fogyatékkal Élők 
Integrált Intézménye Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.  

 
 
Cseresnyés Péter: Hozzászólót várok. Nem látok ilyet, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a javaslatot, 
az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

74/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. évi - törvényességi és szakmai - 
fenntartói ellenőrzésére készült ellenőrzési tervet az alábbiak szerint elfogadja:  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. 
évi fenntartói (törvényességi és szakmai) ellenőrzésének időpontjai: 

 
 Egyesített Bölcsőde 2013. november 
 Egyesített Szociális Intézmény 2013. november 
 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. december 
 Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye 2013. december 

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. 
évi fenntartói ellenőrzésének területei és szempontjai: 
 
Ellenőrzési területek: 
 Egyesített Bölcsőde - Belvárosi Bóbita 

Bölcsőde  
 Egyesített Szociális Intézmény - Idősek Otthona  
 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - Gyermekjóléti Központ  
 Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye - Nappali ellátás  
 
Ellenőrzés szempontjai: 
 Általános működési feltételek 

 dokumentáció 
 Általános személyi feltételek  

 létszámnormák 
 képesítési előírások 

 Általános tárgyi feltételek 
 Általános szakmai feltételek 

 nyilvántartási kötelezettség 
 Szakmai és gazdálkodási mutatók 

 ellátottakra vonatkozó adatok 
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Felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy az ellenőrzésről készült 
beszámolót terjessze a Közgyűlés elé. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős  :  dr. Csákai Iván, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

Elnöke 
(Operatív felelős:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető, Szociális Osztály 
 Tácsi Hajnalka osztályvezető Gazdálkodási Osztály)  

 
 
19. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2012. 

évi fenntartói ellenőrzéséről (írásban) 
Előterjesztő: Dr. Csákai Iván bizottsági elnök 
Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella intézményvezető, Koller Jutka intézményvezető, Horváthné 
Kápolnás Katalin mb. intézményvezető, Körmendi Viktória intézményvezető 

 
 

Cseresnyés Péter: Hozzászólót várok. Ilyet nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati 
javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 

75/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti intézmények 2012. évi - törvényességi és szakmai - 
fenntartói ellenőrzéséről készült beszámolót elfogadja.  

 
 
 
20. A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2012. évi működése és 2013. évi tervei 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Bizzer András: Én fontosnak tartom mindenképp kiemelni, hogy ugye az Inkubátorháznak a működése 
igazából arról szól, hogy segítsük a munkahelyteremtést Nagykanizsán, mert ugye ebben az 
intézményben egy olyan környezet van kialakítva mind a szolgáltatások, mind pedig a lehetőségek 
tekintetében, amely segíti a mikro- és a kisvállalkozásokat a fejlődésben. És ugye, ha ezek a kanizsai 
vállalkozók fejlődnek, akkor idővel munkahelyeket teremtenek itt Nagykanizsán. Tehát ez egy nagyon 
pozitív és jó fejlemény, hogy van nekünk itt Nagykanizsán egy Inkubátorházunk. Igaz, hogy a 2012-es év 
kisebb veszteséget mutat. Itt van egy 3,5 mFt-os veszteség körülbelül, de ebből 1 mFt áthúzódó 2011-es 
évről, és ha a tendenciákat nézzük, akkor azt mutatja, hogy egyre kevesebb a veszteség. És én bízok 
benne, hogy idővel igenis nullszaldósan, vagy akár pozitív mérleggel is tud majd működni ez a 
kezdeményezés, ez az Inkubátorház itt Nagykanizsán. És ugye a célok tekintetében összességében 
mindenképpen pozitív a működés. Szeretném azt is kiemelni, hogy van itt egy új szolgáltatás bevezetve. 
Ez az egy cég egy asztalszolgáltatás. Ez tipikusan azt fogja segíteni, hogyha van egy kezdő vállalkozó 
Nagykanizsán, akkor tud irodát szerezni nagyon kedvező áron, mert egy íróasztalt bérel 20 eFt-ért. Egy 
kezdő vállalkozásnak ez bőven elég lehet. Tehát én mindenkit arra biztatnék itt Nagykanizsán, fiatalokat 
is, de másokat is, hogyha van egy jó ötletük és szeretnének vállalkozni, akkor menjenek le az 
Inkubátorházba, nézzenek körül, informálódjanak a lehetőségekről és vágjanak bele. Tényleg érdemes 
vállalkozni Nagykanizsán is, meg Magyarországon is. És egyre több - ugye - olyan intézkedés van 
országosan is, hogy a kezdő vállalkozásokat segítik. Tehát én mindenkit biztatnék, hogy induljon neki, 
vállalkozzon és ez idővel bizony munkahelyeket fog teremteni Nagykanizsán. 
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Bicsák Miklós: Én egy nagyon rövid kérdést itt a Cserti Csilla úrhölgyhöz szeretnék, hogy milyen a 
hozzáállása a kis-, közép és mikro-vállakózóknak, mivelhogy mindenről értesülünk, kapjuk az 
információt, meghívásokat. Mi a tapasztalat, hogy viszonyulnak? Ha egy-két gondolatban mondanál 
valamit. 
 
Cserti Csilla: Köszönöm szépen Bizzer úrnak a dicsérő szavakat és biztató szavakat a fiatal és kezdő, 
induló vállalkozóknak. És Bicsák úrnak a kérdésére válaszolva pedig azt tudom elmondani, hogy igen, 
próbálkozunk folyamatosan megszólítani újabb és újabb rendezvényekkel, kezdeményezésekkel 
segíteni a vállalkozásoknak a működését. A tapasztalatunk az, hogy nagyon nehéz a mindennapi 
ügyvitelből és a napi munkából kiszakítani a vezetőket, ügyvezetőket, hiszen többnyire ugye ővelük 
lenne célszerű közvetlenül kommunikálnunk. Mi továbbra is szeretnénk azért a kezdeményezéseinket 
folytatni, vagy megerősíteni, de ugye pont ezért szeretnénk egy olyan jellegű Online tanácsadási 
szolgáltatást kialakítani, vagy elindítani, amivel azt tesszük lehetővé, hogy ne kelljen a napi munkából 
felállnia az embernek, elmenni egy ilyen külső intézménybe, és személyesen ott megjelenni és időpontra 
egy tanácsadási szolgáltatásra bemenni, hanem ezt megtehesse akár a napi ügyviteli feladati mellett az 
ember. 
 
Marton István: Az anyagból kiderül, hogy pillanatnyilag 30 %-os a működési veszteség, ami tűnhet 
soknak is az 56 %-os telepítettség mellett. Én nagyon bízom benne, hogy céljaik realizálódnak és az idei 
évre tervezett 70 %-os betelepültség, az meghozza majd a nullszaldót is. A 935 Ft/m2 ár + ÁFA, ez 
tényleg tisztes, szolid ár. Környező nagyobb városokban is sorra nyílnak meg, illetve bővülnek az Ipari 
Parkok. Nagyon bízom benne, hogy tényleg az év végére, bár nagyon sokat kell azért dolgozni, de hogy 
a 70%-os telitettségük meglesz. 
 
Dr. Fodor Csaba: Azt szeretném megkérdezni, hogyha növelni kívánjuk – és mindannyian azt szeretnék 
– az Inkubátorházban működő vállalkozások számát, akkor mi indokolja azt, hogy a villamos energia 
költség, az jelentős, több mint 340 eFt körüli csökkenéssel van beállítva ebben az évben? Örülök, ha 
csökkentjük az energiafelhasználást, tehát nem kifogás, csak mi az indoka, hogy nő az igénybevétel, nő 
a villamos energia ára és közben pedig a tervszinten csökkentjük a költséget? Ez az egyik. A másik 
pedig, az inkább módosító javaslat. Én a 2-es határozati javaslatot, ami ez az egy cég, egy asztalra 
vonatkozó nettó 20 eFt-os havi bérleti díjat jelenti, annak az utolsó mondatrészét, amely úgy szól, hogy 
amely évente maximum a hivatalos KSH fogyasztói árindex mértékével növekedhet, én ezt nem biztos, 
hogy ezt idetenném, mert elég bizonytalan ez már csak azért az egy szó miatt is, hogy növekedhet meg, 
hogy maximum. Tehát vagy úgy mondjuk, hogy annyival növekszik, vagy nem mondunk semmit. Aztán 
majd meglátjuk, hogy a szerződésbe mit írunk bele, de ez a két lebegtető feltétel nem biztos, hogy 
határozatban illő ebben az esetben. 
 
Cseresnyés Péter: Akár egyet is érthetek képviselő úrral. A növekedhet helyett viszont én növelhetőnek 
tenném be, mert két félnek a megállapodásán múlik akkor ez, de én nem zárnám ki annak lehetőségét, 
hogy az inflációval emelkedhessen az a bizonyos bérleti díj. Nem olyan sok ez a 20 eFt és nem azt 
jelenti, hogy a megengedő lehetőség az, hogyha akarjuk, emelkedik, ha nem akarjuk, akkor nem 
emelkedik. Tehát ebben benn van azt is, hogy nem kell föltételen emelni ezt a bizonyos bérleti díjat. De 
módosító javaslatként mondta? Mert akkor úgy szavaztatok róla. De módosító javaslatként mondta? 
Mert akkor úgy szavaztatok róla. 
 
Dr. Fodor Csaba: Igen, hogy vegyük ki.  
 
Cseresnyés Péter: Jó, jó. Csilla, a kérdésre legyen szíves, válaszoljon! 
 
Cserti Csilla: A villamos energia költséggel azért terveztük csökkenést, ugyanis 2011 évről 2012 évre 
az E.on-nak a számlázási problémái miatt volt nekünk egy 1 mFt-os áthúzódó tételünk. Úgyhogy mi úgy 
gondoljuk, hogy a 2013-as évi a 2012-es évinél alacsonyabb szintű lesz. E mellett a háznak az 
elektromos fogyasztása, az elég tetemes, hogyha a fűtési költségekkel összevetjük, és folyamatosan 
azon próbálkozunk és dolgozunk, hogy olyan műszaki megoldásokat alkalmazzunk, amivel ezek az 
elektromos költségek csökkenthetők. Értek itt ezalatt egyszerű mozgásérzékelő lámpáknak a 
felszerelését, vagy pedig az épületen lévő reflektoroknak, néhány reflektornak a kiiktatását, úgyhogy ez 
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még a biztonságot ne veszélyeztesse kint.  
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Akkor először Fodor képviselő 
úrnak a módosító javaslatát szavaztatom meg, hogyha képviselő úr akkor eldönti, a kettő közül melyiket 
szavaztassam. Mert ugye azt mondta, hogy vagy elhagyjuk az egészet, vagy pedig akkor mondjuk azt ki 
direkt módon, hogy az árindexszel, vagy a fogyasztói, igen az árindex mértékével emeljük.  
 
Dr. Fodor Csaba: Én azt mondom polgármester úr, hogy ezt az utolsó fél mondatot hagyjuk ki. Tehát ne 
hivatkozzuk itt a KSH-ra. 
 
Cseresnyés Péter: Jó, aki ezzel egyetért, az igen gombot nyom, aki nem, az meg mást.  
 
 
A közgyűlés 5 igen és 11 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.  
     
 

76/2013.(II.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Dr. Fodor Csaba 
képviselőnek azt a javaslatát, hogy a  „A Nagykanizsai Inkubátorház és 
Innovációs Központ 2012. évi működése és 2013. évi tervei” előterjesztés 
szerinti határozati javaslat 2-es pontjának utolsó fél mondata kerüljön 
elhagyásra.  

 
 
Cseresnyés Péter: És akkor az egészet, az egész határozati javaslatot az eredeti formájában teszem 
föl szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

77/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. elfogadja a Nagykanizsai Inkubátorházról szóló 2012. évi beszámolót és 

felkéri az Inkubátorház vezetőjét az előterjesztésben meghatározott 2013. 
évi feladatok teljesítésére. 

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László, vezérigazgató 
 Cserti Csilla, inkubátorház vezető) 
 
2. támogatja az „Egy cég – Egy asztal” szolgáltatás bevezetését. A 

szolgáltatás kezdő díját havi nettó 20.000 Ft-ban állapítja meg, amely 
évente maximum a hivatalos KSH fogyasztói árindex mértékével 
növekedhet. 

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László, vezérigazgató 
 Cserti Csilla, inkubátorház vezető) 
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21. Tájékoztató az építésüggyel és településrendezéssel kapcsolatos jogszabály-változásokról 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 

Cseresnyés Péter: Kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet. Aki a tájékoztatást el tudja fogadni, tehát a 
határozati javaslatot el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

78/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése tudomásul veszi az építésüggyel és 
településrendezéssel kapcsolatos jogszabály-változásokról szóló előterjesztést. 

 
 
22. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető Egészségügyi Alapellátási 
Intézmény, Boa Sándor Idősügyi Tanács alelnöke a közösségfejlesztési-tehetséggondozási 
munkacsoport elnöke, Büki Pálné az Idősügyi Tanács alelnöke, Balogh István Idősügyi 
Tanács tagja, a közéleti-informatikai munkacsoport társelnöke 

 
 
Marton István: A 7. oldalon 16-os sorszámú egy tavaly november 27-i határozat a „Javaslat a 
Nagykanizsai Megyei Jogú Város jegyzői pályázatának elbírálására”. Az van ideírva eredményként egy 
rövid mondatban, hogy a határozat végrehajtása határidőben megtörtént. Hát gondolom, hogyha egy jó 
hónapos az ügy, akkor az eredményét is esetleg már megtudhatná a tisztelt testület, de az is lehet, hogy 
sokan tudják már, csak néhány embernek ez még titok. 
 
Cseresnyés Péter: Itt volt közgyűlés előtt képviselő úr. Nem születetett döntés.  
 
Marton István: Akkor azt kellett volna ideírni Cseresnyés úr. 21. sorszámú: „Javaslat a 2013. évi Város 
Napja megrendezésére”. Két ajánlat érkezett. Ajánlatok kiértékelése folyamatban van. Úgy gondolom, 
hogy akkor, ha nem történt meg január 31-ig a döntés, akkor legalább kéne határidő módosítást kérni, 
mondjuk február végét kellett volna, vagy március közepét, de valamit mindenképp kellett volna kérni. Az 
árajánlat kommunikációs munka végzésére 28-as sorszámmal a 10. oldalon van. Szintén január 31-én 
járt le a határidő. Én úgy gondolom, hogy egy árajánlat, kérése az nem lehet annyira bonyolult dolog, 
hogy másfél hónap alatt ezzel ne lehetett volna végezni. Egyébként itt kérnek is határidő módosítást, ami 
korrekt, csak sokallom az ügynek az elhúzódását. Köszönöm, többet nem. 
 
Sajni József: Polgármester úr, nekem egy kérdésem lenne a 33-as sorszámú, ez a 377/2012. 
határozattal kapcsolatban. Megütötte a szememet, hogy itt a Pensió 17 Kft. jogutódja a Pensió Minőségi 
Közétkeztetés Kft. lett. Ez névváltozást jelent, vagy pedig tartalmi változást is, mármint a feladatellátót 
illetően? 
 
Cseresnyés Péter: Tartalmi, hogy névváltozás. Itt volt a közgyűlés előtt, akkor jelentettünk, nem 
emlékszem pontosan rá, mi is tulajdonképpen elfogadtuk ezt. Ugye ez a bizonyos névváltozás? És azt 
hiszem, csak névváltozás lett, komoly tartalmi változás nem történt a működési területen, a működési 
feltételekben. Minek mondják ezeket? A TEOR számokat? Tevékenységi körökben nem változott. 
Valami névváltozási kérdés volt, semmi más. Így van, ugyanaz a csapat, csak más néven. Igen. 
Szerintem, ahogy most elnézem ezt a megváltozott nevet, itt tulajdonképpen kicsit magukat akarják 
fényezni ezzel a Minőségi Közétkeztetési Kft-vel. Én mást nem láttam benne. További hozzászólót nem 
látok, a vitát lezárom. Szeretném fölhívni a közgyűlésnek a figyelmét, hogy ugye volt két kiegészítés, 
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amit most itt a közgyűlés előtt vagy közben töltöttek föl a képviselői oldalra. Ez a Zala Volánnak a 
kiegészítése, amit mondtam, hogy azt tartalmazza, hogy bizonyos útvonal egy bizonyos busz esetében, 
járat esetében bizonyos útvonal megváltozik annak érdekében, hogy a dolgozók hazafelé elérjék, vidéki 
dolgozók hazafelé elérjék az utolsó buszt, amivel haza tudnak menni. A második pedig a 
közfoglalkoztatás elősegítése című kiegészítés. Ott pedig módosítások jöttek be. Néhány helyen nem 
engedélyeztem azt, hogy olyan számban foglalkoztassanak embert, inkább átcsoportosítottuk olyan 
helyre, ahol énszerintem hasznosabb munkát tudnak végezni azok, akik majd a közfoglalkoztatásban 
tevékenyen részt vehetnek. Tehát ez lett az oka annak, hogy ez az utolsó pillanatban - mert még délelőtt 
egyeztettünk erről – került ide Önök elé. Az utolsó pillanatért meg elnézést is kérek mindenkitől, de 
tényleg még 11 órakor, 11.30-kor még erről tárgyaltunk, hogy hogyan lehet ezt megoldani. A hivatalnak 
meg köszönöm a gyors reagálást, hogy ilyen gyorsan megcsinálták a megbeszéltek szerint a 
módosításokat. Akkor a szokásos eljárási rend szerint javaslom a szavazást. Először a minősített 
többséget igénylő pontokról szavaznánk, hogyha a közgyűlés belegyezik ebbe és utána az egyszerű 
többséget igénylő pontokról. Azt szeretném megkérdezni, valakinek van-e kifogása ez ellen, hogy ilyen 
módon szavazzunk? Most sem látok kifogást. Akkor először a minősített többségű pontokról szavazunk. 
Aki el tudja fogadni azokat, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 14 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.  
     
 
Cseresnyés Péter: És most a minősített többséget nem igénylő határozati javaslatokról vagy pontokról 
szavazunk. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 14 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:  
 
 

79/2013.(II.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

1. a 3/2013.(I.15.), a 4/2013.(I.15.), az 5/3/2013.(I.15.), a 7/1-3/2013.(I.15.), a 
9/1-6/2011.(I.27.), a 29/56/2/2012.(I.26.), a 169/1-3/2011.(V.26.), a 
176/1/2012.(V.31.), a 216/2011.(VI.30.), a 248/2/2012.(IX.04.), a 263/1-
3/2011.(VIII.25.), a 268/1,2/2012.(IX.27.), a 276/3/2012.(IX.27.), a 
297/2012.(X.25.), a 308/2012.(X.25.), a 315/2/2012.(X.25.), a 
331/1/2012.(XI.29.), a 336/1/2012.(XI.29.), a 342/1,2/2012.(XI.29.), a 
346/2012.(XI.29.), a 365/3,4/2012.(XII.13.), a 370/1-3/2012.(XII.13.), a 
371/1/2012.(XII.13.), a 375/23/1,2/2012.(XII.13.), a 375/24/2012.(XII.13.), a 
375/35/2012.(XII.13.), a 378/3/2012.(XII.13.), a 408/1,2/2011.(XII.22.)  
számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. az 5/1,2,4/2013.(I.15.) számú határozati pontok - Javaslat a „Nyugat-

dunántúli Operatív Program Megyei jogú városainak városrehabilitációs 
témájú kiemelt projektjavaslataihoz” című kiemelt projekt benyújtására – 
végrehajtásának határidejét 2013. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
3. a 117/23/2012.(III.29.) számú határozat - “Az intézményhálózat további 

működtetése” című előterjesztés későbbi időpontban történő tárgyalása – 
végrehajtásának határidejét 2013. június 30-ig meghosszabbítja. 

 
4. a 128/2012.(IV.11.) számú határozat - „Sturktúraváltoztatást támogató 

infrastruktúrafejlesztés a Kanizsai Dorottya Kórházban” című projekt 
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forráskiegészítési igénye – végrehajtásának határidejét 2013. február 28-ig 
meghosszabbítja. 

 
5. a 133/2/2012.(IV.26.) számú határozati pont - Javaslat Nagykanizsa Megyei 

Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, 
szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására – végrehajtásának 
határidejét 2013. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 

 
6. a 176/2/2012.(V.31.) számú határozati pont - Javaslat villamos energia 

beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására – 
végrehajtásának határidejét 2013. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 

 
7. a 240/45/1,2/2011.(VI.30.) számú határozat - Nagykanizsa-Miklósfa 

Sportegyesület székhelyeként a Nagykanizsa, Miklósfa u. 68/A. szám alatti 
ingatlan bejegyzése – végrehajtásának határidejét 2013. június 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
8. a 248/1/2012.(IX.04.) számú határozati pontot - Javaslat a KEOP pályázati 

kiírásokhoz, illetve a közvilágítás korszerűsítéshez kapcsolódó előkészítési 
dokumentációk elkészítésére –, valamint a 38-42/2013.(I.31.) határozatokat 
hatályon kívül helyezi. 

 
9. a 375/22/2012.(XII.13.) számú határozat - Árajánlat kommunikációs munka 

elvégzésére – végrehajtásának határidejét 2013. március 31-ig 
meghosszabbítja. 

 
10. a 375/34/2012.(XII.13.) számú határozat - 279/21/2012.(IX.27.) számú 

közgyűlési határozat módosítása – végrehajtásának határidejét 2013. 
február 28-ig meghosszabbítja. 

 
11. a 377/2012.(XII.13.) számú határozat - Javaslat a Muraközi u. 5. szám alatti 

1. emeleti irodák (volt Nevelési Tanácsadó) bérbeadására – 
végrehajtásának határidejét 2013. március 31-ig meghosszabbítja. 
Egyidejűleg a bérleti jogviszony kezdő időpontjaként megállapított 2013. 
január 01. dátumot módosítja úgy, hogy a bérleti jogviszony a 
szerződéskötéstől 2017. augusztus 26. napjáig tartó határozott időtartamra 
kerül megkötésre.  

 
12. a 408/5/2011.(XII.22.) számú határozati pont - Javaslat az Erdész utca, 

TISZK előtt építendő buszforduló megvalósítására – végrehajtásának 
határidejét 2013. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
13. a 426/2/2010.(IX.07.) számú határozati pont - Javaslat hozzájárulások 

megadására a volt Gábor Áron laktanya, a 649/41 hrsz-ú ingatlan 
tulajdonosa, a WORK TRADE s. r. o. részére – végrehajtásának határidejét 
2013. december 31-ig meghosszabbítja. 

 
14. felhatalmazza a polgármestert, hogy Nagykanizsa gazdasági életének 

fellendítése érdekében a Beszerzési Szabályzat III. Fejezet (1) bekezdése 
értelmében három pályázatíró cégtől árajánlatot kérjen a brüsszeli fejlesztési 
tanácsadás, mint szakértői munka elvégzésére, és a legjobb ajánlatot tevő 
céggel a szerződést megkösse legfeljebb 6 millió forint (havi max. bruttó 
500e Ft) keretösszeg erejéig egy éves időtartamra. A 2013. évre vonatkozó 
vállalkozói díjat a 2013. évi költségvetés 16. számú melléklet működési célú 
céltartalék, 2., Önkormányzat pályázati önrész soráról biztosítja.  
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Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika – Pályázati Iroda, irodavezető 

 Tácsi Hajnalka – Gazdálkodási Osztály, osztályvezető) 
 

15.  
I.  
1. támogatja az FP7-es keretprogram ESUA pályázati kiíráson való részvételt 

maximum 113.600 euro költségvetéssel.  
 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati irodavezető 
 Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztályvezető) 

 
2. Nyertes pályázat esetén a projekthez kapcsolódó kifizetéseket a 2013., 

2014., 2015., és 2016. évben megelőlegezi a támogatási összeg 
beérkezéséig. 

 
Határidő: 2013-2016. évi költségvetések elfogadása 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető) 

 
3. a pályázat önrészét, 28400 euro = 8.257.584 Ft-ot,  a 2013. évi 

költségvetési rendelet 16.  melléklete működési célú céltartalék 48. soráról, 
az önkormányzat pályázati önrészeinek terhére biztosítja. 

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika – Pályázati Iroda, irodavezető 

 Tácsi Hajnalka – Gazdálkodási Osztály, osztályvezető) 
 

4. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő 
dokumentumok aláírására.  

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Irodavezető) 

 
II.  
az Európai Unió kutatást-fejlesztést célzó, úgynevezett FP7-es keretprogram 
pályázati kiírására benyújtandó ESUA projekt konkrét indítását (beleértve ebbe 
mindennemű fizetési kötelezettséget keletkeztető tevékenységet) abban az 
esetben engedélyezi, amennyiben az önkormányzatnak rendelkezésére áll:  
 
 legalább egy banki hitel ígérvény a költségek átmeneti banki 

finanszírozásának fedezetéül,  
 vagy a projekt pénzügyi finanszírozása Nagykanizsa MJV Önkormányzata 

2013. évi folyószámla hiteléből biztosítható, 
 vagy ha a megelőlegezett támogatás adott éven belüli visszafizetése 

pénzügyileg teljesíthető  
 
és ezen hitelek éven belüli visszafizetéséhez az utólagos támogatási összegek 
fedezetet nyújtanak.  
 
Határidő: a támogatási döntést követően 
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Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető) 

 
16. a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2013. évi 

teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célokat - a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában foglalt 
munkáltatói kötelezettség teljesítéséhez - az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
1. A 2013. évi testületi munkatervhez igazodóan, a testületi ülések 

napirendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő 
ügyek határidőben történő előkészítése, a testületi döntések szakmai 
megalapozása szakszerű, célszerűségi és gazdaságossági 
szempontokat is figyelembevevő előterjesztésekkel. 

2. A bizottságok működésének koordinálása, az előírt és szükséges 
dokumentumok elkészítése, nyilvántartása és határidőben történő 
továbbítása. 

3. Az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek intézése során a 
szakszerűség és jogszerűség biztosítása, az eljárási határidők szigorú 
betartása. 

4. A 2013. évi költségvetés végrehajtásával összefüggésben szakszerű 
tájékoztatás nyújtása. Az önkormányzat és intézményei 
gazdálkodásában a takarékossági szempontok folyamatos 
érvényesítése. 

5. Az önkormányzati fejlesztési célok megvalósítása, illetve az azokat 
segítő pályázatokkal kapcsolatos összehangolt, hatékony hivatali munka 
biztosítása. 

6. A kintlévőségek behajtására a szükséges intézkedések folyamatos 
megtétele. 

7. A központi közigazgatási szervezetés hatáskörváltozások befejezését 
követően a hivatali szervezet racionalizálása, az ezzel járó 
dokumentumok elkészítése. 

8. A hatályos önkormányzati rendeleteknek az előírt formátumban 
egységes szerkezetbe foglalása. 

9. A város külső arculatának javítása, a helyi önkormányzati – állattartási, 
közterületi, környezetvédelmi – rendeletek következetes érvényesítése. 

 
Határidő: 2013. március 15. – az egyéni teljesítmény-

követelmények meghatározása 
Felelős  :     Cseresnyés Péter polgármester  

       Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző 
 

17. az Egyesített Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 2013. július 1 – 2013. augusztus 23. napjáig a Belvárosi Bóbita 
Bölcsőde biztosít ügyeletet valamennyi tagintézmény számára.  

 
18.  

1. egyetért a nagykanizsai 3172/2. és a 3173/6. hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanoknak a Földmérő Kft. által 98-2/2012. munkaszámon 
készített változási vázrajz szerinti megosztásával és határrendezésével, 
felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással összefüggő 
intézkedések megtételére. 

2. egyetért a nagykanizsai 3287/26. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlannak a Földmérő Kft. által 98-3/2012. munkaszámon készített 
változási vázrajz szerinti megosztásával és felhatalmazza a 
polgármestert a telekalakítással összefüggő intézkedések megtételére 



 55

3. egyetért a nagykanizsai 2924/4., 3288., 3289., 3401. és 3464. hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a Földmérő Kft. által 98-4/2012. 
munkaszámon készített változási vázrajz szerinti megosztásával és 
határrendezésével, felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással 
összefüggő intézkedések megtételére. 

4. egyetért a nagykanizsai 3110/5. és a 3110/38. hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanoknak a Földmérő Kft. által 98-5/2012. munkaszámon 
készített változási vázrajz szerinti megosztásával és határrendezésével, 
felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással összefüggő 
intézkedések megtételére. 

5. egyetért a nagykanizsai 3051/32. és a 3065/30. hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanoknak a Földmérő Kft. által 98-6/2012. munkaszámon 
készített változási vázrajz szerinti megosztásával és határrendezésével, 
felhatalmazza a polgármestert a telekalakítással összefüggő 
intézkedések megtételére. 

6. egyetért a nagykanizsai 3053/5. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlannak a Földmérő Kft. által 98-7/2012. munkaszámon készített 
változási vázrajz szerinti megosztásával és felhatalmazza a 
polgármestert a telekalakítással összefüggő intézkedések megtételére 

7. egyetért a nagykanizsai 3055/3. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlannak a Földmérő Kft. által 98-7/2012. munkaszámon készített 
változási vázrajz szerinti megosztásával és felhatalmazza a 
polgármestert a telekalakítással összefüggő intézkedések megtételére 

 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Dr. Farkas Roland irodavezető) 

 
19. a Nagykanizsai Kábítószerügyi Fórum 2012. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 
 

Határidő: 2013. február 28.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Stimeczné Dr. György Bernadette  intézményvezető) 

 
20. a 2013. évi munkatervben szereplő 

- „Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelő pályázatának 
benyújtására” és “Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására” előterjesztések 
beterjesztésének határidejét a 2013. márciusi soros ülés időpontjáig 
meghosszabbítja. 

- “Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata” előterjesztés 
beterjesztésének határidejét a 2013. szeptemberi soros ülés időpontjáig 
meghosszabbítja. 

 
21. egyetért „A biztonságos adatkezelés, ellenőrzött iratmegsemmisítés” 

mintaprogram keretében a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjában benyújtott támogatási kérelem benyújtásával.  

 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Partiné dr. Szmodics Györgyi közigazgatási osztályvezető) 

 
22. dönt arról, hogy elfogadja a „Nyugat-dunántúli Operatív Program Megyei 

Jogú Városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz” 
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című, NYDOP-3.1.1/B2-12 kódszámú kiemelt projekt belső műszaki 
tartalmának módosításáról szóló tájékoztatót. 

 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Horváth István, Városfejlesztési Divízióvezető) 

 
23.  

1. egyetért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát 
képező, 0194/3 hrsz-ú  ingatlanon működő állatmenhely fejlesztésével, 
bővítésével, ott  ebrendészeti telep létesítésével. 

 
2. egyetért a nagykanizsai 0194/3 hrsz-ú  ingatlan ingatlan-

nyilvántartásban rögzített legelő, valamint szántó és járási mintatér 
művelési ágainak tényleges használatának megfelelő 
megváltoztatásával és termelésből kivonásával. Felkéri a polgármestert 
a végleges más célú hasznosításához szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
Határidő: 2013. március 10. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: dr. Farkas Roland Vagyongazdálkodási Iroda vezetője) 

 
3. Önkormányzat tulajdonát képező 0194/3. hrsz-ú ingatlanon működő 

állatmenhely fejlesztéséhez kapcsolódóan egyetért a nagykanizsai 
0194/4 és 0194/5 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával. Felkéri a 
polgármestert a vásárláshoz szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: dr. Farkas Roland Vagyongazdálkodási Iroda vezetője) 

 
4. egyetért azzal, hogy az ebrendészeti telep létrehozásának (ideiglenes 

ebtartó-őrző épület valamit állati tetemégető berendezés ) ill. 
fenntartásának optimális megoldása, a nagykanizsai vonzáskörzetben 
lévő önkormányzatok  kötelező ebrendészeti feladataiban való 
közreműködés és a kölcsönösen előnyös együttműködési megállapodás 
előkészítése érdekében a polgármester tárgyalásokat folytasson ezen 
önkormányzatokkal. 

 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető) 

 
24.  

1. a helyi járati közlekedés állami normatív és önkormányzati működési 
támogatásának elszámolásáról szóló beszámolót jóváhagyja, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az abban szereplő 2012. évre kimutatott 81 453 e 
Ft  veszteséget az Önkormányzat vitatja.  

 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 
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2. az előző években kimutatott (2007-2011) veszteségek felülvizsgálatával 
megbízott könyvvizsgáló megbízását a 2012. év felülvizsgálatával 
kiegészíti.  

 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
3. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Zala Volán Zrt.-t 

tájékoztassa, a könyvvizsgáló szerződésének módosításáról 
intézkedjen.  

 
Határidő: 2013. március 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
25. a 2013. évi munkatervben szereplő 

- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa Klubjainak 
részvétele a város közéletében” előterjesztés beterjesztésének 
határidejét a 2013. márciusi soros ülés időpontjáig meghosszabbítja.  

 
26. Csordás Rebekát a FRESH A.I.R. projektben 2013. március 1-től 2014. 

december 31-ig, a Networking in Europe: Local Governments meet the 
MDGs című projektben pedig 2013. március 1-től 2015. december 31-ig 
munkajogviszony keretében projektasszisztensi munkakörben foglalkoztatja 
a projekt költségvetésének erejéig, azaz a FRESH A.I.R. esetében havi 
bruttó 50.000 Ft/hó, az MDGs esetében havi bruttó 33.450 Ft/hó 
munkadíjjal, mely munkadíj a projektből kerül finanszírozásra. Felkéri a 
polgármestert, hogy gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. 

 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda vezetője) 

 
27.  

1. egyetért azzal, hogy az előterjesztés  1. számú mellékletében felsorolt 
szervezeteknél az önkormányzat hozzájárulásával – az álláskeresők 
foglalkoztatásának elősegítése érdekében - közfoglalkoztatás valósuljon 
meg. Hozzájárul ahhoz, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében 
felsorolt foglalkoztatók, illetve az oktatási intézmények esetében az 
önkormányzat, mint foglalkoztató kérelmet nyújtson be a 
közfoglalkoztatás támogatására a Zala Megyei Kormányhivatal 
Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez. 
Felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
dokumentumok, illetve az önkormányzati támogatást biztosító 
szerződések aláírására.  

 
Határidő:  a kérelem benyújtásának határideje folyamatos, de 

legkésőbb 2013. december 01.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető 
 Bagarus Ágnes osztályvezető)  

 
2. a közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében a 2. számú melléklet 

szerinti tervezett közfoglalkoztatotti létszám erejéig a 
közfoglalkoztatottak munkabérének és a szociális hozzájárulási adónak 
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a kifizetéséhez szükséges az önkormányzatot terhelő önrész összegét a 
2013. évi költségvetés 1/16 számú melléklet közfoglalkoztatás 
támogatása sor terhére 24 000.-eFt keretösszeg erejéig biztosítja.  

 
Határidő: 2013. március 01. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető) 

 
28. támogatja a Klímaszövetség által kért támogatólevél aláírását.  

 
Határidő: 2013. március 13. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda vezetője) 

 
29. jóváhagyja Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi 

menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység ellátására a 
Zala Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2013. március 04. napi 
hatállyal közös megegyezéssel történő II. számú módosítását a menetrend 
változására tekintettel az előterjesztés „A” melléklete szerint és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

 
Határidő: 2013. március 4. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály) 

 
30. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 
 

Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
23. Interpellációk, kérdések  
 
 
Cseresnyés Péter: Gábris Jácint képviselőtársamnak el kellett menni és bejelentette, hogy írásban 
fogja feltenni a kérdését, amit előre bejelentett.  
 
Bicsák Miklós: Két kérdésem volna. Nagyon boldog vagyok, hogy Palin városrészben a gyermekáldás 
nagyon sikeres, mondhatom, és egészséges gyermekek születnek. Aminek külön örülünk polgármester 
úr, most február hónapban az egyik családban – nem akarom itt reklámozni a családot – kilencedik 
gyermek újszülött van. Kérdezném polgármester urat, van a városnak olyan, nem delegációja, szemléje 
azért, aki felkeresné ezt a családot? Én Önnek a nevet, pontos utcacímet az új városrészben elmondom. 
Jól esne a családnak. Kilencedik leánygyermek született február hónapban. Csodás dolog. Boldog 
vagyok. Úgy látszik Palin nem fog megüresedni, ha én már nem leszek képviselő. A másik, tisztelettel 
kérem polgármester urat, nyugdíjasok két napon keresztül megkerestek, öttől – nem túlzom el – nyolc 
főig bejöttek a munkahelyemre, a céghez, hogy vessem fel a tisztelt közgyűlésben. Olyan gondjaik 
vannak a kevés nyugdíjat kapó, autóval rendelkező embereknek, hogy ez, ami már téma volt a 
közgyűlésben, hogy ezek a makadám, rossz utak, a Trabantja, a Wartburgja, problémás műszaki dolgok, 
fizet, autószerelőhöz kell, hogy nem lehetne-e és én javasolnám, hogy a súlyadót csak egy esetben 
figyelembe venné a város közgyűlése és a polgármester úr, ha ők írásban, korrektül igazolják, hogy ez a 
probléma? Idős nyugdíjasokról van szó, aki a kis Trabantjával a Sugár úton, a Magyar utcán bemegy a 
katolikus templomba az alsó, vagy a piacra, az alsóvárosi templomba. Gondjak vannak. Most nem 
akarok itt hirtelen neveket mondani, de akkor beküldenék polgármester úrnak a kérésüket, hogy van-e 
erre mód? Tudom én, az adótörvény, pénzügyi. Ez nem olyan dolog, hogy egyik napról a másikra 
módosítsuk, de akkor valamivel kompenzálni. Polgármester úr, nagy segítség lenne ezeknek az 
embereknek. 
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Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen képviselő úr. Meg fogjuk vizsgálni, hogy mit lehet csinálni és 
tájékoztatni fogom.  
 
Marton István: Mielőtt a felteendő kérdésemre térnék rá, az előző közgyűlésen boncolgattam a 
bontásokkal kapcsolatban az Erzsébet tér északi tömböt, illetve a Teleki – Kórház sarok, ahol aztán 
később a bontás hiánya miatt meg is történt az a tragédia. A kérdésemet láttam az Interneten leírva, 
viszontválaszt nem kaptam rá. Én úgy tudom, hogyha felteszik a kérdést, akkor törvényi kötelem erre a 
válaszolás. A mai kérdésem egy téma körül csoportosul. A Saubermacher megvételével kapcsolatban a 
Cégbíróságon ugye töröltetni kellett a nevet. Hogyan áll ez a névtörlés kérdése? És miután bevállalta az 
önkormányzat a 2011. – hangsúlyozom, nem a 2012. – évi osztalék fizetését, annak már el kellett, hogy 
induljon. Kérdésem ezzel kapcsoltban is az, hogy hogyan áll az osztalékfizetés? 
 
Cseresnyés Péter: Erre még egy ember Önön kívüli kíváncsi, de meg fogják kapni mind a ketten a 
választ.  
 
Sajni József: Ahogy ezt jeleztem, már örökzöld téma most itt már a közgyűlésen, de nem tudok kitérni 
előle, hogy ne szólaljak meg. Ez az utak és a közlekedés helyzete. Mindenki ott van a tűréshatárnak a 
szélén. Szeretném tolmácsolni azt az észrevételt, mely szerint azok, akik többet utaznak nálam, azok 
felvetik azt a kérdést, hogy egyáltalán a kivitelező ilyen gépparkkal hogy mert bevállalni ilyen volumenű 
munkát, merthogy egyik helyről a másikra megy és nem egyszerre készülnek a dolgok. Tehát, hogy ezek 
egymás utániságában. Tehát ezt nem tudják nagyon sokan elfogadni. Már pedig van, aki ehhez nálam 
jobban ért. Ez az egyik. Valószínű, hogy tőlünk délre meg délnyugatra, meg nyugatra 50 km-re innen ezt 
a munkavégzést valószínű, hogy nem tudnák elfogadni. A másik, hogy én azt kérném itt a Tóth Nándor 
képviselő úrtól, hogy mint illetékes elvtárstól, hogy ezeknek az utaknak az ellenőrzését naponta meg 
kellene tenni, mert az eső miatt, meg a járműforgalom miatt egyszerűen a következő nap már kátyúk 
vannak újra és nem akármilyenek. Csak említsek egy példát. Tehát itt a Véndiófa sarok például. 
Tragédia, ami van. Én azt kérném, hogy hát a kivitelezőt igenis rá kell kényszeríteni, hogy napi szinten 
ellenőrizze és próbálja meg ezeket a dolgokat helyrehozni, mert ezek nem egy hét után lesznek újra 
gödrök, hanem azonnal. Ez volt az egyik. A másik, kérném szépen, hogy a polgármester úr, vagy aki 
ebben a dologban illetékes, hassanak oda, hogy az intézményekbe kerüljenek már ki végre azok a 
munkaköri leírások, és egyébként is tehát kerüljenek megjelölésre, kik az illetékesek és milyen 
hatáskörrel? Ugyanis itt, hogy most megosztódott a fenntartás és a működtetés, itt aztán ugye sokan 
nincsenek tisztában, hogy mi a reszortjuk, mi a dolguk, ki az illetékes és miben illetékes. Úgyhogy én 
kérném szépen, hogy ezek kerüljenek rögzítésre. Már az egyik napirendi pontnál ez előkerült, de én 
kérném szépen. Ugyanis ez akármilyen munkajogi problémát is felvethet, és hogyha abból bírósági ügy 
van, akkor a bíróság két dokumentumot biztos be fog kérni. Az egyik a munkaszerződés, a másik a 
munkaköri leírás. És hogyha nincs, akkor abból mindenféleképpen gond van. Én azt kérem, hogy ezeket 
tisztázni kell, hogy mi a vezetőknek a reszortja, kinek, hogyan, alá, fölé, stb. rendteltségi viszonyokat, 
mert jelen pillanatban ez több helyütt gubancot okoz, vagy gondot jelent. 
 
Cseresnyés Péter: Szerintem rendben van, de utána fogok nézni, és mindenképpen válaszolni fogok a 
kérdésre. Természetesen, ha valami hiányosság van, azt is le fogjuk írni, hogy mit teszünk annak 
érdekében, hogy ez mielőbb megszűnjön. Többen nem jelezték előre, hogy hozzá kívánnak szólni, így 
ezt a napirendi pontot lezárom. És ezzel a nyílt ülést be is fejezzük.  
 
 
 
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 80/2013.(II.28.),  81/2013.(II.28.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
 
 



 60

 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.25 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester aljegyző 
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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor 
tartott soros nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Medgyaszay Ház 
 Nagykanizsa, Sugár u. 5. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Csákai Iván, 

Cseresnyés Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris 
Jácint, Gyalókai Zoltán, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila, Kovács János, 
Marton István, Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Bagarus Ágnes osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Janzsóné Strobl Krisztina 
kabinetvezető, Dr. Farkas Roland irodavezető, Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető, Partiné dr. 
Szmodics Györgyi osztályvezető, Somogyi Ottó osztályvezető, Szamosi Gábor osztályvezető, Tácsi 
Hajnalka osztályvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető, Dóró János ügyvezető-főszerkesztő, Gáspár 
András vezérigazgató, Karácsony Károly ügyvezető, Kámán László vezérigazgató, Gáspár András 
vezérigazgató 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: …. lássuk azt, hogy határozatképes-e a közgyűlés, és ha az, akkor elkezdjük a 
munkát. Határozatképesek vagyunk. Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit. Elkezdjük a márciusi 
közgyűlésünket. Először szeretném ismertetni a kiegészítéseket és azokat a javasolt módosításokat, 
amelyek a munkánkhoz, mai eredményes munkánkhoz szükségesek. A meghívóban szereplő 26-os 
napirendi pontot, Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló nagykanizsai több hrsz-on szereplő erdő-
ingatlan értékesítésére szóló napirendet visszavonom. A meghívóban nem szereplő alábbi 
előterjesztések napirendre vételét javaslom: Javaslat a Tripammer utcai temetőben található védett 
síremlékek felújítására – az előterjesztés 2013. március 21-én került fel a honlapra. Javaslat a 
nagykanizsai 4204. hrsz. önkormányzati ingatlanra a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog 
bejegyzésének jóváhagyására – március 25-én került fel a képviselői portálra. Javaslat a Nagykanizsai 
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói pályázatának kiírására – március 26-án került fel a 
honlapra. Javaslat az Ipari Parkban értékesített 649/129, 649/146 és 4378/32 hrsz-ú ingatlanokra a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló jelzálogjog alapításához történő hozzájárulás megadására 
– ez március 27-én került a honlapra. A meghívóban szereplő alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés: 
A 7-eshez, a Javaslat az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos napirend - március 22-én került fel a 
honlapra. A 8-ashoz - Javaslat a településrendezési terv módosítására - 27-én került fel a kiegészítés. 9-
eshez – a Via Kanizsa üzleti tervének elfogadásáról szóló napirendhez a Felügyelő Bizottság 
jegyzőkönyve 25-én került fel és a bizottság által kért táblázatok a mai nap folyamán került fel a 
honlapra. 12. napirendhez, a Zala Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a menetrend 
módosításával foglalkozó napirendhez 25-én került fel a honlapra. 15-ös, az intézményi felújítási 
munkákkal kapcsolatos napirendhez a kiegészítés 27-én került fel a honlapra. És a Polgármesteri 
tájékoztatóhoz összesen 5 kiegészítés jött még. Az egyik a Magyarország-Horvátország kerékpárutas 
pályázattal kapcsolatos kiegészítés, aztán egy alapítványnak egy támogatási kérelme, helyközi járatok 
igénybevétele tárgyú megállapodás módosításának elfogadása a harmadik. A 4. a Kistérségi Többcélú 
Társulása munkaszervezeti feladatainak átalakításával kapcsolatos kiegészítés és a Városfejlesztési 
Divízió újonnani létrehozására március 28-án került fel a honlapra. 27-es napirendhez, a Saubermacher 
és társcégeivel kapcsolatos napirendhez a kiegészítés a mai nap folyamán került fel a honlapra. Ja, és 
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még egy van, azt most osztanánk ki, egy önkormányzat bérlakás bérlőjének a kijelölése. Ezt mindjárt 
kiosztják a kollegáim. A bizottság megtárgyalta, és ezeket az újonnan felvett napirendeket, tehát 
összesen öt lesz akkor – ugye? – ezt valahol ott a Polgármesteri tájékozató előtt tárgyalnánk meg. Igen. 
Pontosabban, azt javaslok zárt ülésre venni, a Javaslat a nagykanizsai 4204. hrsz. önkormányzati 
ingatlanra a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog bejegyzésének jóváhagyására – ez bizalmas lenne. 
És a másik az Ipari Parkban, amit már felsoroltam, a 649/129, 649/146 és 4378/32 hrsz-ú ingatlanokra a 
NFÜ javára szóló jelzálog alapításához történő hozzájárulásról szóló napirend, ez bizalmas lenne mind a 
kettő, tehát zárt ülésre, és amit az előbb mondtam, ez a bérlőkijelölés is bizalmas lenne, tehát zárt ülésre 
javaslom, hogy vegyük. Ezen kívül még egy dolgot szeretnék mondani, hogy miután a rendőrkapitány 
jelezte, hogy egy rendezvényre el kell mennie, és szeretne itt lenni az Őt érintő napirend tárgyalásakor, 
ezért a 7-es után, az lenne a 8-as napirendi pontunk. Szeretném kérdezni, hogy kiegészítés van-e? 
 
Bicsák Miklós: Mai közgyűlés 24. napirendi pontjánál, Interpellációk és kérdéseknél szeretnék kettő 
dologban interpellálni. Témáim: egy palini és egy Lámpás utca, Nagykanizsa, Lámpás utca, az Izzóhoz 
vezető utcával kapcsolatban. A második palini téma pedig a csapadékvíz. Itt a hóolvadás. 
 
Dr. Károlyi Attila József: A napirendek utáni felszólalás, kérdések körében három kérdést szeretnék 
intézni tisztelt közgyűlés, polgármester úrhoz. A címe a háromnak összefoglalóan: Nem bántja a 
szemét? 
 
Dr. Etler Ottó László: A 24. napirendi pontnál a városi televíziónak a műsorszórásával kapcsolatban 
szeretnék kérdést intézni. 
 
Cseresnyés Péter: Tehát egy kérdés akkor. 
 
Sajni József: Kivételesen hat kérdést szeretnék feltenni. Az egyik munkahellyel kapcsolatos, a másik a 
zártkerti utakkal, a harmadik a miklósfai orvosi rendelővel, a következő a játszótér, aztán a Mindenki 
Háza és az Erdész út 47-51. 
Marton István: Egyetlenegy kérdést tennék fel a 24. napirendi pont kapcsán. Hogy történhet ilyen 
építkezés a belváros szívében, ami itt az épülő, meg a meglévő cukrászda környékén van? 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, ezért a napirendet a módosításokkal és a 
kiegészítésekkel szavazásra teszem fel. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

82/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. március 28-ai soros 
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

2. Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, eljárási és 
adatszolgáltatási szabályokról szóló 50/2004.(XII.20.) önkormányzati 
rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

3. Javaslat az építményadóról szóló 104/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
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4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális 
szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény 
Körmendi Viktória intézményvezető Egyesített Bölcsőde, dr. Kaszás Gizella 
intézményvezető Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Horváthné 
Kápolnás Katalin mb. intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált 
Intézménye  

5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló 44/2006.(X.18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

6. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

7. Javaslat az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj, továbbá 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 65/2011.(IV.13.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, új rendelet megalkotására 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

8. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

9. Beszámoló a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 2012. évben végzett 
munkájáról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Dr. Molnár József r. alezredes, Rendőrkapitányság vezető 

10. Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2013. évi Üzleti 
Tervének elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Gáspár András vezérigazgató  

11. Javaslat Nagykanizsa Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform 
Iroda) vezetőjének helyettesítésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Bali Veronika irodavezető, Széphalmi Judit idegenforgalmi 
ügyintéző Tourinform Iroda  

12. Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói 
ösztöndíjprogram működtetésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Dr. Birkner Zoltán igazgató Pannon Egyetem Nagykanizsai 
Kampusza Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33., (birkner.zoltan@uni-pen.hu) 

13. Javaslat a Zala Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a 
helyi menetrend módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Papp László vezérigazgató Zala Volán Zrt. 

14. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi összesített 
közbeszerzési tervének elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

15. Javaslat a közlekedési létesítmények 2013. évi fejlesztésének műszaki 
tartalmára (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

16. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
intézményi felújítási munkáira (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
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17. Javaslat a nagykanizsai közparkok, zöldterületek felújításának ütemezésére 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

18. Javaslat a településfejlesztési és településrendezéssel kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályairól (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

19. Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2013. évi munkatervének 
elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Farkas Tibor igazgató (farkastibor@kanizsaikultura.hu)  

20. Javaslat a közművelődési és közgyűjteményi intézmények átszervezésének 
elindítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Száraz Csilla igazgató (szcsilla.muzeum@gmail.com), Farkas 
Tibor igazgató (farkastibor@kanizsakultura.hu ) 

21. Javaslat a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
Küldetésnyilatkozata és 2013. évi Munkatervének elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Száraz Csilla igazgató (szcsilla.muzeum@gmail.com) 

22. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi 
Tanácsa klubjainak részvételéről a város közéletében, javaslat az SZMSZ-
ének módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

23. Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálói pályázatának kiírására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

24. Javaslat a Tripammer utcai temetőben található védett síremlékek 
felújítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

25. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató, Szőlősi Márta területi 
vezető Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, Stimeczné Dr. 
György Bernadette intézményvezető Egészségügyi Alapellátási Intézmény, 
Polai György munkaszervezet vezető Nagykanizsai Kistérség Többcélú 
Társulása 

26. Interpellációk, kérdések  
 

Zárt ülés: 
 

27. A Saubermacher-Pannonia Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének 
elfogadása, beszámoló a Saubermacher-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia 
Kft., Viridis-Pannonia Kft. 2012. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók 
jóváhagyása és a Saubermacher-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Kft., 
Viridis-Pannonia Kft. 2013. évi üzleti tervének jóváhagyása, valamint döntés 
a Saubermacher-Fenyő Kft.-ben lévő üzletrész értékesítéséről (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Horváth Balázs ügyvezető 

28. Javaslat az Ipari Parkban értékesített 649/129, 649/146 és 4378/32 hrsz-ú 
ingatlanokra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség javára szóló jelzálogjog 
alapításához történő hozzájárulás megadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

29. Javaslat a nagykanizsai 4204. hrsz. önkormányzati ingatlanra a Magyar 
Állam javára szóló jelzálogjog bejegyzésének jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 



 5

30. Javaslat a Nagykanizsa, Bartók Béla u. 7. C. lh. II. em. 3. szám alatti 
önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

31. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított 
kitüntetések adományozására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
 
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Gábris Jácint: Igazából nem szóltam volna hozzá ehhez a napirendhez, hogyha nem történik 
irányomban egy ilyen kisebbfajta provokáció, amit egyébként normális esetben nem is vennék fel. 
Természetesen én meg fogom szavazni ezt a napirendi pontot, és egyetértek azzal, hogy nyilvánosak 
legyenek a vagyonnyilatkozatok, azonban igaz, hogy zárt levélben, de megkérdeztem bizonyos 
képviselőtársaimat, hogy adatjogi, illetve adatvédelmi szempontból mi a véleményük. Volt javaslatom is, 
hiszen eddig ugye a szokásrend az volt, hogyha valaki bejött érdeklődni a vagyonnyilatkozatok után, 
azért valamilyen dokumentáció történt ezzel kapcsolatosan, hogy ő kikérte. Ez később akármilyen 
esemény kapcsán azért felvethet bizonyos jogi kérdéseket, és nem árt, hogyha az illető személy vagy ez 
esetben, mivel elektronikus adatkezelésről van szó, legalább az IP-cím visszakereshető lenne. Nem 
tudom, hogy miért kellett ezzel igazából ironikusan foglalkozni, nem is térek ki, nem is akarok 
személyeskedni, meg különösképpen ezzel a dologgal foglalkozni. A lényeg az, hogy én egyetértek 
ezzel, csak az a kérdésem, hogy nem lehetne-e mondjuk, akár regisztrációhoz vagy IP-naplózáshoz 
kötni a vagyonnyilatkozat letöltését. És mellékesen szeretném megjegyezni azt, hogy akkor már, hogyha 
ezt megtesszük, akkor egy olyan kérésem lenne, hogy az önéletrajzok, a szakmai önéletrajzokkal 
kapcsolatosan is tegyük meg ezt, hogy tényleg kerüljenek fel. Láttam, hogy már folyamatosan minél több 
embernél elérhető, de még korántsem mindenkinél. Igazából ennyi észrevételem lett volna. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, azért örülnék neki, ha megmondaná, hogy milyen provokációról van 
szó, amit itt bedobott, mondhatjuk azt, hogy a köztudatba. Egyébként, hogy miről beszélünk most, miről 
szól ez a napirendi pont, akkor éppen azért, hogy tudja mindenki, ha már egyszer hozzászólás történt, 
az az, hogy a képviselőknek, tehát az önkormányzat képviselőinek a vagyonnyilatkozatát, ami egyébként 
nyilvános, csak a szabályozása, az egy megfelelő módon történt, hogy ki tekinthet bele, vagy hogyan 
nézhet bele valaki, vagy nem is valaki, bárki hogyan nézhet bele, ez most fel fog kerülni az Internetre, 
hogyha a közgyűlés ezt megszavazza. Tehát ez a napirend. 
 
Sajni József: Egyetértek én is azzal, hogy igenis legyen nyilvános, de azzal is egyetértek, amit a Gábris 
képviselő úr elmondott, tehát azért valamilyen regisztráció történjen meg, amennyiben valaki ezeket 
megnézi. Egyébként pedig az egészről az a véleményem, hogy ez az egész ügy jól lejáratódott, és 
ebben hála a jó Istennek a Magyar Parlament is segített, hogy végül is ötleteket ad, hogy hogyan lehet 
ezek alól a dolgok alól kibújni. Biztos megvannak a technikák. Én nagyon sajnálom. 
 
Cseresnyés Péter: Mi alól hogy lehet kibújni, képviselő úr? Ezt legyen szíves mondani. 
 
Sajni József: Hát az, hogy ezeket a vagyonbevallásokat ilyen különböző trükkökkel lehet látni azt, hogy 
gondolom, jó ötletet adnak esetleg másoknak is ott fönt a Parlamentben. 
 
Cseresnyés Péter: Én tudnék itt is mondani ilyeneket. Ne tologassuk másra a felelősséget. Ne 
haragudjon képviselő úr, azért erre hadd reagáljak. A vagyonbevallás, az mindenkinek a felelőssége. Az, 
hogy ki trükközik, az egy személynek a trükközése. Tehát valakinek a jóhiszeműségében és az 
őszinteségében valaki kételkedik, tegyen feljelentést, kérjen egy vagyonosodási vizsgálatot. Az a 
kérésem, hogy ne keverjünk ide bele Parlamentet, meg más közgyűléseket, ne menjünk messzebb, mint 
amennyire szabad nekünk e napirend tárgyalása kapcsán elmennünk. 
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Sajni József: Polgármester úr, egyet kérek. Amennyiben van mondanivalóm, megkérném, hogy legyen 
szíves, várja ki türelemmel, míg befejezem. Én se vágok az Ön szavába, meg másikéba sem. Tehát 
azért legyünk ennyire demokratikusak. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én csak azt mondtam, hogy 
bizony tehát lehet látni, hogy a közéletben tehát a legmagasabb szinten is tapasztaljuk azt, hogy itt 
valami mégiscsak olyan dolgok történhetnek, ami által valakik megússzák, vagy nem kell. Az, hogy 
mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, az egy dolog. Én nem említettem se nevet, se pártot, semmit. 
Én azt mondtam, hogy igen, tehát ez lejön. Ennyit szerettem volna – köszönöm – elmondani. 
 
Cseresnyés Péter: Szomorú, képviselő úr, hogy ez a véleménye, és most olyan dolgokat tett itt 
nyilvánossá, mintha bárki is bármiféle sunyiságot követett volna el. Egyébként nekem furcsa az, hogy 
most mondanak véleményt, és mondjuk, egy napirend előttiben vagy egy kérdésben nem vetettek volna 
fel bizonyos dolgokat, de majd meglátjuk, hogy előjön-e a vitában, ha már egyszer erről vitatkozunk. 
Mert ha nem, akkor majd én elmondom erről a véleményemet. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Először is én voltam az a személy, aki a Gábris úrnak a levelében foglaltakat 
úgy gondoltam, hogy nem titkos anyag, és aki kérte, azzal megosztottam. Szerintem nem is volt titkos. 
Eljött volna Gábris képviselő úr az informális közgyűlésre, ott is nyugodtan megkérdezhette volna ezt 
énszerintem, mint ahogy ott volt az Etler Ottó is ennek az oldalnak az egyik tagja, ahol én ülök. Amivel 
egyetértek a Gábris képviselő úrnak az indítványával, az az, hogy valóban, és így elnézést kérek, hogy 
szaporítom a szót, de a Sajni képviselő úrhoz hasonlóan magam is azt kérném, hogy valamiféle 
regisztráció után kerüljön sor a betekintésre. Ismerjük az úgynevezett ellenzéki újságokat, Internetes 
újságokat. Hát az a mocskolódás, ami ott folyik, természetesen az illetők vállalják, sőt, sokan saját 
nevükkel vannak fönn. Én nem olvasok ilyen nagykanizsai hír, meg hasonló Internetes újságokat, mert 
egyszerűen nem idegesítem magam vele. Megvan a véleményem mindegyik emberről. Általában, akik 
ott írnak, azok lelki sérültek, és valamilyen szempontból olyan életük van, úgy gondolom, amikor is a köz 
álcája alatt a saját problematikáikkal foglalkoznak és mocskolódnak ezekben az újságokban. Én magam 
is megtapasztaltam ennek következményeit, ez mennyire élő dolog, hogyan, s hogy nem. Itt Marton úr 
már itt engem vegzált ezzel a dologgal kapcsolatban anno, hogy számoljak be arról, hogy mi folyt, meg 
mi nem folyt. Mondhatom azt is, hogy politikai jellegű volt a dolog, amit a Zalai Hírlap 3. vagy 4. oldalán a 
Dr. Károlyi Attila címszó alatt rendesen közzétettek. A Magyar Távirati Iroda azonnal leadta Budapestre, 
és telikürtölték egész Magyarországot vele, ennek nyilván mindenféle következményeivel együtt. 
Felhívom az Önök figyelmét arra, hogy természetesen lehetnek ilyen következményei is a dolognak. Jó 
politikustársaik, vagy éppen politikai ellenfeleik kihasználhatják ezeket a lehetőségeket, és anonim vagy 
éppen névvel bejelentéseket tehetnek egészen a rendőrségtől az ügyészségen keresztül az 
adóhatóságig, és az adóhatóság is, és egyéb hatóságok, ugye számtalanszor rendőrség is, más szervek 
is közölték, hogy anonim bejelentésekkel is foglalkoznak, sőt, köszönik, és várják ezeket a 
bejelentéseket, minél többet. Tehát itt ugye azért kihúzzák nyilván a dugót a palackból. A másik oldal 
viszont az érem másik oldala, az az, hogy mindenkinek, aki „közszereplő”, mert nem vagyunk 
közszereplők egyébkén, nehogy valaki azt képzelje, mert ugye a magyar országgyűlés tagjai a 
közszereplők, nem az ilyen vidéki városokban képviselőtestületekben, közgyűlésekben üldögélő 
képviselők. Ugyanúgy, mint ahogy az ügyvéd sem hivatalos személy. Bizonyos esetekben megilleti a 
hivatalos személy, kvázi hivatalos személyi elbírálás, például akkor, hogyha büntetőeljárásban védői 
feladatokat látott el, és ezért megveri valaki az utcán. Tehát azért kérem, hogy felelősségteljesen 
foglalkozzunk ezzel a dologgal, öcsinek, bácsinak föltenni itt, ahogy a képviselő úr is mondta, névvel, 
anyja neve, három példányban, hány gyereke van, hol lakok, hol kell bedobni a molotovkoktélt az 
ablakon. Tehát azért erre vigyázzunk.  
 
Gábris Jácint: Tehát azért még egyszer szeretném tudatosítani, hogyha valaki félreértette volna, és 
még egyszer hangosan elmondom, hogy természetesen a nyilvánosság, az teljesen korrekt és 
számomra is támogatható. Nyugodtan nézzék meg, vájkáljanak. Az én tisztaságomért nyilván vállalom 
magam a felelősséget. Gondolom, minden képviselőtársam így lehet ezzel a kérdéssel. Viszont, amit 
felvetettünk, azt azért javaslom megfontolás tárgyaként, mert igenis későbbiekben, akár itt, amit a 
képviselőtársam elmondott, a hamis vád esetén azért hasznos lehet egy ilyen IP-cím visszakeresés és 
tallózás, vagy regisztráció. Ez korábban is, amint említettem, eddig a gyakorlatban ez nem volt újdonság. 
Tehát, ha valaki bement és kérte ezeket az információkat, akkor nyilván erről egy nyilvántartás lett 
vezetve, hogy ki volt, aki kérte. Egy olyan módosító kérdésem, javaslatom lenne, hogy ezt a 
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regisztrációhoz kötött vagyonnyilatkozat hozzáférést, ezt be lehetne-e emelni? 
 
Dr. Gyergyák Krisztina: Tekintettel arra, hogy ezek a vagyonnyilatkozatok a képviselő saját 
vagyonnyilatkozata, közérdekből nyilvános adatnak minősül a törvény szerint, …. mindenképpen 
aggályos lenne egy ilyen regisztrációhoz kötni. 
 
Cseresnyés Péter: Egyébként az, hogy ki néz bele, az IP-cím alapján beazonosítható, hogy milyen 
számítógépről nézték meg, de nem véletlenül adtam aljegyző asszonynak át a szót, mert Ő az illetékes, 
aki ebben nyilatkozni tud érdemben. 
 
Bizzer András: Először is nem értem a tisztelt ellenzéki képviselőknek a félelmeit ebben az ügyben. Én 
úgy gondolom, hogy igenis helyi szinten közszereplők vagyunk. Amikor indultunk önkormányzati 
választásokon, akkor ezt elfogadtuk, tudtuk, hogy ezzel jár, ismertük a törvényt, tudtuk azt is, hogy a 
vagyonnyilatkozatunkat le kell adni minden évben, és bizony ez nyilvános. Ezt nyilvánosságra kell hozni 
az önkormányzati honlapunkon, és szerintem nem szabad korlátozni ezt a hozzáférést, és teljesen 
értelmetlen is lenne. Nem is értem, hogy ennek mi értelme lenne. Ha véletlenül, mondjuk, regisztráljuk, 
hogy ki nézi meg egy IP-cím alapján, utána egy másik honlapon, egy másik portálon álnéven valaki 
valamit mocskolódik ezzel az anyaggal kapcsolatban, azt hogy tudjuk mi kontrollálni? Tehát nem tudjuk 
a kettőt összehozni. Tehát nem is értem a felvetést. Én azt gondolom, hogy igenis szkennelt formában – 
ez nagyon fontos – nyilvánosságra kell hozni ezeket a vagyonnyilatkozatokat, mindenki tekintse meg, és 
pont, hogy az ilyen nyilvánosság fog minket védeni, én azt gondolom, a tisztességes képviselőket ez 
védeni fogja, mert ha majd mocskolódnak igaztalanul, ahogy volt erre példa, hogy sajnálatos módon 
ugye érdekes módon csak a FIDESZ képviselők vagyonnyilatkozata, az nyilvánosságra került az 
Interneten egy adott helyen, sok esetben pontatlanul, és mocskolódtak ezzel kapcsolatban, éppen ezért 
igaztalan módon, pont, hogy most ez védeni fogja a tisztességes képviselőket, mert bárki felmehet majd 
a honlapra, megnézheti a szkennelt formájú vagyonnyilatkozatokat, és saját maga tájékozódhat, hogy mi 
igaz ebből a mocskolódásból és mi nem. Tehát én azt kérem a tisztelt ellenzéki képviselőket, hogy ne 
féljenek ettől a szabályozástól. Én remélem, hogy Önöknek nincsen takargatnivalójuk, ne féljenek a 
nyilvánosságtól, és szavazzák meg Önök is ezt a módosítást. 
 
Bene Csaba: Bizzer kollégám már elmondta, amit szerettem volna én is megosztani Önökkel, de 
szeretném bejelenteni, hogy a FIDESZ frakció egységesen támogatja az előterjesztést, úgy gondoljuk, 
hogy a nyilvánosságnak ez a megnyilvánulása is épp időszerű itt Nagykanizsán. Én örültem volna az 
aggódó szavaknak akkor is az ellenzék oldaláról, amikor tényleg egy párt képviselőinek a 
vagyonnyilatkozatával játszottak emberek. Úgy játszottak vele, hogy nem pontos adatok kerültek föl. 
Teljes nyilvánosságról csak az szól nálam, hogy most pontos adatokkal kerülnek föl. Arról pontosan 
látható. Mert szkennelt formában az eredeti anyag kerül föl. Én úgy gondolom, hogy több szót nem is 
érdemel. Sajni képviselőtársamnak azt a fajta hozzászólását, hogy ki hogyan játszik, meg manipulál 
ezekkel, azt nem is értem, mert van egy nyomtatvány, amit útmutatóval ellátva ki kell tölteni, azt 
mindenkinek meg kell tenni a saját belátása szerint. Bárkit meggyanúsítani azzal, hogy azzal nem 
tudom, milyen játékot követ el, nem is értettem. 
 
Gábris Jácint: Tényleg rövid leszek. Természetesen nekem nincsenek félelmeim, nem tudom, 
szerintem képviselőtársaimnak sincsenek félelmei, tehát a nyilvánosság, azt mindannyian elmondtuk, 
rendben van. Viszont akkor ugye nekem az volt az eredeti aggályom is, hogyha eddig volt egyfajta 
nyomon-követés, nyilvántartás, akkor az miért volt engedélyezve, most meg elektronikus adatkezelésnél 
miért nincs? Tehát számomra ez a kettő, ez nem fér össze. A másik pedig, hogy hát, Bizzer úrnak 
mondom, hát Ön is részben informatikus, igaz, hogy én egy kicsit más területen is dolgozom, hát 
hatósági szakértőként, igazsági szakértőként volt ilyen esetem, össze lehet hasonlítani. Anonim módon, 
hogyha valaki beír, igaz, hogy egy kicsit kacifántosabb, ha mondjuk, proxy serveren keresztül üzérkedik, 
de össze lehet hasonlítani. És nem elsősorban itt a mocskolódás, meg egyéb dolgokra gondolok, mert 
ilyenekre alapból nem is szoktam reagálni, nem is foglalkozok ilyennel, nagyon extrém esetben, hogyha 
már tényleg olyan személyiségi jogaimat sértik, akkor reagálok, hogy ne legyen tévhit, de egyébként 
nem foglalkozom vele, hanem azért itt súlyosabb bűncselekmények ténye is a közeljövőben fennállhat. 
Ennél többet nem is kívánok hozzátenni. 
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Sajni József: Nem kívántam én igazából ehhez a témához hozzászólni, de támogatni szerettem volna a 
mellettem ülő képviselőnek a javaslatát. Amennyiben ez a dolog nem működik, tehát ez adatvédelmi 
okok miatt nem lehet regisztrálni, akkor ámbár legyen úgy. Tehát én így is meg fogom szavazni, és nem 
csak nekem, gondolom, másnak sincs itt takargatnivalója. Amit pedig Bene képviselő úrnak szeretnék 
mondani, csak annyi, hogy én, megmondom őszintén, hogy én se tudom, hogy hogy működik, de 
szoktam nézni, meg olvasni különböző adásokat, abban bizony lehet látni, hogy elég komoly viták 
zajlanak arról, hogy ki, mikor, hogyan, merre, meddig, de hát legyen az ő lelkiismereti problémájuk. Csak 
azt mondom még egyszer, hogy erre, mint általában minden szabályt elvileg ki lehet játszani, tehát erre 
is van precedens. Én nem mondom azt, hogy itt közülünk bárki ilyet tesz, csak azt mondtam, hogy ennek 
a komolyságát sajnos valahol eltrafáltuk. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, elnézést, az előbb is tiszteletlen voltam, az Ön szavába vágtam, csak 
az a probléma, hogy annyira elkanyarodunk a témától, és elvi dolgokról kezdünk el egy konkrét ügy 
kapcsán beszélni, mert a kérdés az, hogy akarjuk-e azt, …. 
 
Sajni József: Akarjuk. 
 
Cseresnyés Péter: …. hogy nyilvános legyen az egyébként nyilvános vagyonbevallás, mert ugye a 
törvény szerint bárki betekinthet. Nagykanizsa önkormányzata eddig úgy szabályozta, hogy ahhoz, hogy 
valaki betekinthessen szabadon, egyébként bármikor szabadon, ahhoz kellett regisztrálni. Most ezt 
akarjuk – kellett kérni és egy megfelelő folyamat révén tudta ezt megtenni –, most azt mondjuk, hogy 
éppen azért, hogy azok a visszaélésszerű dolgok – már a visszaélést úgy értem, hogy az adatokkal 
szórakozott valaki – ne történhessenek meg, tegyük fel, az, aki meg akarja nézni, ne közvetítő útján 
lássa meg azt, hogy kinek milyen adatok szerepelnek a vagyonnyilatkozatában, rákattint, megnézi, és 
kész. Erről szól. Tehát, ha lehet, akkor most ne menjünk el, és azért szóltam az előbb is közbe, mert már 
itt Parlamentről, meg mindenről szó volt. Igen, az, hogy ez jó, ez a rendszer vagy sem, arról lehet 
vitatkozni, de ezt nem mi fogjuk eldönteni, majd a törvényhozás eldönti, hogy kell-e ezen a módszeren 
változtatni vagy sem. Jelen pillanatban ehhez kell alkalmazkodnunk, és nekünk abban kell most döntést 
hoznunk, hogy egy másfajta módszerrel akarjuk-e nyilvánosságra hozni vagy a nyilvánosság elé tárni a 
vagyonbevallásokat, amit egyébként eddig el kellett, úgy, ha valaki meg akart nézni, el kellett menni a 
hivatalba. Most nem kell elmenni a hivatalba, odaül a számítógép elé, és hogyha akarja, ilyen perverz 
gondolatai vannak, hogy megnézze más vagyonnyilatkozatát, odamegy és megnézi – perverzt, azt 
idézőjelbe teszem természetesen – más vagyonnyilatkozatát. 
 
Dr. Etler Ottó László: Én is azzal kezdem, amit a Sajni képviselő úr, hogy nem akartam ehhez a 
témához hozzászólni, csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt a nyilvános vagyonnyilatkozatról van 
szó, a képviselő vagyonnyilatkozatáról. A vagyonnyilatkozatnak van egy másik borítékja, ami a 
családtagokra vonatkozik, ez nem nyilvános. Tehát még véletlenül se forduljon elő az, hogy a nem 
nyilvánost a hivatal véletlenül beszkenneli és fölrakja. A másik, ugye már háromszor adtunk be 
vagyonnyilatkozatot kézírásban. Én nem szeretném a kézírásomat Interneten látni, ez egy új helyzet. 
Tehát amikor én azt adtam, én ahhoz adtam, hogy valaki bemegy, és azt elolvassa. Én most azt kérem, 
hogy tessék ezt elektronikus formában, gépelve fölrakni vagy táblázatosan, vagy akárhogyan, de nem 
ahhoz adtam az aláírásomat, hogy a szkennelt aláírásommal együtt fölkerüljön ez valamiféle honlapra. 
Akkor kitöltöttem volna géppel, ha én tudom ezt, hogy ez Internetre kerül. Tehát én kérem azt, hogy 
akkor adják ki ezt újra, vagy vigyék gépírással újra, Internetesen elérhető, és nem a szkennelt kézírásos 
anyag kerüljön föl. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, ezt el tudom fogadni, azt is módosításként én el tudom fogadni, ha 
Önök elfogadják, hogy akkor adunk egy három hetet arra, hogy aki elektronikus formában be akarja 
adni, akkor adja be újra a vagyonnyilatkozatát. Egyet nem tudok elfogadni, hogy kézírással az aláírás, 
hogy az Önöknek a vagyonbevallása, az ne történjen meg, tehát ott mindenképpen az aláírásnak kézzel 
írtnak kell lenni. Igen, igen, mert ezt lehet elektronikus formában, a Parlamentnél is elektronikus 
formában is be lehet adni, tehát megvan a megfelelő nyomtatvány. Tehát ezt viszont, az a kérésem, 
hogy fogadják így el, tehát ezzel a módosítással csináljuk, hogy három hét. Az a három hét, az most 28, 
4-dike, 11-dike, 18-dika, ha jól számolom. Legyen 19-dike, az péntek. Ellenőrizzék le! 19-dike, az 
péntek? Jó, akkor április 19-dikéig, aki akarja, a Termecz Mariannál, aki kezeli ezeket a dolgokat, 
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elektronikus formában leadhatja. Ezt lehet, hogy akkor valahogy meg kell csinálnunk nekünk, hogy 
gépelt változat, tehát nyomtatható, gépelt és aláírt változat legyen. Ezt majd megbeszéljük. De a lényeg 
az, hogy nem kell kézírással akkor ebben az esetben kitölteni. Viszont egy dolog, én nem vagyok jogász, 
viszont az lenne a kérésem, hogy ezt úgy kellene megcsinálni, hogy azért a leadottal meg kell egyeznie, 
mert mindig ugye ebben az esetben a 2012. december 31-ei állapotot kell tükrözni. 
 
Dr. Károlyi Attila József: …. gépelt változatban, hogy megegyezik az …. (mikrofon nélkül beszél) 
 
Cseresnyés Péter: Így van. Tehát Mariann, kérem ezt majd figyelembe venni. Jó? Mert ugye a törvény 
szerint mindig az előző év december 31-ének megfelelő állapotnak megfelelően kell a 
vagyonnyilatkozatot kitölteni. 
 
Bizzer András: Egy kérdés merült fel bennem itt, hogyha vannak olyan képviselők, akik ugye újra ki 
akarják tölteni a vagyonnyilatkozatukat, én úgy tudom, hogy most visszamenőleg több évre fognak 
nyilvánosságra kerülni ezek a vagyonnyilatkozatok. Jól tudom vagy pedig csak? 
 
Cseresnyés Péter: Nem. Csak a legutolsó. 
 
Bizzer András: Csak a legutolsó. Csak ez kell. Jó. Mert én egyébként jónak tartanám azt is, hogyha 
korábbi évek is felkerülnének, mondjuk, 2010-től szkennelt formában, mert én azt gondolom, hogy 
igenis, hogy hiába, hogy kézírással töltöttük ki, amikor kitöltöttük, a törvény szerint mi tudtuk, hogy az 
nyilvános, és abba bárki betekinthet, és ha bárki betekinthet, akkor miért ne tekinthetne be az Interneten 
is. Tehát én akár azt is javasolnám most, hogy 2010-től visszamenőleg szkennelt formában, igenis a 
kézírásos formában jelenjen meg az összes vagyonnyilatkozat a honlapon, hogy az adott esetben a 
vagyongyarapodást is vizsgálni lehessen. 
 
Cseresnyés Péter: Énnekem az a véleményem képviselő úr, ezt, ha lehet, akkor vonja vissza. Nem az 
a cél, hogy itt egymás vagyonnyilatkozatában turkáljunk. Hanem történt, Önök részéről jött a javaslat, 
amit én elfogadok és teljesen jónak tartok éppen azért, ami történt az elmúlt hetekben. Tehát azért, hogy 
ne lehessen adatokat tévesen közzé tenni itt, ott az Interneten és futtatni levelezésben, annak a szája 
íze szerint, aki egyébként betekintett a vagyonnyilatkozatokba, hogy ez ne lehessen gyakorlat, abba én 
belemegyek, sőt, partner vagyok, hogy ezek a vagyonnyilatkozatok, amelyek egyébként is nyilvánosak, 
felkerüljenek a város honlapján egy megfelelő oldalra. De az, hogy most visszamenjünk és 
kutatgassunk, egyébként szerintem nem is biztos, hogy jogszerű ez az egész dolog, hogy több évre 
visszamenőleg föltesszük a vagyonnyilatkozatokat, ebbe ne menjünk bele. Nekem az a véleményem, 
ezzel már azoknak a rossz szándékát, akik ezzel szórakozni szoktak, nagyon komolyan megnyirbáljuk, 
nem tud vele mit csinálni, csámcsogni tud, de azt meg eddig is tudott, hogyha akart, mert bele tudott 
nézni megfelelő keretek között a vagyonnyilatkozatba. 
 
Marton István: Én csak Cseresnyés úrnak a figyelmét hívnám fel arra, hogy a napirend vitájának a 
legelején Sajni képviselőtársunknak adott egy tanácsot, ami nem aktuális. Mintegy hat éve vagy kicsivel 
több, szűnt meg a napirend előtti felszólalás kategóriája azon egyszerű oknál fogva, hogy általában egy-
két órát elvett a közgyűlés munkájából, sok esetben csupán exibicionista megnyilatkozások érdekében. 
Tehát nincs napirend előtti felszólalás, csak napirend utáni. 
 
Cseresnyés Péter: Fajsúlyos volt a kérdés 
 
Bizzer András: Csak a jegyzőkönyv számára akkor annyit bejelentenék, hogy akkor visszavonom az 
előző javaslatomat. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja 
fogadni a rendeleti javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Károlyi Attilát kérem, hogy 
nyomjon egy gombot. Még mindig valamit kellene nyomni. Nem működik a gép. Mit szavaz, képviselő 
úr? Igennel szavaz Károlyi képviselő úr. 
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A közgyűlés 16 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 

15/2013.(IV.02.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 15/2013.(IV.02.) 
önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
 
2. Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, eljárási és adatszolgáltatási szabályokról 

szóló 50/2004.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: A Kormányhivatal hívta fel a figyelmünket egy korrekcióra. Tehát automatizmusról 
van szó. Talajterhelési díj. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a rendeleti 
javaslatot, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

16/2013.(IV.02.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 16/2013.(IV.02.) 
önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, eljárási és 
adatszolgáltatási szabályokról szóló 50/2004.(XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
 
3. Javaslat az építményadóról szóló 104/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Ugyanez a helyzet. Kormányhivatal hívta fel a figyelmünket egy-egy korrekcióra, 
kettő korrekcióra. Az egyikkel egyetértünk, a másikkal meg nem értünk egyet. 
 
Bizzer András: Én a határozati javaslatot kicsit pontatlannak tartom, mert majd lehet, hogy a 
Kormányhivatalban kizárólag ugye a határozati javaslatot fogják olvasni, és ebben nincsenek meg 
megfelelően a törvényi hivatkozások és indokok, ugyanis csak az előterjesztésben megfogalmazott 
indokokra hivatkozik, ezért én tennék egy módosító javaslatot a határozati javaslatra, hogy pontosabb 
legyen. Ez pedig a következőképpen hangozna. Felolvasom az egészet így módosítva. Tehát 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zala Megyei Kormányhivatal a ZAB/030/299-
1/2013. számú törvényességi felhívásának a lakásokra vonatkozó adómentességi szabályok mellőzése 
miatt tett megállapításával és kezdeményezi építményadóról szóló 104/2011.(XII.23.) önkormányzati 
rendelet módosítását, ugyanakkor – és itt jön a módosítás – álláspontunk szerint a törvényességi 
felhívás adómérték differenciálással kapcsolatos véleménye nem megalapozott. A rendelet 3. §-ában 
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megállapított adómérték differenciálás nem ellentétes a Htv. 7. § e) pontjának rendelkezéseivel, ezért 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet az épületek alapterületétől függően 
megállapított adómérték megállapítás vonatkozásában tett megállapításokkal. 
 
Cseresnyés Péter: Aljegyző asszonnyal közben beszéltem, azt mondta, hogy egyébként így is 
elfogadható lenne, mert egyeztetett ebben a dologban, de éppen azért, hogy ne húzzuk az időt, ezért én 
ezt befogadom, mert mind a kettő megoldás jó. Tehát így is, hogy a levélre hivatkozunk, és úgy is, hogy 
a jogszabályra hivatkozunk. Ezért a módosítottat, amit Bizzer András mondott, azt szavaztatom meg. Aki 
elfogadja ezt a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 
Cseresnyés Péter: És a rendeleti javaslatot teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 

83/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zala Megyei 
Kormányhivatal a ZAB/030/299-1/2013. számú törvényességi felhívásának a 
lakásokra vonatkozó adómentességi szabályok mellőzése miatt tett 
megállapításával és kezdeményezi építményadóról szóló 104/2011.(XII.23.) 
önkormányzati rendelet módosítását, ugyanakkor álláspontunk szerint a 
törvényességi felhívás adómérték differenciálással kapcsolatos véleménye nem 
megalapozott. A rendelet 3. §-ában megállapított adómérték differenciálás nem 
ellentétes a Htv. 7. § e) pontjának rendelkezéseivel, ezért Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet az épületek alapterületétől függően 
megállapított adómérték megállapítás vonatkozásában tett megállapításokkal. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Somogyi Ottó osztályvezető) 
 
 

A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 

17/2013.(IV.02.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 17/2013.(IV.02.) 
önkormányzati rendeletét az építményadóról  szóló 104/2011.(XII.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a szociális szolgáltatásokról és a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) 
önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Koller Jutka intézményvezető Egyesített Szociális Intézmény Körmendi Viktória 
intézményvezető Egyesített Bölcsőde, dr. Kaszás Gizella intézményvezető Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ, Horváthné Kápolnás Katalin mb. intézményvezető Fogyatékkal Élők 
Integrált Intézménye  

 
 
Cseresnyés Péter: Itt aktualizálni kellett az ez évre vonatkozó és ez éves adatok alapján a térítési 
díjakat. Ezzel kapcsolatban várok hozzászólást. 
 
Sajni József: Csak egy kérdést szeretnék feltenni, mégpedig azt, hogy a házi segítségnyújtás esetében 
miért van ilyen különbség összegszerűen nap/fő, ha például összehasonlítva Surddal vagy 
Zalakomárral? 
 
Cseresnyés Péter: Osztályvezető asszonynak meg fogom adni a szót és el fogja mondani. Bea! 
Kérném, hogy válaszoljon a kérdésre. 
 
Maronicsné Borka Beáta: A különbség abból áll, hogy az intézményi térítési díjat úgy kell kiszámolni, 
hogy a szolgáltatási önköltséget vizsgáljuk, és abból levonjuk az állami támogatás összegét, és nyilván, 
ahol kevesebb gondozónő van, Surdon és Zalakomáron, ott nyilván kevesebb az önköltség. Ebből 
adódik a különbség. 
 
Sajni József: Azt szeretném azért megtudni, hogy ez azt jelenti, hogy elvileg Nagykanizsán van 
elégséges számú gondozónő a létszámhoz képest, ott pedig kevesebb van, vagy pedig, tehát akkor az 
egy gondozottra jutó ellátó személy száma, az itt jó vagy ott kevés? 
 
Cseresnyés Péter: Egy gondozóra jutó személy száma? Gondozottat mondtál, azért javítottam, hogy 
gondozóra, nem gondozottra. Gondozottat mondtál véletlenül. 
 
Maronicsné Borka Beáta: Nagykanizsán sokkal több ellátott van, mint Zalakomárban és Surdon, és 
ebből adódik, hogy Nagykanizsán több gondozónő van. Tehát elégséges mindenhol a gondozónők 
száma, csak Nagykanizsán több ellátott van, ezért több gondozónőt kell alkalmazni. 
 
Cseresnyés Péter: Jó, osztályvezető asszony, de képviselő úrnak az a kérdése, mert itt fajlagos 
költségekről van szó, ha osztó és az osztandó egyenes arányban növekedik, attól még a hányados 
ugyanannyi. A kérdés az, hogy miért van Surdon kisebb, miért kerül kevesebbe az ottani ellátás, hogyha 
az arányok egyébként ugyanazt mutatják? Gondolom, ez lett volna a kérdés, ha jól értem. 
 
Maronicsné Borka Beáta: Hát, azt elmondtam, hogy több a létszám Nagykanizsán. 
 
Cseresnyés Péter: A gondozó több vagy a gondozott? … 
 
Maronicsné Borka Beáta: Mind a kettő. 
 
Cseresnyés Péter: De arány tekintetében az érdekes, amit képviselő úr, hogyha nem firtat tovább, 
akkor abbahagyjuk. De ha firtatja tovább, akkor soha nem lesz vége ennek a napirendnek. Abbahagyjuk. 
Ezt meg kell nézni majd Bea, azért nézzük meg, hogy pontosan értsük a dolgot. 
 
Maronicsné Borka Beáta: Ha konkrétan kérdez valamelyik adatra, akkor nagyon szívesen válaszolok. 
Melyik rész? 
 
xy: … ugorjunk. 
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Cseresnyés Péter: Nekem is az a véleménye. Majd külön, szerintem, beszéljék meg képviselő úr. Jó? 
 
Marton István: Már a költségvetés tárgyalása kapcsán is értetettem, de itt, hogy ez külön önálló 
napirend, kíváncsi lennék, hogy mibe került 2012-ben ez a szociális szolgáltatásokról és személyes 
gondoskodást nyújtó gyerekjóléti ellátásokról szóló feladat az önkormányzat, illetve mibe kerülhet az 
idei, ami nyilván egy-két % eltérés jelenthet? Ki tudja, hogy az év vége felé még milyen áremelések 
lesznek, de azért jó lenne, ha össze tudnánk vetni ezt a két esztendőt. 
 
Cseresnyés Péter: Meg fogja kapni írásban a választ. Bea, kérném majd, hogy osztályvezető asszony, 
mármint Bea és Ön, Hajnalka legyenek szívesek, akkor egyeztessenek, és képviselő úrnak küldjék meg 
az adatokat. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki a rendeleti javaslatot el tudja fogadni, 
az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 

18/2013.(III.29.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotja 
182013.(III.29.) önkormányzati rendeletét a szociális szolgáltatásokról és a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) sz. rendelete 
módosításának jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Hozzászólót várok. Itt kettő módosítás van. Vitát lezárom, miután hozzászólót nem 
látok. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az elsőt, amelyik arról szól, hogy az előterjesztésben 
szereplő rajzi és szöveges módosításnak megfelelően jóváhagyjuk az előterjesztést, aki elfogadja, az 
kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

84/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Településszerkezeti Tervének módosítását a jelen előterjesztésben 
szereplő rajzi és szöveges módosításnak megfelelően jóváhagyja. 
 

 
Cseresnyés Péter: Most a rendeleti javaslatot teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni, kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
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19/2013.(IV.03.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja 19/2013.(IV.03.) 
önkormányzati  rendeletét a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
Cseresnyés Péter: És most a második határozati javaslatot teszem fel szavazásra, amelyik arról szól, 
hogy továbbítsuk majd a dokumentálást követően az Országos Dokumentációs Központnak az anyagot. 
Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

85/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
elfogadott dokumentációt a dokumentálást követően az egyeztetésben érintett 
szerveknek, továbbá az Országos Dokumentációs Központnak küldje meg. 

 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
 

 
 
6. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Újra itt van előttünk, amit pár hónapig nélkülöznünk kellett. 
 
Sajni József: Hát ez egy olyan gyűjtemény, ami tulajdonképpen lehetne ennek a reciproka is, tehát, 
hogy mit szabad Nagykanizsán. Majdnem egyszerűbb lenne fölsorolni. Tudom én, hogy szabályozni kell 
sok mindent, és ez végül is tehát elég jól behatárolja azt, hogy mit lehet és mit nem, közterületen és 
egyéb helyeken. Egy dolgot azért hadd észrevételezzek, amivel nem értek egyet, és kérem a 
módosítását, mert ez betarthatatlan. A 16. §-ban kérném szépen az l) pontot megnézni. Oda valaki 
visszacserkészte azt, hogy – cserkészte, nem csempészte, cserkészte – fűnyírás, mint olyan. 12. § - 
megvan? – l). Belterületen vasárnap és munkaszüneti napon robbanómotoros eszközzel füvet nyír, 
kaszál, fát fűrészel, az bizony szabálysértést követ el. Volt már nekünk egy ilyen szabályozásunk. Most 
ez, úgy látszik, hogy itt valaki megint módosított. Hát én kérem szépen azt, hogy ez külterületen 
betarthatatlan. Hát, az emberek dolgoznak egész héten, lehetetlen ezt a dolgot betartani. Hát mikor fog 
nyírni, mikor fog – mit tudom én – rendet tartani, hogyha hét közben nem ér rá. Hát ez szerintem ez 
egyáltalán nem életszerű. De nem csak a külterületen, bent sem. Hát, aki dolgozik és van a város belső 
részein, hát … 
 
Cseresnyés Péter: És vasárnap és ünnepnap? 
 
Sajni József: Kérem szépen, én úgy gondolom, hogy a vasár- és ünnepnap még azt el tudnám fogadni, 
hogy ne legyen délelőtt ezzel senkinek se gondja, de szombatot nem tudom elfogadni. Ezt képtelenség 
megtenni, hogy. Itt azért vannak elég nagy területek, amiket gondozni kell. Ezt nem tudja megoldani 
hétköznap. 
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Cseresnyés Péter: Nem. Az a baj, hogy a munkaszüneti nap – ebben igaza van képviselő úrnak – is 
benn van, és ebben ez azt jelenti, hogy szombaton délelőtt nem lehet nyírni. Én el tudom fogadni Sajni 
képviselő úrnak a véleményét azzal, hogy ünnepnapon sem. Tehát vasár- és ünnepnapokon. Hogyha el 
tudják ezt fogadni. 
 
Bicsák Miklós: Csak egy gondolattal. Támogatom polgármester úr. Köszönöm, mert Palin városrészben 
is ezek a problémák, hogy vasárnap reggel már 6 órakor berreg a fűnyíró, holott szombaton, a szabad 
szombaton meg lehet tenni. Hogy a vasárnapi nap ezt tiltsuk meg. Támogatom. 
 
Cseresnyés Péter: Jó. Köszönöm. Akkor ezzel a módosítást akkor befogadom az én kiegészítésemmel 
– hogy dicsérjem egy kicsit magamat is, jó, képviselő úr –, és akkor így, aki ezzel a kiegészítéssel – 
mivel további hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Képviselő úr, csak mondom mikrofon, hogy 
elhangzott kérdésként mikrofonon kívül, hogy rotációs kapával lehet-e, ugye robbanómotoros rotációs 
kapával lehet-e kapálni? Igen, de ha jól emlékszem, annak idején, amikor ezzel kapcsolatos vitát 
lefolytattuk, akkor pontosan egy valamiféle képviselői hozzászólásra vettük ki a robbanómotort, mint 
általános használati eszközt, hogy ne tiltsuk meg a hétvégén a vele való munkát, és maradt benn. Tehát 
tulajdonképpen azt hoztuk vissza, amit – emlékeznek rá, alkotmánybírósági döntés vagy mi volt ez? – 
alkotmánybírósági döntés kapcsán ezt a bizonyos rendeletet ki kellett vennünk a hatályos rendeletek 
közül és most hozhatjuk vissza egy másfajta jogi környezetben. Visszavonom akkor a lezárást, és akkor 
megadom Fodor képviselő úrnak a szót. 
 
Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogy ezt a rendeletet nem fogom megszavazni, tartózkodni fogok. 
Azért nem nemmel szavazok, mert vannak ebben jó elemek, de nem tartom kellően átgondoltnak és 
alaposnak. Én azt hiszem, hogy ezzel még futhatunk egy kört, és a következő közgyűlésre visszajöhet, 
ugyanis az a tilalom, hogy a robbanómotoros eszközzel füvet nyírni, kaszálni, fát fűrészelni nem lehet, az 
egy dolog, bár én akkoriban, amikor először ez szóba került, akkor azt kértem, hogy tegyük inkább 
valami időintervallum közé, tehát a vasárnapon, ünnepnapon, munkaszüneti napon végzett munkát, 
mondjuk azt, hogy nem tudom, mondjuk 10 órától délután 2-ig lehet végezni, aztán egyébként nem lehet, 
de ebben kimarad mondjuk valóban a robbanómotoros rotációs kapa vagy a robbanómotoros 
permetezőgép, ami, azt gondolom, hogy sokkal nagyobb zajterheléssel jár, mint a fűnyíró, mondjuk, 
használata. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, javasolja be. 
 
Dr. Fodor Csaba: Én azt gondolom, hogy ezek, nem, de hát ezek tényleg a robbanómotoros 
permetezőgépnek azért rendesen van hangja, és mondjuk azokon a területeken, ahol ez izgalmas lehet, 
mondjuk Miklósfán, Palinban, Kiskanizsán, vagy a kijjebb lévő városrészeken, azért ez megfontolandó. 
Nem tudom persze, hogy a kiskanizsai városrészi önkormányzatnak mi az álláspontja ezzel 
kapcsolatban. Mondjuk azért kíváncsi lennék arra is, hogy a külterületi képviselőknek, meg aki a 
részönkormányzatnál, mi az álláspontjuk az ilyen szabályozással, mert én azt elhiszem és egyet is értek, 
hogy a pihenéshez való jog, az valóban megilleti az állampolgárokat, és ezt biztosítani is kell, és nekünk 
ezt valami módon kordában kell tartani, ha valaki nem hajlandó ezt figyelembe venni, de tekintettel kell 
lenni azokra az indokokra is, amelyeket Sajni képviselő az előbb elmondott. 
 
Cseresnyés Péter: Most tényleg lezárom a vitát. Egyébként ezt a vitát – még egyszer szeretném 
emlékeztetni képviselőtársaimat – lefolytattuk egyszer, és akkor egyébként a részönkormányzatoknak a 
bólintását is megkaptuk, én emlékszem rá, tehát nem volt ezzel semmi gond. Egyébként azt, amit Fodor 
képviselő úr mondott, én el tudom fogadni azzal, hogy most fogadjuk el, legyen szabályozás, és hogyha 
bármiféle módosításra merül fel igény, vissza fogom hozni. Kérem, írásban keressenek meg, meg fogjuk 
vitatni a közgyűlés keretein belül, és akkor, hogyha szükségesnek tartjuk, mert az itt élő emberek úgy 
látják, hogy módosításra van szükség ebben a rendeletben, akkor megtárgyaljuk és megfelelő módon 
dönteni fogunk felelősséggel. Úgyhogy arra kérem a képviselőtársaimat, hogy aki úgy gondolja vagy úgy 
látja, hogy ebben van még igazítanivaló, írásban jelezze és hozom vissza a közgyűlés elé akkor, amikor 
azt időszerűnek látjuk mindannyian. Aki el tudja fogadni a rendeleti javaslatot, az kérem, nyomja meg az 
igen gombot. 
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A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 

20/2013.(IV.03.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Közgyűlése megalkotja a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
20/2013.(IV:03.) önkormányzati rendeletet. 

 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
7. Javaslat az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj, továbbá 

anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 65/2011.(IV.13.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatára, új rendelet megalkotására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy van egy kiegészítés is, és az a 
mögötti rendeletről fogunk majd szavazni. Tehát a gépen húzzák egy kicsit lejjebb az oldalt. Hozzászólót 
várok. Új jogszabályi szabályozás, 3. § (2) bekezdésében van egy szövegszerű módosítás, tehát amiatt 
van, ha valaki nézi. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, és szavazásra teszem fel a rendeleti 
javaslatot. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

21/2013.(IV.03.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotja az 
anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos szolgáltatási díj, továbbá az 
anyakönyvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 21/2013.(IV.03.) 
önkormányzati rendeletét. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
8. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Cseresnyés Péter: Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslat 
pontjait a kiegészítéssel együtt, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

86/2013.(III.28.) számú határozat 
 
1. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése egyetért a Rozgonyi utca – Erzsébet tér 

– Fő út – Sugár út által határolt tömb tömbbelsőben levő terület (Múzeum 
tér) úszótelkes szabályozásával. 
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Határidő: 2014. április 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
2. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése nem ért egyet a Kaposvári út – József 

Attila utca – Ibolya utca – belterületi határvonal által határolt tömb 
szabályozásának módosításával és egyben felkéri a Polgármester a 
kezdeményezők ezirányú tájékoztatására. 

 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
 
3. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése egyetért a HÉSZ módosításával: a Gip-

1-e-sz övezetben a legnagyobb burkolt felület 20-ról 40 %-ra történő 
megemelésével. 

 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
4. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése egyetért a HÉSZ módosításával: a 

Gmg-2-sz(L) övezetben új lakóépület építés lehetőségének megadásával. 
 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
5. Az 1. és 4. pontban szereplő tervmódosítás költségeit az Önkormányzat 

településrendezési szerződés keretében áthárítja a Kérelmezőre. 
 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
6. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése egyetért a HÉSZ 4.§ (7) bekezdés 

módosításával, miszerint a közterületen elhelyezhető építmények köre 
egészüljön ki a fedett illetve nyitott vendéglátó teraszok, emelvények, 
rendezvénysátrak körével, illetve az elhelyezhető buszvárók és árusító 
pavilonok legnagyobb alapterülete 16-ról 20 m2-re emelkedjen. 

 
7. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése egyetért az OTÉK 39.§ (3) bekezdés 

alóli felmentés kezdeményezésével, miszerint a közterületi járdákon a 
gyalogos sáv és a kiülő vendéglátó teraszokkal érintett berendezési sáv 
indokolt esetben felcserélhető. 

 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
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9. Beszámoló a Nagykanizsai Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Dr. Molnár József r. alezredes, Rendőrkapitányság vezető 

 
 
Cseresnyés Péter: Kérdés van-e? Ilyet nem látok, vitát lezárom. Kapitány úr, van-e hozzáfűznivalója? 
 
Dr. Molnár József: Tényleg az anyagban benne van minden, és ha kérdés nincsen, akkor azt köszönjük 
szépen. Én, mivel ez a közgyűlés ugye közvetítésre kerül majd, én szeretném megköszönni a város 
lakosságának azt a türelmet, amit a csatorna-felújítással kapcsolatban tanúsít, és szeretném elmondani, 
hogy minden második héten egyeztetünk, a közlekedésben érintett szervek a csatorna-felújítókkal, és 
azt gondolom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy ilyen beruházás minél kevesebb 
zaklatással és minél kevesebb zavarással fejeződjön be. Én azt gondolom, hogy ebben mindenki teszi, 
amit tennie kell és tenni lehet. Én köszönöm a képviselőknek, egy része nagyon aktívan keres engem, 
különösen, akik ugye foglalkozásuknál fogva jobban kapcsolódnak a rendőrséghez. Én azt szeretném 
mondani, hogy nyitva állok minden kérdés és kérés előtt. Ugye, aki rendszeresen keres engem, az tudja. 
És, ha a lakosságnak van bármilyen problémája a rendőrséggel, a kapitányságnak az Internetes címe, 
az e-mailcíme a police.hu honlapon megtalálható, és minden beérkező e-mailre fogunk válaszolni. Én 
nagyon szépen köszönöm azt az önkormányzati hivatalnak, Polgármesteri Hivatal, polgármester úrnak 
és alpolgármester úrnak, hogy bármikor bármilyen problémám volt, fordulhattam a hivatalhoz, 
fordulhattam polgármester úrhoz, alpolgármester úrhoz, és mindig próbáltuk megoldani a problémákat, 
nem csak a rendőrség érdekében, hanem a város érdekében is. És annyit szeretnék kérni polgármester 
úrtól, hogy a májusi közgyűlésre be volt tervezve egy napirendi pont a rekonstrukció utáni közlekedési 
helyzetről, úgy látom, hogy ez a napirendi pont most még nem aktuális, tehát kérem, hogy ezt valamikor 
az őszi valamelyik ülésre tegyük át, mert most érdemben ebben nem tudnék nyilatkozni. 
 
Cseresnyés Péter: Meglátjuk, majd megbeszéljük, hogy mikorra tesszük át ezt a napirendet, mert lehet, 
hogy akkor nekiállunk egy másik nagy építkezésnek, és lehet, hogy amiatt nem lesz aktuális a dolog. De 
a viccet félretéve, természetesen akkor fogjuk ezt behozni, amikor mindannyian úgy látjuk, hogy 
érdemes vele foglalkozni. Fölöslegesen nem kell olyan dolgokkal foglalkoznunk, amelyikek éppen nem a 
napi életünknek a részei. Aki el tudja fogadni a beszámolót, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
Azzal természetesen, hogy a rendőrség és a rendőrkapitányság minden dolgozójának szeretnénk 
megköszönni mi is az önkormányzat nevében a munkájukat. És ezt a szavazással is elismerjük, mert 18 
egyhangú szavazattal elfogadtuk a beszámolót. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

87/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megköszöni a Nagykanizsai 
Rendőrkapitányság 2012. évi munkáját, a beszámolót elfogadja, és 
lehetőségeihez képest továbbra is támogatja az eredményes és sikeres 
munkavégzésében. 

 
 
 
10. Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2013. évi Üzleti Tervének elfogadására 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Gáspár András vezérigazgató  

 
 
Cseresnyés Péter: Kiegészítésre szeretném felhívni a figyelmet, mert van ehhez a napirendi ponthoz. 
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Dr. Károlyi Attila József: Ugye valamennyi képviselőnek, különösen a szemben ülő 
képviselőtársamnak, Bene Csabának is a – hogy is mondjam? – téli hó-eltakarítással kapcsolatos 
dolgok, azok a kedvenc témái közé tartoznak, de természetesen kizárólag azért, mert szenvedő 
alanyként is átérzi polgártársainak azt a problémáját, amikor küszködnek a hóval télen. Most, ha jól 
láttam, emlékezetem nem…, akkor 50 millió Ft van beállítva az üzleti tervbe talán 2013-ra azzal a 
megjegyzéssel, hogy hát itt ezt mi kiadtuk valamiféle alvállalkozónak, vagy nem tudom, kicsodának, aki 
felszámolás alatt áll vagy állt, vagy nem is tudom, mi. Akkor már értem, hogy mi volt itt ….. a télen, ez 
mondjuk a humor oldala. De ha esetleg Gáspár úr megvilágítaná itt az elménket, hogy ez mit is jelent 
egyrészt, meg majd tehát majd kíváncsi leszek ugye a beszámolóra a 2012-es évben elköltött pénzről a 
hó-eltakarítás körében. Tehát én Gáspár úr meginterjúvolom ebben a kérdésben, hogy kinek adták ezt 
ki, és ez … felszámolás alatt áll, akkor hogy végzi a munkáját, vagy hogy nem végzi, ezt nem tudom. Ez 
az egyik. A másik, majd ha megadta a választ, akkor eszembe jut. 
 
Cseresnyés Péter: Legyen szíves igazgató úr, jöjjön a mikrofonhoz, és képviselő úr kérdésére 
válaszoljon. 
 
Gáspár András: A városüzemeltetési szerződések nagy része, köztük a hó-eltakarításé is 
közbeszerzési eljárással került 2010-ben vállalkozásba adásra. Mind a pályázati kiírás, mind a 
szerződés itt volt a közgyűlés előtt is jóváhagyásra. A vállalkozó, aki ezt végezte, nem tudom, hogy 
mennyire lehet beszélni egy vállalkozásnak a belső dolgairól, saját maga ellen kért felszámolási eljárást. 
Jogászként a képviselő úr biztos tudja, hogy egy felszámolási eljárás alatt a cégek évekig működhetnek. 
Jelenleg is ez van, viszont mi, megrendelői, mint ahogy az anyagban írtam is, megrendelői oldalról nem 
láttuk már biztosítottnak az év végi hó-eltakarítást, hogy akkor még élni fog ez a cég, és ezért a 
szerződésben szezononként meghatározott – ugye november 15-tól március 15-ig tart a szezon –, tehát 
a március 15-i időponttal felmondtuk ezt a szerződést, gyakorlatilag közös megegyezéssel 
megszüntettük annak ellenére, hogy a cég változatlanul működik, csak a neve mellett ott van, hogy f.a., 
tehát felszámolás alatt. 
 
Dr. Károlyi Attila József: És most már március 15-dikét követően már nem is végzett munkát? 
 
Gáspár András: De igen, március 14-én én meghosszabbíttattam velük addig, amíg a hó-eltakarításra 
szükség van, mert az előjelzés mutatta, hogy szükség is lesz, és ez alatt az időszak alatt is dolgoztak. 
Tudom, hogy, tehát a hó-eltakarítás, az olyan, mint a városüzemeltetés jelentős része, hogy nem igazán 
lehet azt a munkát úgy elvégezni, hogy mindenkinek megfeleljen. Mi úgy gondoljuk, miután folyamatosan 
napi ellenőrzés volt, napi irányítás volt mind a város területén, mind a munkavégzés területén, hogy azt 
kell mondjam, hogy a lehetőségekhez képest megfelelően végezték a munkájukat. Ezek a lehetőségek, 
illetve, hogy megfelelően végezték-e, ugye ez nem mindegy, hogy a feladatnak melyik végén vagy a 
megoldásnak melyik végén van az ember, ez minden oldalról másképp néz ki. Én úgy gondolom, hogy 
tehát fennakadás a közlekedésben nem volt, nem nyári viszonyok voltak. 
 
Dr. Károlyi Attila József: A szúnyogirtással kapcsolatban tetszene mondani valamit? Az hova fér bele 
itt, melyikbe? A parkgondozásba … 
 
Gáspár András: Szúnyogirtásra egyszer sok évvel ezelőtt volt ajánlatkérés. Ha jól …., nem akarok 
hülyeséget mondani, de 100 milliós nagyrendű lett volna a városra az ajánlat, amit a szakcég azt 
mondta, hogy az nem úgy működik, hogy a város egy területén leirtjuk, mert ugye – és megfelelő 
időszakban kellett volna. Úgy gondolom, hogy erre, miután nem egy vízparti város vagyunk, és nem 
ebből, ha idegenforgalom jön ide, az nem víz miatt jön ide, szerintem erre a városnak sosem lenne 
szabad áldozni. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Megkérdezzük Önt aktuális alkalommal. 
 
Gáspár András: Engem is csípnek a szúnyogok. 
 
Dr. Csákai Iván: Az üzleti beszámolóban szerepel a közvilágításnál a lámpatestek karbantartása. Hát a 
Vásárcsarnok parkírozójában a lámpatestek lassan cserére fognak szorulni, hogyha a karbantartást nem 
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végzik ott el. Mindegyik rozsdás. Jól néz ki. Ezelőtt 20 vagy 30 évvel, amikor telepítették, akkor voltak 
lekezelve, azóta avval nem foglalkozott senki. A másik szintén a Vásárcsarnokhoz kapcsolódik, a tóka 
állapota. A tókában jelenleg a békalencse ott szaporodik, és lassan szaga van annak a tónak. Ha nem 
tudják kezelni normálisan ezt a tókát, akkor be kell temetni, mert az, hogy két napig közmunkások ott 
voltak és meredten nézték a vizet, és az a víz magától nem jött ki, hát ez egy csodálatos dolog. Ott pénzt 
költöttek rá, hogy odavitték a csónakot a Csónakázó-tóról, és ott a közmunkások tényleg bámulták a 
vizet, és egy félórát egy hölgy gereblyézte a békalencsét, és nem történt semmi. Tényleg, ha avval nem 
tudnak mit csinálni, akkor temessék be. 
 
Cseresnyés Péter: Akar-e reagálni? Ha nem, akkor nem kell. Csak …. 
 
Gáspár András: Természetesen. Ez nem idén volt. Ez ősszel volt. Ez a tó nem tó, mondjuk ki, ez egy 
pocsolya. Tehát ebben egy állóvíz van, és ebben talajvíz van, tehát egy szivárogtató, gyűjtő felület. Ezt 
úgy nem lehet kezelni, mint egy komolyabb felületű vízmennyiséggel rendelkező tavat. Évente 
háromszor, négyszer takarítjuk. A takarítással kapcsolatban a végeredménye megfelelő volt. Tehát 
akkor megfelelően ki lettek szedve az uszadékok, megfelelően ki lett szedve az a rengeteg szemét, amit 
beledobálnak. Egyetértek, hogy az a tó nem odavaló, de miután a talajvizet is gyűjti, úgy gondolom, hogy 
maradnia kell. 
 
Marton István: Az anyag is említi, hogy hát ez többszörösen megherélt költségvetés, ne 
szerénykedjünk, valljuk be. Én ebben azért jó pár tétellel vitatkoznék, mert én módfelett kevésnek tartok 
48 millió Ft-ot 130 km útra, 180 járdára, valamint 19 hídnak a fenntartására. De hát ez jött ki, majd 
meglátjuk, mi lesz ennek az eredménye. Viszont ami eléggé lehangoló, hogy a mérleg szerinti idei 
eredmény, az közel mínusz 30 millió Ft. Csodálkozom, hogy ezt nem vetette föl még eddig senki. És az 
eredménytartalék mínuszban közel 68 millió Ft-ra nő. Ez nekem valami olyasmit sugall, lehet, hogy 
tévedek, bár nem tartom valószínűnek, hogy Önök ezt így elkezelgetik, aztán jövőre meg utánunk a 
vízözön. 
 
Gáspár András: A 2012-es oszlop, ugye a kiegészítésben is megvan, ez változatlanul még nem a 
végleges. Jelen pillanatban 28 millió veszteség az, ami várható. De ugye ez most jelenleg az üzleti 
tervről beszélünk, az majd a mérlegbeszámolónál lesz. Önmagában a tavalyi évben a hó-eltakarítás ezt 
a hiányt meghozza. Ugye 50 millió Ft körül volt a tavalyi évnek a hó-eltakarítása, míg az üzleti 
tervünkben bevételi oldalon erre 18 millió Ft volt. Ezen felül jóval, nem ilyen nagyságrendet, de 10 millió 
Ft körüli nagyságrendet kigazdálkodtunk, ami szintén nem volt az üzleti tervben, a tavalyiban, azonban 
átcsoportosításokkal, feladatelhagyásokkal ki tudtuk gazdálkodni. Ezt a nagyságrendet már nem tudtuk, 
de miután mondtam, még egyszer, azok a számok még nem véglegesek, azt majd a 
mérlegbeszámolókor hozzuk ide, és akkor lesz …. 
 
Bene Csaba: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és a Pénzügyi Bizottságon is pont 
ezt kezdtük el boncolgatni, amit Marton István képviselőtársam említett, hogy milyen veszteség 
képződött ebben az évben, illetve mi halmozódott föl, és azt kértük mi az ügyvezető úrtól, hogy erre is 
valamilyen megoldást próbáljon meg találni, és dolgozza át az üzleti tervet, és ezért a Pénzügyi 
Bizottság úgy döntött, hogy nem javasolja elfogadásra az üzleti tervét a Via Kft-nek, kerüljön vissza, és a 
következő közgyűlésen döntsünk róla. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: A városüzemeltetési bizottság is kérte, hogy a 2012-es évi jelenleg 
rendelkezésre álló adatok is kerüljenek a beszámoló részeként. Ezt a 2. számú melléklet tartalmazza. 
Így összehasonlítási lehetőség nyílik a 2012. és ’13. adatokkal. Ezt köszönettel megkaptuk. 
 
Dr. Etler Ottó László: Most, hogy a tegnapelőtti Pénzügyi bizottsági üléshez képest láthatjuk már a 
tavalyi adatokat is, három pozitív és egy negatív dolgot vettem itt olyat észre, amit szeretnék szóvá tenni. 
Most per pillanat úgy veszem észre a városban, hogy legfontosabb feladat, az a járdáknak a felújítása, 
rendbetétele. Erre a tavalyihoz képest 5 %-kal kevesebb van beütemezve. Pedig ezt tartanám én a 
legfontosabbnak. Ugyanakkor viszont több van beütemezve közvilágításra 10 %-kal, aztán 
köztisztaságra 12 %-kal van több beütemezve, és meglepően nagyon parkosítottak leszünk, mert 40 %-
kal több van beütemezve parkgondozásra, és ez egy nagyon nagy összeg, itt 30 valahány millió Ft-ról 
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van szó növekedésben. Tehát én ezeket arányaiban nem látom jónak. Más prioritást tennék. És azért 
szólok, mert hogyha Bene elnök úrnak, Pénzügyi Bizottság elnökének a javaslatát elfogadjuk, és újra 
kerül be ez a terv, akkor én ezeket a prioritásokat megfordítanám, hiszen akik itt egyesületek társadalmi 
munkába, valamibe bele tudnak kapcsolódni, az nem az útfelújítás, mert ahhoz nincs jogosítványuk és 
nincs gépük, nincs eszközük, viszont a parkgondozásban, köztisztaságban tudnának közreműködni 
egyesületek is. Sőt, közmunkások is. Tehát én ezeket a pénzeszközöket mindenképpen az út- és 
járdakarbantartásra fordítanám, nem pedig parkgondozásra és köztisztaságra. 
 
Sajni József: Hát, a Via Kanizsa, az a cég, aki tulajdonképpen minden nap szembesül az emberek 
véleményével, mert ki van téve annak, hogy naponta találkozik az ő tevékenységükkel vagy annak a 
hiányával. Én úgy gondolom, hogyha ezt a tervezettet, a költségvetését, hogyha megnézem, ilyen belső 
arányokban én is tudnék mondani ilyen összevetéseket, hogy mi az, ami jó lenne, mi az, ami nem. Én 
meg pontosan ellenkezőleg úgy gondolom, hogy ez a parkfenntartás rendkívül fontos, hogy olyan 
legyen, mert hiszen a környezetünket is ápolják, gondozzák, és én örülök neki, hogy ezt emelt költséggel 
számolják. Remélem, így majd a külső területekre is több jut. Egy biztos, hogy az, amit ők végeznek, és 
én most hadd mondjam egyéni képviselőként is, hogy azonnal reagálnák és intézkednek, hogyha bármi 
olyan jelzés megy be hozzájuk, amit sürgőséggel meg kell oldani. És sajnos hiába van egy tervezett 
költségvetés, a város működésének mindig lesznek és vannak olyan elemei, ami nem tervezhető, nem 
számítható, és hát bizony itt a költségekkel akár el is úszhatnak. Lásd például a hó-eltakarítás. De az én 
tapasztalatom meg az, hogy ők erejükhöz képest nagyon sokat tesznek azért, hogy egy-egy területen 
akár akut problémát is megoldjanak. 
 
Cseresnyés Péter: Igazgató úr kíván-e reagálni az elhangzottakra? 
 
Gáspár András: Az arányokra kívánok válaszolni. Az útfenntartásra a képviselő úr a bevételi oldalt 
nézte, nem a kiadási oldalt. Kiadási oldalon több van bent, tehát a legutolsó táblázatot, hogyha megnézi. 
A parkgondozásra – nem fűnyírósáról van szó. Az ugyanazon a szinten marad, mint az eddigi években. 
Játszótereink olyan állapotban vannak, a játszószerek nagy része olyan állapotban van, amit nagyon 
sokat javítanunk kell, minősíttetni kell – nem jut eszembe az a szervezet, aki a –, Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség tavaly is ellenőrizte a játszótereinket, minden évben megteszik. Tavalyi évben tudtunk 
nekik olyan játszótereket mutatni, hogy ebből nem volt probléma. Én tartok tőle, hogy sajnos ebben az 
évben nehezen tudjuk összeszedni. Ennek részletesen kidolgozott részei vannak a játszótér 
programnak. Nem tudjuk mindet megvalósítani, mert 20-22 millió Ft-os nagyságrendű. A részletes, az 
azt jelenti, hogy több tíz oldalon keresztül felmértük, részletezve van minden játszótér, hogy melyiket kell 
elbontani, melyiket kell javítani, és hol kell esetleg komplett játszóteret megszüntetni, ami nálunk már az 
is játszótér, ha le van téve egy hinta és egy homokozó, és nagyon sok ilyen van a városban. A 
közvilágításnál szintén nincs ilyen nagyságrendű növekedés, mert a kiadási oldalon ugye, amennyit az 
önkormányzat biztosított, annál nagyobb volt a kiadási szint. Ha jól tudom, 96 millió van most a kiadási 
oldal az üzleti tervben, és a jelenleg ismert tavalyi számunk, miután az E.on-nal a legnehezebb a 
kapcsolatunk az elhatárolt kiadások, bevételek területén, 94 millió Ft volt a tavalyi évben, tehát 4 millió 
van a kettő között. A köztisztasági feladatok közbeszerzési eljárással vállalkozásba adott munkák. Én 
úgy gondolom, hogy abban a szerződésben, amit az akkor Saubermacher-rel kötöttünk, abban 
részletesen meg lett határozva, hogy melyek azok a feladatok, amiket el kell végezni, és a cég eddig is, 
és feltételezem, a későbbiekben is megfelelő színvonalon végzi. Ennek a szerződés szerint ez az ára. 
Van egy aljas javaslatom, hogyha az önkormányzat közvetlenül bízza meg a saját társaságát, és esetleg 
nincs rajt akkora haszon neki, mint amit felénk, mint még nem önkormányzati cég alkalmazott … a 
szerződés, akkor ez lehet olcsóbb is. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Szavazásra teszem fel – és 
kiegészítés van, szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét. A felügyelő bizottság jegyzőkönyvét 
mondtam, hogy azt megkapták, tehát azt tudják, meg a táblázat is kiosztásra került. Aki el tudja fogadni 
a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 12 igen és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
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88/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2013. 
évi üzleti tervét 0 eredménnyel és 471.139,- eFt + ÁFA önkormányzati 
hozzájárulással jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a városüzemeltetés 
finanszírozási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2013. április 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
 
 
11. Javaslat Nagykanizsa Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform Iroda) vezetőjének 

helyettesítésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Bali Veronika irodavezető, Széphalmi Judit idegenforgalmi ügyintéző 
Tourinform Iroda  

 
 
Cseresnyés Péter: Megkérdezem Bicsák képviselő urat, nem kíván-e hozzászólni? Hát, gyerekáldás 
jön, és azért. Arról szól a napirend. 
 
Bicsák Miklós: Nagyon örülök, mi a Verácskával tegnap ezt már megbeszéltük. 
 
Cseresnyés Péter: És Palinban lakik egyébként a vezető asszony. 
 
Bicsák Miklós: Sőt, testvére igen, megerősíti Palin városrészt. 
 
Cseresnyés Péter: Nem látok további hozzászólót. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az 
kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

89/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Bali Veronika irodavezető szülési 
szabadságának kezdetétől, szülési szabadsága és gyermekgondozási 
szabadsága miatti munkából való távolléte idejére, a Nagykanizsai Turisztikai 
Hivatal és Információs Iroda (Tourinform Iroda) irodavezetői feladatainak 
ellátásával megbízza Széphalmi Judit közalkalmazottat, a Tourinform Iroda 
idegenforgalmi ügyintézőjét. Széphalmi Judit az irodavezetői megbízás idejére 
jogosult a magasabb vezetői pótlékra, amely a közalkalmazotti illetmény 
pótlékalapjának 300 %-a.  
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Bali Veronika tartós távollétének 
kezdő napjával az irodavezetői megbízás munkáltatói intézkedést Széphalmi 
Judit részére adja ki. 
 
Határidő: 2013. június 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző) 
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12. Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíjprogram 
működtetésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Dr. Birkner Zoltán igazgató Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza 
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33., (birkner.zoltan@uni-pen.hu) 

 
 
Cseresnyés Péter: Erről már volt szó többször. Ugye az ösztöndíjprogramnak az ez évi folytatása, vagy 
szorgalmi időszaknak a folytatása inkább. 
 
Sajni József: Sajnos akadályoztatás miatt a bizottsági ülésen nem tudtam részt venni, és nem tudtam 
ott előadni ezt, ott szerettem volna. Én örülök annak, hogy ilyen ösztöndíjprogramot Nagykanizsa városa 
bevállal az intézménnyel szemben, vagy az intézményhez utalja ezt az összeget, vagy legalábbis az 
ösztöndíjprogramjához. Következőt szeretném azért elmondani, hogy nem hiszem, hogy Nagykanizsán 
bármilyen formában bárki is ilyen egyszerű feltételekkel hozzájuthat bármilyen támogatáshoz. Én 
szeretném kiegészíteni ezt a rendszert, mégpedig hát azért valami kritériumok már legyenek. Hát ne egy 
fizikális jelenlét legyen csupán a feltétel az, hogy valaki megkapja vagy nem. Én elmondanám, hogy mire 
gondolok, mert azért ez mégiscsak ösztöndíj. Tehát most jelen pillanatban az van, hogyha fizetősön van 
valaki, akkor beadhatja, és hát, hogyha jól töltötte ki ezt a papírt, akkor végül elvileg meg is kaphatja – 
természetesen elbírálás után. Én azért mondanék olyan kritériumot, amit én megnéznék, hogy végül is 
teljesül vagy nem. Különös tekintettel, hogy a második félévben kerül ez tulajdonképpen megítélésre. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, megszakíthatom egy pillanatra? Annyiban módosítanám azt, amit 
mond, hogy tulajdonképpen mi eldöntöttük azt, hogy egy éven keresztül néhány kiválasztott hallgatót 
támogatni fogunk ösztöndíjprogrammal. De az akkori döntésünk egy időszakra, egy félévre vonatkozott, 
és tulajdonképpen most az a kérdés, hogy annak a 10 – hány emberről, 10 emberről, ugye Laci? -, 10 
emberről, 10 hallgatóról van szó, folytatjuk-e azt, amit egyébként eldöntöttünk és megígértünk nekik, 
kvázi megígértünk nekik egy évre vonatkozóan, vagy sem. Tehát kényes a kérdés. 
 
Sajni József: Oké. Tehát akkor ezt tulajdonképpen már kapják,  
 
Cseresnyés Péter: Így van. 
 
Sajni József: …. és most második félévben még kapják. … 
 
Cseresnyés Péter: Így van. Az, hogy jövőre tudunk-e ilyet biztosítani a hallgatók számára vagy sem, az 
egy következő közgyűlés egy bizonyos napirendje lesz. 
 
Sajni József: Jó, akkor én visszavonom tulajdonképpen…. 
 
Cseresnyés Péter: Jó, köszönöm. Azért szakítottam meg, mert nehogy az legyen, hogy valami 
félreértés…. 
 
Sajni József: Azt kérném, hogy azért valami kritériumok legyenek megállapítva. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, szeretném azért tájékoztatni Önt is, meg mindenkit, hogy ugye abban 
a kényszerhelyzetben voltunk akkor, hogy miután az itteni – kampusznak nevezzük – nem kapott 
egyetlenegy államilag támogatott helyet sem, és hogy meg tudjuk tartani – tudja, hogy miről, emlékszik 
már rá.  
 
Bizzer András: Először is csak annyit, hogy itt nem az egyetemet támogatjuk a véleményem szerint, 
hanem ugye a kanizsai diákokat, és ez fontos dolog, és zárójelben szeretném megjegyezni, hogy az 
előző félévben ugye úgy írták alá a támogatási szerződést a diákokkal, hogy voltak feltételek, tehát a 
kriteknek a 80 %-át teljesíteni kellett, és volt olyan eset is, én úgy tudom, hogy valaki ezt nem tudta 
teljesíteni, és neki például vissza kell fizetni ezt a támogatást. Tehát vannak feltételek, ez nagyon fontos 
dolog, és én azt gondolom, hogy örömteli az, hogy most úgy alakult a helyzet, hogy kapott állami 
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finanszírozású helyeket a Pannon Egyetem, így a jövőben, tehát új belépők tekintetében már nincsen 
szükség arra, hogy fenntartsuk ezt az ösztöndíj pályázatot. Viszont a régieknek ugye kötelességünk – én 
úgy gondolom – ezt még biztosítani a továbbiakban is. És erről szól ez az előterjesztés. 
 
Dénes Sándor: Több hozzászólót nem látok. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

90/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Pannon Egyetem 
Nagykanizsai Kampuszán a hallgatói ösztöndíjprogram kiírásával. Felkéri a 
polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti pályázati kiírás közzétételére, és a 
pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. április 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
 
13. Javaslat a Zala Volán Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi menetrend 

módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Papp László vezérigazgató Zala Volán Zrt. 

 
 
Dénes Sándor: Ennek egy kiegészítését is megtalálják képviselőtársaim. Hozzászólót nem látok. Aki a 
határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt elfogadja, kérem, ezt szavazatával erősítse meg. 
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

91/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbuszos 
személyszállítási tevékenység ellátására a Zala Volán Zrt.-vel kötött 
közszolgáltatási szerződés  2013. április 1. napi hatállyal közös megegyezéssel 
történő III. számú módosítását a menetrend változására tekintettel az 
előterjesztés „A” melléklete, valamint jelen kiegészítés 1. számú melléklete 
szerint, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
  
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály) 
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14. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi összesített közbeszerzési tervének 
elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Dr. Fodor Csaba: Csak érdeklődni szeretnék, hogy az 5., azt hiszem, 5. sorszámú itt a mellékletek 
között, kommunikációs és városmarketinges feladatok ellátása szolgáltatás megnevezése a kiírás 
szerint, erre ugye közel 12 millió Ft a beállított összeg, a ráfordítások között mindösszesen 15 millió Ft 
összeg szerepel a 8. sorban, és ez szól mindösszesen 8 hónapra. Én azt gondolom, hogy elég jelentős 
összeget költünk ilyen kommunikációs, meg városmarketing célra. Nem tudom, hogy 8 hónapra most a 
11 millió vagy közel 12 millió Ft-tal számoljunk, vagy 15 millióval, teljesen mindegy, akkor is jelentős, és 
én úgy tudom, hogy az elmúlt évben is kifizettünk jelentős összegeket ilyen célra egy budapesti 
vállalkozásnak. Mindamellett még úgy tudom, hogy hasonló feladatok teljesítésére polgármester úr 
alkalmaz más személyt is, havi rendszerességgel fizetett, gondolom megbízás alapján, nem 
köztisztviselő díjként, de megbízás alapján, nem tudom, hány százezer forintot havonta. Azt hiszem, 
hogy ez egy kicsit túlzott összeg, tekintettel arra, hogyha továbblapozok, és azt látom, hogy a város 
útjaira, járdáira meg mindösszesen 60 egynéhány millió Ft jut, karbantartásra. Hát azért az arányok nem 
biztos, hogy szerencsések. Én azt gondolom, ha ezt a 15 millió Ft-ot vagy 12 millió Ft-ot a város útjainak 
és járdáinak helyreállítására forgatnánk, hát legalább érne annyit városmarketing szempontjából a 
városnak, és a város jó hírnevének öregbítését jobban szolgálná, mint egy esetlegesen ilyen „kidobott 
pénz”. 
 
Bizzer András: Én ezt már a költségvetési vitában is elmondtam, hogy a marketingre költött összegek, 
az nem kidobott pénz. Rosszul mondta Fodor úr. Ez egyáltalán nem kidobott pénz. Itt áttételesen 
munkahelyteremtésekről van szó, mert bizony a megyei jogú városok egymással versenyben állnak, és 
ha versenyzünk, akkor bizony kell marketingre is költeni. Ahogy költenek a cégek is marketingre, 
ugyanúgy egy megyei jogú városnak is költenie kell erre, és én azt gondolom, hogy az előző évben és 
az idei évben ezen a területen nagyon nagy fejlődés indult el, és ennek köszönhetően egyébként a 
városba érkeztek befektetők például, és más területeken is fejlődés észlelhető. Tehát igenis, hogyha a 
Nagykanizsa város neve megjelenik Budapesten, országos sajtóban és más helyeken is, az hasznos a 
városnak, és hosszú távon fejlődést fog indukálni itt helyben, és munkahelyeket fog teremteni. Én azt 
gondolom, hogy 12 millió Ft, az egyáltalán nem sok egy megyei jogú város tekintetében éves szinten, 
hogyha ennyit elköltünk városmarketingre. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati 
javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 

92/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy jelen előterjesztés 
2. számú melléklete alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2013. évi éves összesített közbeszerzési tervét elfogadja. 
 
Határidő: 2013. március 31. (nyilvánosság biztosítására) 
Felelős  : Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 
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15. Javaslat a közlekedési létesítmények 2013. évi fejlesztésének műszaki tartalmára (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Balogh László: Természetesen jobb lenne, ha még többet költenénk ennél a 60 milliónál, mert végül is 
hozzászámíthatjuk azt a tételt is, az őrleményest, ezekre a fontos célokra, járdákra, utakra, javításokra. 
Én a magam körzetéből hadd fejezzem ki örömömet annak, hogy a Sugár utca elején kétoldalt 
járdafelújítás lesz a Fő úttól a Rozgonyi utcáig terjedő szakaszon 12 millió Ft értékben, és hadd örüljek 
képviselőként a saját körzetemben annak is, hogy a Magyar utca kétoldali járdafelújítása megtörténik az 
Erzsébet tértől az Arany János utcáig tartozóan. Ez mind a kettő régi, akut probléma volt, és hát az ott 
lakók, mondhatom az ő nevükben, már régóta vártak erre, és lám, ez a problémájuk megoldódik. Én azt 
hadd fejezzem még ki, hogy én annak is örülök, hogy a belvárosi rekonstrukcióhoz nem közvetlenül 
tartozóan, de annak egy kicsit folytatásaként történnek olyan dolgok, hogy a centrumtól érzékeljük azt, 
hogy esztétikai, de nem csak esztétikai, hanem infrastrukturális problémák adódnak, ha megyünk egy 
kicsit arrébb, amire természetesen a pályázati pénzek és a rekonstrukciók, hát nem alkalmasak, de a 
város, ha gondolkodva hozzátesz valamennyit, akkor lám, ilyen kisebb-nagyobb lépéseket tehet. Summa 
summarum, muszáj, hogy a városlakók nevében a Sugár utca elején és a Magyar utca elején ennek a 
szép üzenetnek örüljünk. 
 
Bizzer András: Én most megragadom az alkalmat, és egy örömteli jó hírt szeretnék bejelenteni a 
választókörzetemmel kapcsolatban, ugyanis az előterjesztés tartalmaz egy sort 8 millió Ft összegben, a 
Munkás u. 5-7. házak körül parkoló utak szélesítése, illetve ezen parkoló-utak kikötése meg fog 
valósulni. Ugye ezt a beruházást az ott élők már régóta kérték, kérelmezték a város önkormányzatától. 
Ez körülbelül akár már egy 20 éves történet is. A korábbi városvezetéseknek nem volt lehetősége vagy 
nem akarták ezt a beruházást megvalósítani. Mi most viszont, hogyha ezt az előterjesztés a tisztelt 
közgyűlés meg fogja szavazni, akkor eljutunk odáig, hogy ezt a régóta várt beruházást ott meg fogjuk 
valósítani. Ezt egyébként köszönöm is szépen polgármester úrnak, köszönöm az alpolgármester 
uraknak, és a köszönöm a tisztelt képviselőtársaimnak is, feltéve, hogy meg fogják szavazni ezt az 
előterjesztést. Én bízom benne, hogy így lesz. És tényleg ez a példa is mutatja, hogy a jelenlegi 
városvezetés igenis odafigyel a keleti városrészre, bizony a keleti városrészben is történtek már 
korábban már beruházások, és a jövőben is fognak ilyen beruházások történni. Néhány példát hadd 
említsek. Ugye az elmúlt években megvalósult egyrészt nagyberuházásként a Hevesi Iskolában műfüves 
sportpálya kiépítése. Ezt a pályát nem csak a kisiskolások használhatják, hanem bárki. Egyébként 
ugyanezen a területen valósult meg a Hevesi ABC és a Hevesi óvoda közti területen egy teljesen új 
gyalogos járda, amit szintén az ott élők kértek. És egyébként korábban is volt parkolási gondokat enyhítő 
beruházás, a Munkás utca és a Városkapu környékén épült már korábban egy parkoló. Most újból ugye 
parkolóhelyek fognak épülni ennek a beruházásnak köszönhetően. Ez csökkenteni fogja a keleti 
városrészben a parkolási gondokat. És hogyha kisebb beruházásokat is szeretnék említeni vagy kisebb 
eseményeket a választókörzetemmel kapcsolatban, akkor el lehet például olyanokat is mondani, hogy a 
Munkás utca és a Városkapu krt. kereszteződésében a közlekedést segítő tükröt helyeztek ki, vagy most 
már remélhetőleg minden helyen meg fognak oldódni a fakivágással és a fametszéssel kapcsolatos 
problémák is. Tehát igenis ezek a példák mutatják, hogy a keleti városrész is fontos a jelenlegi 
városvezetésnek, odafigyelünk a problémákra, és mindenkit biztatnék, hogy nyugodtan keressenek meg 
engem a képviselői fogadóórámon vagy írjanak e-mailt, keressenek meg telefonon, sőt, ha modern 
felületet akarok mondani, akkor akár a Facebook oldalon is rám írhat bárki, jöhetnek a problémákkal, én 
odafigyelek, és én mindenkinek segíteni fogok abban, hogyha valamilyen problémát észlel a keleti 
városrészben. 
 
Dr. Fodor Csaba: Ebben a napirendi pontban egy dolognak lehet örülni, az pedig az, hogy a túloldalt ülő 
képviselők örülnek, mert körülbelül az a szám, az az 51 millió Ft, mert nem itt a 64,8 millió Ft-os bruttó 
összegről beszélgessünk, hiszen annak jelentős tartalma ÁFA tartalom, ami jön, megy, csak beépítésre 
nem igazán kerül, tehát az 51 millió Ft körüli összeg az az összeg, amit Önök a város közútjainak és 
járdáinak felújítására szolgálnak. Csak emlékeztetni szeretném Önöket arra, nagy egyetértésben és 
örömmel szavaztuk meg január körül, hogy a Pivári utca felújítását, a szűkített tartalommal – én most 
nagyságrendet mondok – közel 90 és 100 millió Ft között összegben támogattuk. Azt a kívánatos összeg 
nem támogattuk, ami a kívánatos felújítást jelentette volna, mert az ennél jóval többe került volna, de azt 
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gondoltuk, hogy ez a szűkített költséggel is a Pivári utca helyrehozható, amely egy jelentős forgalmat 
bonyolít le, hiszen gyűjtő útként funkcionál, és hát nyilvánvalóan ugye ennek megfelelően buszforgalom 
is egy jelentős szakaszán folyik. No, én akkor azt gondoltam, ha már egyszer ezt megszavaztuk, ez a 
költségvetésbe beépül, és ha beépül a költségvetésbe, akkor beépül a közbeszerzési elképzeléseink 
közé, és ha oda beépül, akkor nagy valószínűséggel ebben a napirendi pontban is itt örömködve 
olvashatnánk külön soron, és én is mondhatnám azt, hogy köszönöm szépen a polgármester úrnak, 
köszönöm szépen az alpolgármester uraknak, köszönöm szépen Önöknek, hogy ez most így, ahogy 
van, kimaradt az egészből, és nem látom nyomát sem, hát, nyilvánvalóan, mint kiskanizsai. Persze. Én 
várom majd persze a Dénes alpolgármester úr és a Tóth képviselő úr örömködését hasonló módon, 
hogy lelkendezzünk, hogy Kiskanizsán milyen sok járda és milyen sok útfelújítás történik. Majd bizonyára 
ahhoz sorok között kell majd olvasni, de hátha Ők tudnak, én addig még nem jutottam el. De azt 
gondolom, hogy valóban ebből a napirendi pontból viccet nem lehet csinálni. Én azt hiszem, hogy ez 
roppant kevés, ennél sokkal többet kellene fordítani az utakra, a járdákra. Én azt hiszem, hogy meg is 
lesz ennek a forrása, illetőleg én tudnék is rá forrás mondani, legalább 100 milliós nagyságrendben, de 
most még nem teszem meg. Megvárom, hogy Önök a költségvetési rendelet első módosításakor, amit 
most már hamarosan várok, Önök megtalálják-e ezt az összeget, és remélem, hogy valóban beépül 
ebbe a költségvetési rendelet 16. számú mellékletébe, vagy külön soron a céltartalékok közé nevesítve, 
hogy mely utakat és járdákat fogunk felújítani. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, csak hogy pontosítsunk, szeretném mondani, hogy múltkor nem arról 
döntöttünk, hogy a Pivári utcát megcsináljuk, hanem arról döntöttünk, hogy azt a javaslatot nem fogadjuk 
el, amit Ön javasolt, és azt támogatjuk, amelyik szűkített tervvel képzeli el a Pivári utcának a felújítását 
majd valamikor, amikor pénzünk lesz rá. Ez volt a döntés képviselő úr. 
 
Szőlősi Márta Piroska: Hát, én is örömködni szeretnék, és nem csak azért, mert itt a sorok között van 
egy olyan sor is, ami az én területemet érinti, hanem én azért is, mert én úgy gondolom, hogy az elmúlt 
évek nagyberuházásai mellett, ha ugyan csak 60 millió Ft-os nagyságrendben is, de jut pénzünk 
járdafelújításra, akkor az a városban akárhol is valósul meg, ennek igenis lehet örülni. Én nagyon 
sajnálom, hogyha Fodor képviselőtársam ennek nem tud. Nyilván én is boldogabb lennék, hogyha 
háromszor ennyi jutna, de én úgy gondolom, hogy a belvárosi rekonstrukció, a csatorna-beruházás, a 
kórházfelújítás, és sorolhatnám még az ennél ugyan valamivel kisebb, de mégiscsak több beruházást, 
ha emellett jut 50 millió, én ennek minden évben tudok örülni. Én tulajdonképpen azért kértem szót, mert 
valóban van egy olyan sor, ami már nagyon, nagyon sok éve az önkormányzatnak komoly fejtörést okoz, 
ez a Szent Imre utca, ahol tekintettel arra, hogy óvoda van, tekintettel arra, hogy iskola van, ott valóban 
gyerekek, felnőttek közlekednek, közvetlenül a belvároshoz tartozó terület, ahol a tetejében a két ezen 
utcával átkötésre kerülő útszakasz, a Csengery, illetve az Ady utcák felújításra kerülnek most, én úgy 
gondolom, hogy ennek az utcának a járdafelújítása most már tényleg nem várathat magára. És én azért 
is köszönöm a polgármester úrnak, illetve alpolgármester úrnak, illetve a Városfejlesztési Osztálynak is 
az előkészítő munkáját, mert hogyha megnézzük, ebből a 60 millió Ft-ból azért a Szent Imre utca 
járdafelújítása elég tetemes összeget vesz igénybe, és mégis felmérte a városvezetés annak a súlyát, 
hogy ennek az utcának a rendbetétele most már nem várathat tovább magára. Én nagyon remélem, 
hogy jövőre nem 50, hanem 150 vagy 250 millió Ft-ot tudunk erre költeni, és akkor már nem csak ez az 
oldal tud örömködni, hanem a túloldalon is mindenki, akár még Fodor képviselőtársam is. 
 
Sajni József: Hát én is szeretnék örömködni, most annyira nem tudok. Az az igazság, hogy az út túlsó 
oldalára kell, úgy néz ki, kerülni ahhoz, hogy a körzetben valami megvalósuljon. Én úgy hiszem, hogy 
örülni kell annak, hogy ilyen mértékben út-, járdafelújítás megtörténik, de az, hogy egy adott képviselői 
körzetben, ahol rendkívül sok probléma van, semmi ne kerüljön be, és közben a belváros meg, itt tudnék 
néhány olyat említeni, ami, nem tudom a prioritásokat, de valószínű, hogy lehetne valamilyen 
sorrendiséget vagy pedig valamilyen más elemet betenni, de ez most így néz ki. Én önmagában az 50 
milliót is kevésnek tartom. Én nagyon sajnálom, hogy az az út- és járdafelújítási program, ami 2000 után 
elindult, és nem ilyen volumenben, az megtört, és igazán a 2006 után visszaesett. Milyen jó lenne most, 
hogyha az Állam támogatását élvezhettük volna ennél nagyobb tételben, mint amennyi most 
Nagykanizsára jött, és akkor ugye lennének utak, járdák azok, amelyeket már feljavítottunk, felújítottunk 
volna. Én, még egyszer, sajnálkozva tapasztalom, hogy itt a belváros és azok a területek, ahol 
egyébként van járda, és azok, ahol még járda sincs, tehát azok a külső területeken, hát ott nem történik 
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előrelépés, és azok a polgárok ugyanúgy beteszik az adóforintjukat ebbe a büdzsébe, mint bárki más. 
 
Cseresnyés Péter: Sajnálom, hogy ilyen hangot ütnek meg képviselő úr, mert ha most süllyedni 
akarnék, akkor azt mondanám, Ön is ült már azon az oldalon, ahol lehetett nyerni. Most fordult a kerék. 
De nem akarok ilyen mélységbe lecsúszni. Viszont, amit most mi itt tárgyalunk, az a városban történő 
fejlesztéseknek egy bizonyos része, út-, járdafelújítás. Egyébként vannak intézményi felújítások, más 
olyan terület is van, ahova pénzt fektetünk be. Nem akarom felsorolni, egyébként Miklósfa, mert tényleg 
nem érdemes erről beszélni, mert Miklósfa ugyanúgy a város része, és ha lakosságszámra lebontanánk, 
hogy Kiskanizsa vagy éppen Miklósfa mennyi pénzt kapott az elmúlt időszakban, nem biztos, hogy a 
belvárosban élők, ha most a pályázaton kívüli pénzekről beszélünk, akkor nagyon örülnének annak az 
aránynak. Tehát ezt nem szeretném. De nem szeretnék abba az utcába se belemenni, hogy azt a 20 
milliárd Ft-ot, amit mi elköltöttünk az elmúlt 2-3 évben vagy elköltünk az elkövetkezendő 1-1,5 évben, 
kevésnek tartsam, és azt mondjam, azt merjem mondani, hogy sajnos az Állam, az nem támogatja 
Nagykanizsát, mert soha nem volt ilyen mértékű támogatása a városnak az Államtól, mint amennyi az 
elmúlt időszakban. De ha nem nézem az Európai Uniós pénzeket, akkor csak egy pénzt mondja, egy 
pénzösszeget mondjak, ami kimondottan a Magyar Államtól, a mostani Kormánytól jött, ezt már több 
alkalommal voltam kénytelen elmondani közgyűlésen, mert olyan mondatok fogalmazódtak meg, ami 
miatt kénytelen voltam elmondani – közel 1,5 milliárd Ft-ot kaptunk az elmúlt – 6, 7, 8? – 8 hónapban – 
ugye körülbelül? – az elmúlt 8 hónapban. 1,5 milliárd Ft-ot. Működésre és fejlesztésre. Úgyhogy nem 
kértek érte semmit sem. Miért mondjuk azt, hogy nem kapunk semmit az Államtól? Dehogynem, sokat 
kaptunk. Sajnos az a probléma – ezt mondtad, Jóska, ne haragudjál –, miért nem tudjuk becsülni azt, 
ami van. Egyébként sajnos, amire utaltál, és amit mondtál, és amire én reagálok most itt ezzel a 
kevésnek tartom azt, amit kapunk az Államtól, az azért volt, mert azt mondtad, hogy 2000-tól, ami 
elindult, az a bizonyos út-, járdafejlesztési program, az nem folytatódott, mert valahol megbicsaklott. Igen 
ám, de az nem állami pénzen történt, nem az a 1,5 milliárd, amit az előbb mondtam én, hogy kaptunk, és 
nem kértek érte semmit sem, az úgy történt, hogy elkezdődött Nagykanizsa város eladósodottsága. 
Akkor kezdődött el. 2002 és 2006 között, amikor … 
 
Sajni József: Fejlesztésekben. 
 
Cseresnyés Péter: Rendben van, csak akkor is volt pont kettőnk között, így hirtelen emlékszem, mert 
ugye azt mondtad, hogy fejlesztésekre ment el, hogy azzal, hogy Kanizsán utakat újítunk fel és 
aszfaltozunk végig több száz méter hosszban, ezzel a befektetőket vonzzuk ide. Jóska, én akkor is 
vitatkoztam Veled – ezzel még nem. Azzal, ha van egy Ipari Parkunk, ahol infrastruktúrát fejlesztünk, és 
tudunk olyan környezetet kínálni nekik munkaerő ellátottság tekintetében, infrastruktúrában, amelyik 
révén idejönnek, ebben az esetben sokat tettünk. Azzal, hogy járdát újítunk fel, vagy utat csinálunk, 
ezzel saját magunk közérzetét tudjuk javítani, és szükség is van rá, de ezzel beruházó, és ezért 
beruházó nem fog idejönni. De ha arra van pénz, és akkor az önkormányzat arra kapott támogatást, azt 
a pénzt kellett megszerezni, azt kellett kihasználni. Tehát én nem ellene beszélek az akkori 
felújításoknak sem, tehát félreértés ne essék, de most erre nincs pénz. Tehát nem szabad olyat 
mondani, hogy bezzeg az Állam nem támogat. Támogat, csak most nem út, járdafelújítást támogat, 
hanem kórházépítést, belváros-rekonstrukciót, csatornaépítést vagy éppen, ahogy mondtam Neked az 
előbb, működést támogat, mert nehéz helyzetben volt az önkormányzatunk. Ennyi történt. És tényleg 
csak, hogy tisztán lássuk a dolgokat, ezért szerettem volna ezt hozzátenni. Sajni képviselő úrnak adom 
meg a szót, mert gondolom, erre akar reagálni. 
 
Sajni József: Igen. Polgármester úr, úgy látszik, hogy ma allegóriás arra, amit én mondok. 
 
Cseresnyés Péter: Nem. 
 
Sajni József: Szép. Tehát nem véletlenül mondtam az allegóriát. No. Semmi más, én nem azt 
mondtam, hogy itt nem ad az Állam, hanem milyen jó lett volna, ha a város adóssága nagyobb lett volna 
az által, hogy beruház több mindenbe. Lehet itt tekerni. Azok az önkormányzatok jártak most igazán jól, 
akik egy picit úgy „eladósodtak”. Ezt, meg kell nézni azokat, nem akarok példákat mondani, mert ott 
tulajdonképpen ott marad a városban, és itt a támogatásuk is ennek arányában nagyobb volt. De 
felejtsük ezt el, végül is egy lényeg, hogy én azt kérném, hogy szóval valahol azt kell végiggondolni, 



 29

egyszer volt a Bene képviselő úrnak egy mondata, hogy ott kell járdát építeni, ahol sokan járnak. Tehát 
akkor a külső területeken, ott kevesebben járnak, de hát akkor soha nem kerül rá sor, és akkor ezeket a 
prioritásokat én mondhatnám tovább, hogy akkor nem kell építeni játszóteret sem, nem kell építeni azt 
se, itt kell benn, mert itt van sok ember, itt van sok gyerek, itt van minden. Szóval valahol a szemléleten 
kellene egy kicsit változtatni, és én emlékszem még arra, hogy jutott annak idején azokra a területekre 
is, ahol a képviselők a túloldalon ültek. Most kevesebb, sokkal kevesebb arányaiban ez. De hát ez az én 
véleményem. Én nem szeretnék ebben sem vitatkozni, sem magas labdát adni, de ezt így érzem. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, tényleg ezt a vitát nem akarom folytatni, de most hadd reagáljak két 
mondat erejéig erre. Hát Miklósfán óvodafejlesztés. De az egész városra. Mindenhol tudunk példát ilyet 
mondani ezzel kapcsolatban. Tehát összességében kell énszerintem nézni a lehetőségeket, meg az 
adott fejlesztéseket, és azt mondom, mindenki kapott. És ha most megint abba akarunk 
belekapaszkodni, és hogy az Ön szavával élve allegóriámat fejezzem ki ezzel a dologgal, nem szabad, 
az Ön szájából nem szabad, hogy elhangozzék feltételezésem szerint az, hogy másik oldalon kell ülni 
ahhoz, hogy valami történjen, mert úgy tudom, hogy a miklósfai óvoda-felújításról akkor döntöttünk, 
amikor már Ön képviselő volt. Nem előtte döntötte el valaki más, hanem mi döntöttünk arról, amikor már 
Ön képviselő volt. Ha igaz az, amit mond Ön, akkor ezek szerint itt ül ezen az oldalon, de én, ahogy 
érzékelni tudom a dolgot, még mindig a másik oldalon, és mégis a miklósfai óvoda mellett döntöttünk. 
Tehát ebbe a méltatlan vitába énszerintem ne menjünk bele. Az, hogy eladósodunk – nem adósodunk 
el. Igen, van sapka, nincs sapka esete. Eddig azt kaptuk, hogy milyen mértéktelenül eladósodott a város. 
Most, hogy a Kormány konszolidálta az önkormányzatokat, most az a baj, hogy nem adósodtunk el 
jobban. Egyébként ezt a vitát zárjuk le, ennek nincs se teteje, se alja, mert ebben nem lehet igazságot 
tenni. Egyébként most gondolja el, a jelen viszonyok között abban az esetben, ha jobban eladósodunk, 
mondjuk 20 milliárd Ft lett volna Nagykanizsa város adóssága, ennek elvitték volna a 60 %-át, vigyék el 
a 70 %-át, marad 30 %, az durván 6 milliárd Ft, ha jól számolom. Ugye? Kint lennénk a vízből? Igen 
nagy bajban lennénk a továbbiakban is, mert 6 milliárd adósság sem kevés. Az is nagyon, nagyon sok, 
mikor annak az adósságszolgálata, hogy arányosítjuk az előtt pár hónappal meglevő 
adósságállományunkkal, akkor, ha jól emlékszem, 6-700 millió Ft lett volna évente. Iszonyatos pénz, 
iszonyatos pénz. Szerintem jól csináltuk. Túlságosan el sem adósodtunk, de annyi adósságot sajnos 
vagy hál Istennek, tényleg nézőpont kérdése, felhalmoztunk, amiből érdemes volt átvállalni az Államnak 
valamennyi összeget. Hú de sok lett a hozzászóló. 
 
Bene Csaba: Nem gondoltam, hogy ez a napirendi pont ilyen hosszú ideig fog tartani, és mondjuk ilyen 
hangulatba vált át, hogy egyik oldal vádolja a másikat azzal, hogy éppen milyen fejlesztés mellett 
döntöttek. Én örülök ennek az előterjesztésnek, és olyan szemszögből próbálom megközelíteni, hogy 
Nagykanizsa városában jelen pillanatban zajló nagy fejlesztések mellett én örömmel vettem, hogy ilyen 
kisebb összegből kisebb területekre tudunk úgy koncentrálni, hogy a város lakossága profitálhat belőle, 
mert azért a város területét használók fogják ezeket a felújított részeket használni nagy részben. Én 
soha nem emlékszem arra, hogy ilyet mondtam volna, hogy ott kell járdát építeni, ahol sokan járnak. Én 
úgy gondolom, hogy fontos ott is járdát építeni, ahol kevesebben járnak, és fontos ott is fejleszteni a 
peremkerületeken is, ahol kevesebben élnek. Mindig nagy vita van közöttünk arról, hogy éppen milyen 
területeken milyen fejlesztéseket helyezünk előtérbe, és kiemelt figyelmet kap a FIDESZ frakcióban is 
mindegyik peremkerület. Ha csak a műfüves labdarúgó-pályákat nézzük, az első prioritás az volt, hogy 
szépen menjünk sorban, és a peremkerületi iskolák kapják meg a műfüves pályákat. Ezt senki nem 
emlegeti föl, mindig csak azt mondják a peremkerületi képviselők, hogy keveset kapnak. Nem akarom 
megismételni azt, amit polgármester úr mondott, de most csak Kiskanizsára utalva mondjuk, idén a 
ravatalozónak a felújítása, műfüves pályának az elindítása, a miklósfai városrészben, elmondta 
polgármester úr, hogy milyen korábbi fejlesztések történtek meg. Persze, tudjuk, hogy sokkal többre 
lenne szükség, de most ez a helyzet, itt tartunk, és megyünk majd tovább, és biztos, hogy fog oda is 
kerülni, de azzal vádolni bennünket, hogy a másik oldalon kell ülni, én úgy gondolom, hogy elég 
méltatlan. Azzal vádolni az Államot, hogy több támogatást is adhatna, pont ebben az évben, az elég 
érdekes szemléletre vall még akkor is, ha pénzügyi szakemberek ugye azt mondják Marton Istvánnal az 
élen, hogy az Állam az egyik zsebéből a másikba teszi az adósságátvállalással, na de hát csak rajtunk 
könnyít, az önkormányzaton. Pénzügytechnikai szempontból igaza van, de azért a mi helyzetünket 
könnyíti meg, mert nekünk lesz majd több pénzünk arra, hogy több járdát, utat újítsunk föl, és különböző 
fejlesztéseket meg tudjunk csinálni Nagykanizsán. Én nagyon örülök annak, hogy belvárosi részen, a 
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Fáy utca, Erkel, Bedő Albert utak végében található garázs megközelítése kulturált körülmények között 
lehetséges lesz a következő időszakban, mert felújítják az ott lévő utakat, mert térdig érő sárban lehetett 
megközelíteni Nagykanizsa belvárosában ezeket a garázsokat. Nagyon régi igény volt ez, és örülök, 
hogy ez megjelent itt a felújítandó területek között. És nagyon, nagyon örülök annak is, ami még 
belekerült, és természetesen én is tudom, hogy erre sokkal több pénzt kellene tudnunk még fordítani, és 
a következő időszakban, ha lesz erre lehetőség, akkor bizony tovább fogunk menni ezen az úton. 
 
Dénes Sándor: Az előbb Fodor úr megszólított, hogy vajon mit fogok én szólni arra, hogy Kiskanizsán 
nem történik semmi. Hát, közel ezt. Ugye itt ebben az utcák, terek, járdák felújításában a Templom tér 
szerepel, ami Kiskanizsa városrésznek, úgy gondolom, egy központi helye, és nagyon ráfér. De ahogy itt 
az előbb már elhangzott, ugye folyamatban van a műfüves pálya építése az általános iskola udvarán, és 
beterveztük a költségvetésünkbe a ravatalozónak a felújítását. És hogyha a következő napirend, ahol az 
intézményi felújítások szerepelnek, hogyha azt elfogadjuk, abban szerepel a Kiskanizsai Iskola fűtési 
rendszerének a felújítása, merthogy az elmúlt év végén ugye két alkalommal is súlyos problémák 
történtek, és napokig nem volt fűtés, illetve volt fűtés a segítségünkkel. Úgy gondolom, hogyha 
mindezeket Ön figyelembe veszi, akkor ilyet nem mondhat, hogy Kiskanizsán nem történik semmi. Én 
nagyon örültem annak, amikor Miklósfán jártam a már emlegetett óvodában – a legújabb, legkorszerűbb 
óvodája a városunknak. Örültem annak, amikor megújult a város főtere, és természetesen bárhol bármi 
történik, ugyanúgy. És úgy gondolom, hogyha ezt mindannyian így tesszük, akkor van rendjen és az a 
helyes. 
 
Marton István: Bene képviselőtársam részben igazat mondott, illetve hát az igazságnak az egyik felét 
mondta ki, a végét, azt jobb, hogyha ugye nem szoktuk emlegetni. Tehát arról van szó, hogy a 
hitelkonszolidáció, az mindenféle hitelkonszolidáció jó. Legalábbis átmenetileg. Ezt most nem tudjuk 
eldönteni, mert annyi szám azért nem áll rendelkezésünkre, hogy ez egy-két évet jelent Kanizsa 
városnak, vagy éppen két-három év könnyebbséget. De, ami a dolog lényeg, hogy több ezer 
önkormányzat volt eladósodva, és az Állam rájött arra, amin és csodálkozom, hogy például az elődjei 
nem jöttek rá, hogy ő, mint a legerősebb tárgyalópartner azzal az egy tucatnyi bankkal egészen más 
tárgyalási pozíciót vív ki, mint az a több ezer önkormányzat külön-külön. Hát itt elképesztő 
engedményeket lehet elérni, ami az egyébként romos államháztartásnak a helyzetét érezhetően tudja 
javítani. Itt a dolog erről szól. 
 
Gábris Jácint: Én elnézve itt a fejlesztési sorokat és elhallgatva a pro és kontra érveket, nyilvánvaló, 
hogy ezek a fejlesztések jogos igények, viszont azt azért így félig mosolyogva azért megjegyzem, 
hogyha nagyon akarnék, akkor neveket is tudnék itt társítani mindenegyes fejlesztési javaslat mögé, és 
ha ugyan van egy olyan érzésem, hogy ez majd a késői kampányban majd biztos előkerül egyes 
embereknél, mint ahogy volt már az előbbi szóváltások során erre precedens, én azt tudom, hogy ennek 
ellenére nem is zavar. Ha ez a fejlesztéseknek az ára, ám legyen. Bár megmondom őszintén, hogy a 
prioritás kérdésében én nem feltétlenül ezeket a fejlesztéseket raktam volna be. Van ezek között – én 
úgy gondolom – olyan, amelyik nagyon fontos és aktuális, de mindegy. Mondom, hogy minden 
fejlesztésre szükség van. Ha ez az ára, ám legyen. 
 
Tóth Nándor: Eredendően nem kívántam ennél a napirendnél szólni, de azért közben jött a gondolat, 
hogy elmondjam, hogy tulajdonképpen ebben az évben nem csak ennyi pénzt költünk utakra, járdákra. 
Mert lehet, hogy mondtam korábbi alkalommal, a csatorna-beruházás kapcsán, amely a végéhez 
közeledik, még egypár hónapot kell kitartani, közel 300 millió Ft értékben történik útfelújítás. És én azt 
gondolom, arra nem nagyon volt példa a város történetében, hogy éves szinten, mondjuk 350 millió Ft-ot 
költsünk utak, járdák felújítására. És elhangzott itt több képviselő részéről, hogy az Ő körzetében nem 
nagyon történik semmi. Azért szeretném elmondani, mondjuk Sajni képviselőtársamnak, hogy emlékeim 
szerint az Erdész utca és a Csengery út az Ő körzete, ott jelentős útfelújítás fog történni. És reményeim 
szerint jó minőségben, mint hasonlóan máshol, bár e tekintetben vannak félelmeim az eddigi 
tapasztalatok alapján, de megpróbálunk mindent megkövetelni és behajtani a műszak ellenőröktől, hogy 
a jövőt illetően kevesebb probléma jelentkezzen. Nem akarom fölsorolni az összes utcát, ahol fel lesznek 
újítva az utak, de még a külvárosnál, a peremkerületeknél maradva azért történik valamilyenfajta 
útfelújítás Korpavár környékén, Palinban, Magyar utcán, Bajcsán. Mondjuk Bajcsát minden 
képviselőtársunknak a figyelmébe ajánlom, aki arra jár, érdemes megnézni. A Vöröshegyi út 
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gyakorlatilag teljes szélességében, teljes hosszúságában megújult. A Törökvári útnak egy jelentős része 
is megújult. És még ugye messzi nem vagyunk a végén, hiszen majd az út- és járdafelújítások csak a 
beruházás végén fognak megtörténni. Hát, hogy ezek milyen pénzből – ugye jelentős része állami 
pénzből, és én ezúton is szeretném polgármester úron keresztül az Államnak és a Kormánynak a 
köszönetemet kifejezni, hogy milyen jelentős támogatást kaptunk a konszolidáción kívül, és jelenleg is 
vannak benn pályázataink, tehát remélünk, hogy még az Állam további költségeinket is át fog vállalni. 
Azon kívül az is a történethez tartozik, hogy a falvak csatornázása jelentős állami segítség és állami 
konszolidáció nélkül nem történhetett volna meg, hiszen a Kanizsa környéki falvak, azok még a városnál 
is jelentősebben el vannak adósodva, el voltak adósodva, és igazából nekem folyamatosan voltak 
aggályaim és félelmeim, hogy az önerőt hogyan tudják előteremteni. Szerencsére úgy tűnik, hogy már a 
falvak problémái, azok gyakorlatilag mondhatom, már a csatorna-beruházást illetően teljes mértékben 
megoldódtak. Másrész én azok közé a képviselők közé tartozok, akik annak is tudnak örülni, ha mások 
örülnek. Én örülök neki, hogy a mellettem lévő Szőlősi Márta képviselő asszony, Balogh László, Bene 
Csaba képviselőtársaim örülnek annak, hogy a körzetükben jelentős fejlesztések történnek. Én azt 
gondolom, hogy mind az Arany János utcai csomópont és az Erzsébet tér közötti járdaszakasznak a 
felújítása, valamint a Sugár utca első szakaszának, tehát itt gondolok az OTP és a Rozgonyi 
kereszteződés közötti részre, azok minden városlakónak érdekei, hiszen azok jelentős, majdhogynem 
azt mondom, hogy belvároshoz tartozó területek. Pusztán én annyit kérnék polgármester úrtól és Karádi 
alpolgármester úrtól, hogy majd, amikor ez a felújítás, mármint az OTP és a Rozgonyi utca közötti 
járdafelújítás történik, a járdaszegély felújítása mindenképpen történjen meg, és ezt a csatorna-
beruházással hangolják össze, hiszen azt mondhatom, hogy napokon belül végeznek a kivitelezők itt 
ezen a szakaszon a csatorna-beruházással. Várhatóan még a Vízmű fog egy rövid ideig munkát 
végezni, aztán kezdődik az aszfaltozás. Tehát össze kell hangolni és az útburkolatnak a felújítását. 
 
Karádi Ferenc: Ennél a napirendi pontnál a felsorolt tételeken kívül egész más szempontok is 
előkerültek. Itt akár az adósságátvállalás, akár a körzetek eddig megvalósult beruházásai. Én a saját 
körzetemet, az akkori körzetemet ismerem pontosan, és Sajni képviselő úrnak mondanám, hogyha 
összeadom ezeket a számokat, akkor pár év alatt több százmillió forint az, ami Miklósfa környékére 
költődött. ha gondolja, fel is sorolom, hogy melyek ezek a területek. Szentendrei utca járda, Krúdy Gyula 
utca teljes szélességében, Mátyás király utca teljes szélességében, Gárdonyi utca buszmegálló, 
Ligetváros buszforduló. Jelezném, hogy Ligetvárosban éppen ebben az időszakban döntöttünk arról, 
hogy 400 milliós fejlesztés zajlik Ligetváros területén. Az Erdész utca szóba került, Csengery utca szóba 
került, amelyik most kerül felújításra. Az óvoda felújítás, az orvosi rendelő, aminek természetesen a 
homlokzata vissza van. Ezt mind, mind ezen a területen került felújításra. Hogy rátérjek a napirendre is, 
a szakosztállyal abban állapodtunk meg, és polgármester úr ehhez áldását adta, hogy azok a felületek, 
amelyek megújításra kerülnek, és a központban vannak, azok illeszkedjenek az eddig elkészült Erzsébet 
tér burkolatához, ezért olyan minőségben készülnek majd a járdafelületek, itt a Magyar utca és az Arany 
János utca közti szakaszra gondolok, a Sugár utcai szakaszra gondolok, és a Szent Imre utcára is, ahol 
viacolor burkolat lesz, a szegélyeket megújítják, és majd azok a felületek illeszkednek ahhoz a 
környezethez, ami itt megjelenik az Erzsébet téren. Tehát egy minőségi munkát vár el a szakosztály, és 
azt garantálom a képviselőtestület számára, hogy ez így is fog elkészülni, és valószínűleg mindenki 
örömére. 
 
Bicsák Miklós: Igaz, én vagyok az utolja, megvártam nagy tisztelettel, és örömmel hallgattam itt Tóth 
Nándor, Bene képviselőtársaimnak a szívből jövő jó szándékát, hogy a peremkerületek. Tisztelt 
polgármester úr és képviselőtársaim, csak hadd említsem meg, lassan Csákai főorvos úrral talán a 
legöregebb képviselők vagyunk a testületben, és jó szívvel mindig megszavaztam belvárosi, 
peremkerületek, mert az a dolgom, és az tesz boldoggá, ha valahol a városban vagy bármelyik 
peremkerületben fejlődés van, járda, utak épülnek, ez a természetes dolog. De most csak röviden egy 
kis csokorban említsem, több éve kérem Nagykanizsa Palin városrész, Alkotmány utca, a förhénci 
bejárattól a gépállomásig lévő, most majd eső, olvadás, hó, a gyógyszertárral szemben ott folyni fog, az 
árok nincs rendbe téve, gyalogjárda, egy kis nyúlfaroknyi területen haladnak az Alkotmány utcában. 
Korpavár városrészben több éve kértem, benn van a költségvetésben. Említsem a Hársfa, Ifjúság utca 
keleti oldalát. Én itt most tisztelettel Bene képviselőtársamnak, mert milyen ügyes, és nagyon rugalmas 
volt, megemlítek, alig két hónapja kérte egy lakó a Bedő Albert utcában, remélem …. a garázssornál a 
problémákat, látom, itt szerepel a táblázatban. Én felveszem Önt marketingesnek a cégünkbe, aki ilyen 
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rugalmas és megoldja ezeket a dolgokat. Ilyen munkatársakra lenne szükség, mert én már évek óta 
különböző járdák, utak, a peremkerület, a belváros, ahogy mondtam, a Hársfa. Nem az irigység, 
támogatni fogom, most is azt mondom, mert a Bedő Albert utcában is barátaim is laknak, mindenhol 
szükség van az utak, járdákra. De azért egy picit, ahogy mondta a Sajni képviselőtársam, fogadjátok el, 
én nem azt nézem, hogy Ti ott ültök velünk szemben, a jobboldalon, megszavazom, mert a városért 
vagytok, azért választottak, engem is azért, a Sajni urat is, meg bármelyik képviselőtársunkat. Akkor 
legyünk egymással toleránsak, és támogassuk a kérését, ahol ott is olyan emberek élnek, gyerekek, 
lakók, sőt, fejlődő Palin városrésznek nagyon sok mindenre szüksége van. Játszótérre is. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen képviselő úr a szavait. Nagyon fontosak voltak. Azt hiszem, hogy 
együtt tudjunk dolgozni, ahhoz mindenképpen. És a megértését is köszönöm. További hozzászólót nem 
látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 15 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

93/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. dönt a közlekedési létesítmények 2013. évi fejlesztéseiről az alábbi 

tartalommal: 
 

Ssz. Helyszín 
Költség 

(bruttó eFt)

1. 
Sugár utca kétoldali járdafelújítás (Fő u. – Rozgonyi u. 
között) 

12 000

2. 
Fáy u., valamint Erkel F. és Bedő A. u. végében lévő 
garázssor útfelújítás 

5 000

3. 
Munkás utca 5., 7. zsákutcák kikötése, és az utak 
szélesítése 

8 000

4. Templom tér (térburkolatok, járdák, parkosítás) 4 000

5. Szent Imre utca kétoldali járdafelújítás 13 000

6. 
Magyar utca kétoldali járdafelújítás (Erzsébet tér – Arany J. 
u. között) 

11 600

7. Előkészítés, műszaki ellenőrzés 1 200

 Összesen 54 800

 
Felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztések előkészítéséről és 
megvalósításáról gondoskodjon. A szükséges forrás, 54.800 eFt összeg a 
2013. évi költségvetés 16. számú mellékletének „Közlekedési létesítmények 
fejlesztése” című előirányzati soron rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
2. dönt arról, hogy 10.000 eFt összeg átadásra kerüljön a VIA Kanizsa 

Városüzemeltető Nonprofit Zrt. részére kátyúzási munkák elvégzésének 
céljára. A szükséges forrás a 2013. évi költségvetés 16. számú 
mellékletének „Közlekedési létesítmények fejlesztése” című előirányzati 
soron rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2013. május 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 
 

 
 
16. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi intézményi felújítási 

munkáira (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Balogh László: Én tudok örülni mások örömének, és természetesen a sajátomnak is, és lehet, hogy 
most is indukálni fogok egy egyórás napirendet, de én hadd örüljek annak, hogy az intézmény-felújítás 
kapcsán, amely tavaly 20 millió volt, ez most 60 millió. Nézem, hogy a valós felmért igény, az 910 millió. 
Ennél többet is tudunk mondani természetesen, részint azért, mert vannak, voltak, vannak és lesznek 
bizonyára nagyobb álmok is, de mondjuk, azért is kevesebb ez az igény, mert igen, jogos, hogy három 
intézmény például hiányzik belőle, amelyeknek nem a város már a működtetője. Ez a Műszaki 
Szakképző, a Mező-Thúry és a Térségi Szakszolgálat. Én azért a jövőt illetően hadd erősítsem meg és 
kérjem tisztelettel, hogy a következő években majd őket is azért vegyük be egy ilyen igénysorba, mert ők 
is a mieink, a mi iskoláink akkor is, hogyha nem mi vagyunk a hivatalos működtetők. Tehát azt 
gondolom, ha nullás sorok is, a problémáikról tudjunk, meg hátha lesz olyan, amikor nem nullás sorként 
lesz még akár egy ilyen nem a miénk iskola az elképzeléseink között. Tehát a 60 milliót, ha nézték, hát 
bizony mind olyan lépés, amely szükséges. Csokorba is köthetők ezek, tehát furcsa, hogy sok iskolában 
a tetőszigetelés milyen komoly probléma. Én a magam példájából okulva hadd mondjam és mutassam 
fel azt, hogy mi most kapunk a Batthyányban néhány fontos célra, világítóablakok cseréjére, csatornára, 
ereszre, tetőjavításra, cirkokazánra néhány milliót. Nagyon köszönjük. És minden iskolában így van. Év 
elején küldjük az aktuális hibákat, problémákat, felújítandó dolgokat, és nem csak nagy álmokat, hogy 
több százmillióért természetesen a Batthyány főépületét fel kéne újítani, mert már 30 éves és lepusztult, 
de most ne ezzel foglalkozzunk, hanem a konkrét, tényleges történésekkel. Mondjuk, egy olyan 20-as 
felsorolásból, ha négyben van előrelépés, azt gondolom, az is már nagyon pozitív, ezért hadd 
üdvözöljem ezt a javaslatot, és remélem, hogy még mások is ugyanezt megtehetik, meg talán a kritika 
élét ezzel hadd vegyük, hogyha az öröm ilyen erős. Úgyhogy köszönöm. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: A Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a palini iskolának a kerítésének a 
költségére beterjesztett 3 millió Ft-ot sokallja. Igazából műszaki tartalmat nem kaptunk róla. Most a 
kiegészítésben kaptunk műszaki tartalmat róla. Továbbra is az a véleményünk, hogy körülbelül 1 millió 
Ft-ból ez a probléma megoldható megnyugtatóan az önkormányzatnak saját forrásából is. 
 
Cseresnyés Péter: Most ez csak a véleménye, vagy pedig módosító javaslat elnök úr? 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: Polgármester úr, ez módosító javaslat, hogy a költségvetésben 3 millió Ft, 
ugyanakkor természetesen, hogyha ez nem elégséges, akkor a többivel együtt hajlandóak vagyunk 
megszavazni és támogatni. De hát javaslom határozati javaslatként, jelenleg 1 millió Ft kerüljön erre 
elkülönítésre. 
 
Cseresnyés Péter: Jó, szavaztatni fogok róla. 
 
Dr. Etler Ottó László: Már az előző és az azt megelőző napirendi pontban is szerettem volna felhívni 
valamire a figyelmet. Közbeszerzési tervnél egyből rábólintottunk azokra, amikről most tárgyalunk. Tehát 
ott már egyszer, hogy legyen közbeszerzés. Most viszont arra hívnám fel a figyelmet, ahogy Gyalókai 
elnök úr is mondta, ezek keretösszegek. A közbeszerzésnél egyből oda mellékelte nekünk a hivatal, 
hogy célokmány készül, ahol az a cél, hogy ezt a pénzt elköltsék. Nem az a cél. Az a cél, hogy 
megvalósuljon az járdafelújítás. Az a cél, hogy az a tetőfelújítás, a kazáncsere megvalósuljon. Még 
egyszer mondom, nem az a cél, hogy ezt a pénzt elköltsük. Tehát, hogy tudjuk mi ezt a közbeszerzést 
úgy irányítani, hogy ebből a pénzből lényeges mennyiség megmaradjon? Hogy a közbeszerzésnek 
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tényleg az legyen majd az eredménye, hogy eredményt, tehát pénzmaradványt eredményezzen? Ez 
megérne egy külön misét, egy külön tárgyalást, hogy ezt akár célfeladatként a műszaki osztálynak, a 
közbeszerzés bonyolítójának kiadni, hogy igenis mutassák ki azt, hogy referenciákat kérnek, megnézik, 
ezek a munkák hol, mibe kerülnek, és ahhoz képest tényleg valóságos verseny alakuljon, és a legkisebb 
áron valósuljanak meg ezek a fejlesztések, illetve javítások. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, nem az 
a cél, ahogyan a céldokumentumok mutatják, hogy a 3 millió Ft-ot vagy a 12 millió Ft-ot erre elköltsük, 
hanem az, hogy ez minél olcsóbban valósuljon meg. Erre egy példa volt, amit Gyalókai elnök úr látott, de 
hát nyilván azért vannak a műszaki osztály, hogy ezeket lássa, ezek tervszámok és nagyon kerek 
számok. Nem tudom, hogy tudnak-e példákat mondani arra, hogy igen, megvalósult 60, 70 %-ból az a 
fejlesztés vagy javítás, amire mi elkülönítettünk pénzt. Hát ez lenne az egész közbeszerzésnek a 
lényege. Itt viszont, amit még szeretnék javasolni, hogy a tetőfelújítások a költségnek közel fele, az a 
lapostetőknek a szigetelése. Pénzügyi Bizottságon is beszéltünk róla, hogy egy referenciával rendelkező 
szakembert kellene arra megbízni, hogy itt távlati célokban hogyan lehet megoldani ezt a problémát, 
mert az, hogy 2-3 évente foltozgassunk lapostetőket, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Felmerült 
az, hogy nyeresgtetős megoldásokat keresni, illetve olyan kivitelezőt keresni, akiknek vannak olyan 
referenciái, hogy ezek a tetőt legalább 10-15 évig tényleg nem okoznak további gondot. Tehát én nem 
apróznám el itt a pénzt és a lehetőséget 12 tetőnek a toldás, foldására, hanem egyben átvizsgáltatnám 
az egészet, és egy koncepciót csinál… rá, hogy hol van sürgős javítás, hol van az, ahol nagyobb 
összeget kell ráfordítani, viszont 10-15 évre biztosított a normális működés. 
 
Cseresnyés Péter: Sok mindennel egyetértünk képviselő úr, de vannak bizonyos szabályok, amit be 
kell tartani, és arra szeretném kérni osztályvezető urat, Tárnok Ferenc osztályvezető urat, hogy 
reagáljon arra, hogy miért kell meghatározni valami keretösszeget, ami természetesen keretösszeg, 
ahogy Ön is mondta, és elvileg, hogyha jó a verseny, akkor ennél jobb árat is el lehet érni, és nem kell 
elkölteni. Tehát a „nem kell”-en van a hangsúly. Tehát nem kell elkölteni arra a pénzt, mert azt keressük 
egy közbeszerzési eljárás során is, hogy melyik a legolcsóbb ajánlat, hogyan tudjuk legolcsóbban, 
egyébként jó minőségben megcsináltatni adott munkát. Tárnok urat kérem, hogy akkor reagáljon a 
képviselő úrnak a gondolataira. 
 
Tárnok Ferenc: Akkor Etler Ottó képviselő úrnak megadnám a választ. Ez az előterjesztés azért került 
most ide, mert jelenleg a céltartalékban szerepel bizonyos összeg az intézményi felújítási munkálatokra. 
Az Áht. kimondja, hogy a fejlesztéseket külön soron kell szerepeltetni, mind a beruházásokat, mind a 
felújításokat, és a mostani testületi döntést követően kerül a költségvetésbe a helyére a felújítási táblába 
soronként az intézményi felújítási kör. Természetesen ezek előirányzatok, amit a testület most jóváhagy. 
A jóváhagyást követően elindul egy tervezési folyamat, ami a közbeszerzési eljárást fogja megalapozni. 
A tervezővel közösen, illetve az intézményekkel közösen fogjuk meghatározni azt a műszaki tartalmat, 
ami legjobban el fogja érni ezt a célt, és leggazdaságosabban megoldhatóvá teszi ezeket az intézményi 
felújításokat. A közbeszerzési eljárást mind a központi jogszabály, a Kbt., illetve a helyi közbeszerzési 
szabályzat szabályozza. Tehát azt gondolom, hogy teljesen körültekintően kerülhet vállalkozásba adva, 
megfelelő referenciák, alkalmasságok kikötésével az eljárás megindítása. Hozzáteszem azt, hogy 
műszaki ellenőrt kívánunk igénybe venni a munkálatok ellenőrzéséhez. Úgy gondolom, hogy ezzel 
szavatolható a költséghatékony megoldás, illetve a megfelelő műszaki megoldások, az első osztályú 
munkavégzés. A lapostetők tekintetében valóban szigetelési szakmérnököt szeretnénk igénybe venni az 
előkészítéshez. Ezt a tervezési folyamat során kívánjuk bevonni, egyetértve a képviselő úrral. 
 
Gábris Jácint: Igazából az előttem szólókhoz szeretnék csatlakozni, hogy valóban itt a tervezési 
folyamat folytán az lenne a kérésem a szakosztály irányába, hogy ezeket a felmerült igényeket és 
megjelölt összegeket árarány értékben, illetve teljesítési értékben azért vizsgálják előzetesen meg. Ugye 
bizottsági ülésen én kaptam erre választ, az OKISB ülésen ez is előkerült napirendi pontként, hogy ez 
tervezési szakaszban majd meg fog történni, hiszen azért most a nélkül, hogy mondanék konkrét példát, 
nevesíteném a konkrét példámat, azért van itt egy fűtési rendszer rekonstrukció, ahol öntöttvas 
radiátorokat kívánnának lecserélni. Nyilván ez egy intézményi igénybejelentés, ez a 3 millió Ft, de 
hogyha nagyon durván számítanék, ugye lapradiátorokról van szó, egy 2.200-as lapradiátort, ami 20-25 
m2-t befűt, akkor az ugye még barátságos áron is úgy, hogy haszna van rajta a kivitelezőnek, 50.000 Ft-
ból megvan. Ez közel 1500 m2-t jelentene, ami számomra irreális. Tehát az lenne a kérésem, hogy 
tudom, ez egy igény, tudom azt is, hogy ez egy ilyen körülbelüli összeg, hogy miután a közgyűlés dönt, 



 35

azután a szakosztály ezt tüzetesen vizsgálja meg, és tényleg azokkal az összegekkel kerüljön ez majd 
betervezésre, ami feltétlenül szükséges, mert tényleg. Egyébként átnézve a tételeket, nyilván mindegyik 
jogos, tehát ez nem is kérdéses, hogy ezeket tényleg el kell végezni. 
 
Jerausek István Péter: Az előző napirendi pont kapcsán sajnos nem volt lehetőségem, de remélem, 
hogy annak is eljön az ideje, hogy én is köszönetet mondjak az út- és a járdafelújítások kapcsán. De 
most viszont van, és kihasználom az a lehetőséget az intézmények felújítása vonatkozásában, 
mégpedig több dolog is megtörtént. Az elsőként hadd említsem, és nagy örömmel tölt el, hogy végre 
hosszú, hosszú idő után megtörténik a sánci kulturnak a vizesedés elleni védekezés, a szigetelés. Az 
különösen megérne egy misét, hogy annak a kultúrháznak a felújításakor, ami olyan 6-8 évvel ezelőtt 
történt meg, sajnálatos módon az első vélemények kapcsán azért egy új épületet lehetett volna építeni 
azért a költségért, amibe az került, de kimaradt a szigetelés. Ez annál is inkább nagyon lényeges dolog, 
nem is kerül olyan sokba, hisz a belső falak olyan mértékben elvizesedtek már, hogy a festést nem 
tartották meg, ramaty állapotban voltak. Nagyon örülök neki, hogy végre ez meg fog történni. Azonkívül a 
következő, bár tegnap lakossági fórum volt Bagolán, és az ott jelenlévők erről tudomást szereztek, de 
azért mégiscsak megemlítem, hogy a bagolai művelődési ház tetőszerkezete meg lesz javítva, és a 
beázás megszün…… És végül, de nem utolsó sorban szintén csak örömmel tölt el, hogy az 
úgynevezett, mostohagyereknek számító Kisfakoson is a művelődési ház felújítása kapcsán több 
probléma is megoldódik. Nevezetesen a külső fal festése, repedezések megszüntetése, ablakok, ajtók 
cseréje, valamint a fatüzelés korszerűsítése, gondolom, egy új fatüzelésű kályha beállításával. 
Remélem, hogy mint ahogy az elején mondtam, oda is eljutunk, hogy az út-, járdafelújítás kapcsán is 
beszámolhatok a kisfakosi út felújításáról. 
 
Bicsák Miklós: Nagyon röviden, ahogy az előbbi utak, járdáknál is elmondtam, hogy minden olyan, ami 
a város vagy bármelyik …. maximálisan támogatom. Először is örülök annak, hogy a palini iskolának 
végre kerítés kialakításával kapcsolatban kérelme érkezett be, és a tisztelt közgyűlés foglalkozik vele, 
hogy megvalósuljon. Csak azért várok tisztelettel, polgármester úr nagyon örülök ennek az iskolai 
kerítésnek, de engedje meg személyes és jó szándékú véleményemet. Én, ha állattartó vagyok, és 
bárkivel határos telek vagy tulajdon van, úgy gondolom, mint városrész képviselője is, hogy maga a 
tulajdonosnak is nem csak a saját érdeke, de olyan úgy megvédeni az iskola oldaláról is, ahogy a 
gyerekek vagy bármilyen probléma felmerüljön, hogy esetleg az állaihoz ne dobjanak be bármit, amiféle 
gyerek, ilyen labdajátékokra is gondolok, nem rossz gondolatokra, hogy a maga azt a tulajdonost, aki az 
iskolánkkal közvetlen szorosan kapcsolatban van, hogy valamilyen formában, rendelettel kötelezni vagy 
felkérni, hogy szálljon be ebbe az iskolakerítésbe, mert egy normális kerítés kialakítására maximálisan 
szükség lenne. Most, hogy pár, nem tudom, x millió Ft-ot jóváhagy a tisztelt közgyűlés, ez mire lesz jó és 
milyen biztonságot ad, de polgármester úr, az a tulajdonos, aki a várossal szemben komoly, nem olyan 
régen még, kimondom, a város csatornázásával kapcsolatban elzárkózott és úgy viselkedett, ahogy nem 
illik egy jó szomszéd módjára, akkor az a tulajdonos most bizonyítson, hogy az iskola érdekében 
hozzááll és segít bennünket, mert megteheti. nagyon komoly érdekeket sértve, egy Kanizsa város 
közgyűlésével és vezetésével szemben, ezt el kell mondani, mert a falu lakossága nem tetszését fejezte 
ki, hogy így viselkedett az iskola szomszédságában lakó tulajdonos, hogy nem járult egy – hirtelen 
akartam mondani – föld haszonélvezet bejegyzéséhez, holott a város maximálisan … 
 
Cseresnyés Péter: … szorgalmi jog volt ugye? 
 
Bicsák Miklós: … szorgalmi, igen. Komoly feltételei voltak, sőt, a viselkedése elutasító. Én úgy 
gondolom, és kérem a közgyűlést, hogy valamilyen formában ezt a tulajdonost kötelezzük, hogy igenis, 
vagy rendeletet. Hát nem hiszem el, én magánházat építek, lehet, hogy laikus vagyok és humán 
beállítottságú ember, akkor az északi oldalon kerítést kell építenem, mert kötelez az építési törvény. 
Akkor egy ilyen intézmény, ahol több száz gyerek tanul, megfordul, és ő még büszkélkedik azzal, hogy a 
palini iskolának a gyermekei ott lovagolnak, akkor tessék támogatni, mert ő hosszú távon ott lakik, és 
köteles az ő saját vagyoni érdekeit megvédeni, de köteles a mi gyerekeink, az ott tanuló gyerekeknek a 
biztonságát is szolgálni. A lényeg az, támogatom, hogy kerítés legyen, de támogatnám azt is és 
javaslom a tisztelt közgyűlésnek, hogy ezt a tulajdonost próbáljuk rá kötelezni, nem bevonni, kötelezni – 
hangsúlyozom –, hogy megtalálja a módját, hogy tessék beszállni a kerítés költségeibe, és akkor egy 
normális, megfelelő határterületen lévő kerítést kiépíteni, ami a gyerekeink biztonságát szolgálják. Erről 
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a témáról ennyit tisztelt polgármester úr. A másik kérésem volna – hosszú évek óta Palin városrész, 
Alkotmány u. 76-ban, a volt gépállomással szemben ez az orvosi rendelő. Még a Kercsmaricsné 
idejében, Ibolya is a költségvetésben szerepeltette, Ön is tisztelettel emlékszik erre. Nagy szükség 
volna. Tessék elhinni, most volt ez az influenzajárvány, kint álltak a betegek, kicsi az a rendelő, kicsi, az 
autók nem tudnak, állandó háború van, szomszédságban egy beteg ember is él, aki nem viseli el, hogy 
az autók ott állnak meg közvetlen az orvosi, és nincs parkolója az orvosi rendelőnek. Ebben kérném a 
közgyűlést, polgármester urat, hogy valahogy ezt a költségvetésben, vagy a módosításnál forrást találni 
rá, hogy legalább ez az intézmény megújuljon egy kicsit, az embereket szolgálja. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, nyár közepén már többet fogunk látni. Remélem, hogy még ebben az 
évben ezen túl is költhetünk intézményeinkre és út-, járdafelújításra. Nyár közepén látjuk azt, hogy még 
pár millió vagy pár tízmillió forint juthat-e ezekre a területekre. Akkor tudunk erről beszélni. És egyébként 
van olyan terület, amit meg fogunk csinálni, vagy olyan munka és olyan feladat, amit meg fogunk oldani 
vagy meg fogunk csinálni, de itt nincs benn az egyikben sem, mert máshogy oldjuk meg. Majd lehet, 
hogy közgyűlési döntés is kell hozzá, de több olyan apró problémát meg fogunk oldani, ami nem 
feltétlenül kapcsolódik ehhez a két napirendhez. Tehát ehhez és az előző napirendhez. Szeretném 
tájékoztatni, egyébként az anyagban, a kiegészítő anyagban talán benn is van, hogy az iskola igazgatója 
megkereste a lovardának a tulajdonosát, aki azt mondta, hogy kerítést nem tud építeni, a villanypásztort, 
amelyik megakadályozza a lovaknak az átjutatását, viszont meg tudja erősíteni. Tehát tesz azért valamit, 
hogy elkerüljék a bajt. De sajnos azt kell mondani, hogy az, amit mi falusi emberek tudunk, hogy ha 
szemben állunk, akkor – bár nem emlékeztem jól – a jobb kéz felől építjük a kerítést, ezt nem lehet 
általános elvként és elvárásként megfogalmazni, mert ez a jogban viszont nincs bent tudomásom 
szerint, vagy a jogászok szerint, nem az én tudomásom szerint, a jogászok szerint nincs bent. Ez egy 
szokásjog. Tehát ezért kell valamit tenni, és nem azért, hogy a lovakat védjük, hanem azért, hogy a saját 
gyerekeinket, tehát az ott tanuló gyerekeket védjük. Ezért, azt gondolom, hogy kutyakötelességünk 
ennek a kerítésnek a megépítése. 
 
Bicsák Miklós (Ügyrendi): Igazán csak egy percet. Hát legalább a tulajdonos úr az iskola 
szomszédságában, ha már a várossal ezelőtt fél éve nem tett megfelelő korrekt, pozitív gesztust, most 
költségként, hogy lássa, hogy egy normális kerítés. Én fel fogom keresni, mint városrész képviselője is, 
tudom, hogy nehéz emberek, de nem minden a pénz. Az egészség a fontos. És … figyelembe venni azt 
a kapcsolatot, ami ő az iskolával és az ott kialakított lakossággal. Őneki is érdeke, hogy … 
Villanypásztor? Átszakítja a csikó vagy a…. 
 
Cseresnyés Péter: De nem kötelezhető, képviselő úr, ezt próbáltam …. 
 
Bicsák Miklós: Értem, értem. Én emberileg próbálom ezt hatni. 
 
Cseresnyés Péter: Főépítész úr, jól láttam, akar szólni? Akkor megadom a szót. Gondolom, ehhez a 
témához. 
 
Deák-Varga Dénes: Az OTÉK szabályozza a kerítésépítés feltételeit, és az OTÉK úgy fogalmaz, hogy 
kerítés építhető. Tehát kötelezővé is teheti az önkormányzat a Helyi Építési Szabályzatában a 
kerítésépítést, ha szükségesnek tartja. Ahhoz a Helyi Építési Szabályzatban kell ezt megfogalmazni. Azt 
pedig a polgármester úr jól mondta, hogy vannak ilyen szabályok, ez az OTÉK-ban benne van, hogy 
amennyiben kerítés épül, akkor azt melyik oldalon kinek kell megépítenie. 
 
Cseresnyés Péter: De egyedi, tehát azt nem mondhatjuk, hogy x helyrajzi számú telken kell kerítést 
építeni, máshol meg nem. Tehát akkor az egész városra kiterjesztve kell valamilyen szabályt felállítani 
ebben az esetben, vagy övezetekre. De mindegy, nem egyes területekre vagy egyes telkekre tehetjük 
ezt meg. Tehát ezért mondom, hogy nem kötelezhető ebben az esetben ő. 
 
Sajni József: Ugye előttünk van egy előterjesztés. 910 milliós igény van, igazából az önkormányzati 
tulajdonú intézmények felújítási igényei, az ilyen tételt tesznek ki. Én annak örülök, hogy tavalyhoz 
képest előrelépés van, és több kerül az intézményi felújításokra, mint tavaly, de jól látható, hogy milyen 
felelőssége van az önkormányzatoknak ezen intézményekkel szemben. És hát bizony ez nem kis tétel, 
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és oda kell figyelni. És szeretnék csatlakozni Etler képviselő úrhoz, hogy én is azt javasolnám, hogy nem 
akarom a langyos vizet föltalálni, de úgy gondolom, hogy a teljes körű lapostető felújításoknál azért 
érdemes lenne megnézni, hogy egy nyeregtetős megoldás mennyivel lenne több, mert itt lehet, hogy 
felújítják, de nagyon nehéz után garanciális munkában elvégeztetni, vagy ha egyszer megroggyant már, 
utána nagyon nehéz javítgatni ezeket a tetőket, hogy nem lenne-e érdemesebb esetleg azt a két 
intézmény esetében, ahol teljes körű lapostető, tehát a Csokonainál és a Kőrösinél. Hát ez csak javaslat, 
de meg kéne nézni, hogy milyen árarány érték van a két esetben a nyeregtető és a mi a csuda között. 
Az, hogy tehát használhatóság és tartósság tekintetében egyértelmű. Annak – most azért hadd mondjam 
– örülök, hogy látom azt, mert ismerve a problémát, hogy a Miklósfai Iskola tetőfelújítása megtörténik, és 
állagmegóvás … 
 
Cseresnyés Péter: Látja, nem kell átülni a másik oldalra ahhoz, hogy Miklósfa kapjon valamit. 
 
Sajni József: Nem, nem. Most már meg is gondoltam az átülést, most már maradok. Igen. És amit azért 
kérdésként feltennék, hogy van egy nagyon akut probléma, és ez egy nagyon régi adósság. Nem a 
körzetemhez tartozik, de körzetemből járnak oda, és igénybe veszik a szolgáltatás – a Csengery úti 
gyermekorvosi rendelő borzalmas állapotban van, és szülők kérdezik, hogy ez hogy fog megoldódni, 
vagy mikor oldódik meg. Ennek volt már, van is, azt hiszem, terve, hogy nagyon, nagyon gyehenna 
állapotban van. 
 
Cseresnyés Péter: Nem szeretném megismételni Tárok úr, amit mondott. Az a szándékunk, hogy 
ezeket a lapostetőket megvizsgáltassuk, és megnézessük, hogy milyen technológiával vagy technikával 
lehet biztonságosabbá tenni – már az éghajlati viszonyok miatt – a tetőt, amibe beletartozik az is, hogy 
lehet, hogy azt fogják mondani, hogy szerkezetileg elbírja a nyeregtetőt, és ebben az esetben teszünk 
valami könnyített szerkezetű tetőt egyes épületeinkre vagy tervezünk rá, hogyha lesz rá pénzünk. Ezen 
is volt vita tudomásom szerint valamelyik bizottságban, hogy szükség van-e ilyen mérnökre vagy nincs 
szükség. Én azt mondom, hogy nem baj az, hogyha megnézzük. Legalább lesz egy elképzelésünk, lesz 
egy képünk arról, hogy milyen állapotban vannak a saját intézményeinknek a tetőszerkezetei. Tehát ez 
talán a Hevesi Iskola kapcsán merült fel nagyon komolyan, mert ott óriási problémák vannak a 
tetőszigeteléssel, és ott nagyon gyorsan kell valamit tennünk. Lehet, hogy a legelső lépést ott kell majd 
megtennünk, amikor egy átfogó tetőszigetelést vagy éppen egy tetőépítést kell elvégeznünk. Csengery 
útról tudunk-e valamit? Egyszerűen nem került képbe, mert voltak fontosabb dolgok most. Ennyi. De 
benn van a tervben, tehát megnézzük, hogy mit lehet csinálni, képviselő úr. Köszönöm azt, hogy jelezte, 
de most ebben az évben nem volt képben itt az intézményi felújításoknál ez. Talán azért sem, mert 
mondjuk, egy napirend utáni vagy kérdésben ezt nem említette meg két hónappal ezelőtt. Most ez 
cinizmus volt, de tényleg ez elfelejtődött, úgyhogy most, hogy fel lett melegítve, így most képbe kerülünk 
és figyelünk rá a következő időszakban. Azért Tárnok urat kérném, meg az Alapellátásnak a vezetőjét, 
hogy menjenek el, nézzék meg, hogy milyen állapotban van az a rendelő, hogy legalább legyen egy 
képünk róla, hogy mit kell csinálnunk ott, és mennyire sürgős valamit tennünk a rendelő felújítása 
kapcsán. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az 
kérem, nyomja meg az igen gombot. Ja bocsánat, volt egy módosító, Gyalókai elnök úr módosítója, hogy 
3 millió helyett 1 millió legyen a kerítésépítésre, és ebben a keretösszegben versenyeztessék meg a 
szakosztálynak a vezetői. Aki ezt a módosítást el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Cseresnyés Péter: És most ezzel a módosítással teszem fel a határozati javaslatot szavazásra. Aki el 
tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza: 
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94/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az alábbi 2013. évben 
betervezett intézményi felújítási munkák végzésével, a táblázatban szereplő 
tervezett összegek és az előterjesztésben ismertetett részletezés szerint – 
Palini Általános Iskola/kerítés építése lovardával közös szakaszon, I. ütem 
északi határon kerítésjavítás feladatra javasolt keretösszeg 1.000.000 Ft-ra 
történő módosításával – az alábbi lista alapján a költségvetésben biztosított 
60.000 e Ft előirányzat terhére. 

 
  

Helyszín 
 

Költség 
Bölcsődék 

 Egyesített Bölcsőde-  
Rózsa Bölcsőde (Nk. Rózsa u. 7/A) 

5.000.000,-

Óvodák 
 Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda 

 
9.730.000,-

Általános Iskolák 

 Általános Iskola Kiskanizsa  
(Nk. Bajcsy Zs. u. 67.) 

20.000.000,-

 Palini Általános Iskola 
(Nk. Alkomány u. 79.) 

1.150.000,-

 Miklósfai Iskola 
(Nk. Iskola u. 10.) 

1.500.000,-

 Hevesi Sándor Általános Iskola 3.500.000,-

 Kőrösi Csoma Sándor- Péterfy S. Általános Iskola- 
Péterfy Iskola 

6.000.000,-

 Zrínyi Miklós és Bolyai János Általános Iskola- Zrínyi 
utca 

500.000,-

Középiskola 

 Batthyány Lajos Gimnázium 7.500.000,-

Művelődési Intézmények 

 Kanizsai Kulturális Központ  3.120.000,-

  
Összesen 60.000.000,-

 
Határidő: a felújítási munka elvégzésére: 2013. december 31.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc Városfejlesztési Osztályvezető) 
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17. Javaslat a nagykanizsai közparkok, zöldterületek felújításának ütemezésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: Igazából a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság abban a tudatban készült 
erre a napirendre, hogy Sajni úrnak volt egy javaslata, hogy készüljön egy zöldterületi felújítási program 
2012-ben. Ez az előterjesztés igazából nem a teendőket tartalmazza, hanem ezt erősíti meg, hogy 
készüljön egy zöldterület felújítási program. Tehát mi igazából egy tervet vártunk, és a Via Kanizsa Kht.-
nál van egy kertész végzettségű alkalmazott, akitől ennek a megoldását, ütemezését és hát - hogyan 
mondjam? - elképzeléseket vártunk tőle. Erre kapott a hivatal, illetve az önkormányzat kapott egy 
feladatlapot, amit igazából neki kéne kitölteni és kitalálni, hogy mit kéne csinálni. Hát, szerintem ez nem 
egészen így működök. Ezért a bizottság egy olyan értelmű határozatot hozott, hogy megkérjük a Via 
Kanizsa kertészét, nyilván az ügyvezető úron keresztül, hogy a szeptemberi közgyűlésig készítsen egy 
zöldterületi programot, tehát valamilyen szintű elképzelést, hogy milyen zöldterületek felújítására, milyen 
sürgősséggel és mennyi pénzért kerülhet sor. Ami itt valami előterjesztés formát kaptunk, ez egy-két 
apróságot nem tartalmaz, mint például a Sétakertet, a Székely-kertet és hát nem akarom sorolni az 
olyan nagyobb jelentőségű zöldterületeket, amit hát elvártunk volna, hogy valami elképzelést kapjunk 
róla. 
 
Sajni József: Valóban én kezdeményeztem ezt, hogy ez kerüljön a közgyűlése elé. Én úgy gondolom, 
hogy hát kiindulási alapnak most ez az előterjesztés. De ebből nem tudunk mi semmit sem meg. Én azt 
hiszem, hogy ennek folytatásának kell lenni, és én kérem polgármester urat, hogy akkor az illetékesek 
ezt készítsék is el, mert ez önmagában. Tehát legyen egy kiindulás és egy döntése az 
önkormányzatnak, hogy igen, ez a koncepció végül is készüljön el, illetve egy fejlesztési terv hozzá.  
 
Cseresnyés Péter: De a határozati javaslat erről szól. Nem? 
 
Sajni József: Azt mondom, hogy tehát ez folytatni, tehát ez legyen is meg.  
 
Gyalókai Zoltán Bálint: Tehát igazából határozati javaslatként mondom, hogy a szeptemberi 
közgyűlésre készüljön egy zöldterületi terv. Ez a bizottságnak a véleménye. 
 
Cseresnyés Péter: Na most, ha csak értelmezni szeretném a bizottságnak a javaslatát. Ugye az 1-es 
pontban az van, hogy zöldfelületi koncepciót 2014. évben készítessem el. Tessék? Sajni képviselő úr, 
mit? Szeptember. Ezt én kértem, csak ugyanazt csináljuk meg, tehát tulajdonképpen most mondjuk, 
szeptember 30-ig, ha addig számolom, azt mondja, hogy van május, június, augusztus, szeptember, öt 
hónap. Öt hónap alatt csináljuk meg azt, amit egyébként, gondolom a főépítész egyeztetetett más 
szakemberekkel és azt mondják, hogy körülbelül 1 éves munka. Mert akkor én azt mondom, hogyha, 
mert egyetértek azzal, hogy a Via-t terheljük egy kicsit. Ezzel nekem nincs gondom, csak akkor egy 
reális időintervallumot adjunk arra, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Akkor legalább toljuk ki év végéig. Hát, 
szeptember után már úgysem tudnak semmit sem csinálni. Ha van munka, először akkor tavasszal van, 
2014. tavaszán van munka. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Ez most nem a városi főkertésznek lenne a feladata? 
 
Cseresnyés Péter: Mivel nincs főkertész, ezért kell keresni kertészt és van kertész a Via-nál, mondja a 
Városfejlesztési Osztály. Kaphat szót igazgató úr mindjárt, csak először elnök urat meghallgatjuk.  
 
Gyalókai Zoltán Bálint: Igazából nem fűszálra részletes tervet szeretne a Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Bizottság, hanem szeretne egy olyan koncepciót, aminek egy harapását a következő évi 
költségvetésben költségelve megvalósítható módon be tudnánk emelni. Tehát nem egy teljes 
részletességi koncepciót kérnék, hanem egy általános koncepciót és abban megneveznénk a 
költségvetés elkészítéséig a közgyűlésen természetesen két-három olyan részfeladatot, amire 
lehetőséget látunk, hogy 2014. I. negyedévben, illetve a tavasz folyamán elindítsunk. Tehát ezért 
szeretnénk egy koncepciót szeptemberre látni. 
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Cseresnyés Péter: Meg fogom szavaztatni természetesen a módosító javaslatot, de láttam, hogy 
Gáspár András igazgató úr a szívéhez nyúlt és szót kért.  
 
Gáspár András: Én a bizottságnak azon, amikor a bizottság tárgyalta ezt a napirendet, nem tudtam 
róla, és nem tudtam ott részt venni. Én úgy tudom, ott olyan kérdések is elhangzottak, hogy van nálunk 
egy kertész, hiszen mit csinál, nem dolgozik az semmit, belefér a munkájába. Én ilyet hallottam. Na most 
ő az a cégnél, miután egyedül van ezen a szakterületen, míg útban átfedések vannak, egyéb 
területekben átfedések vannak, aki a napi nyolc órában nyolc órát dolgozik. Őneki amellett, hogy 
lakossági kapcsolatatai vannak, amellett, hogy a vállalkozót ellenőrzi, amellett saját brigádja van, 
amellett övé az Erzsébet tér és kertészmérnök valóban. De ez a koncepció, ami alapján a későbbiekben 
vagy akár évtizedes nagyságrendben meg kellene alapozni a város növényállományának a felújítását, 
ez nem egyszemélyes, ez team munka, ehhez tájépítő szakember kell. Tehát mi, ha a közgyűlés azt 
mondja, nekiállunk, tehát általában a lehetetlent is megpróbáljuk, amíg lehet, de nem vagyok benne 
biztos, hogy jó eredmény fog ebből kisülni. Én letöltöttem a Netről, amit két-három évvel ezelőtt 
Egerszeg város fogadott el, ahol egy kis szeletét csinálták meg annak, hogy volt egy hasonló kis 
koncepció, vagy egy ilyen javaslat és egy kis szeletét megcsinálták tájépítő mérnökkel. Minden fát fel kell 
mérni pontosan, az állapotát. Megállapítani műszeresen, pontosan és a javaslatot tenni arra, hogy merre 
induljunk. A városban 40 ezer fa van körülbelül. Tehát ezt megpróbáljuk mi megcsinálni, ha a közgyűlés 
úgy dönt, de nem mondom, hogy fizikailag lehetetlen, mert a végén fog kiderülni, hogy az volt. Tehát ez 
egy olyan nagyságrendű. Ez olyan, mintha a főépítésznek azt a feladatot adná a város, hogy innentől Ő 
csinálja a rendezési terveket.  
 
Cseresnyés Péter: Volt egy javaslat. Sajni képviselő úr javaslat volt 2012. szeptemberében. Ezt a 
közgyűlés elfogadta. Gáspár András most elmondta nekünk azt, és valószínű bizottsági ülésen, hogy ez 
nem kis munka. Tehát ez egy nagyon nagy munka. Énnekem az a véleményem, hogy csak azért, hogy 
döntsünk valamiben és csináljunk valamit, hogy aztán elmondhassuk, hogy valami készül, de semmire 
nem használható, nem biztos, hogy ilyen jellegű döntést kellene nekünk hozni. Én, ha lehet, akkor ezt a 
határozati javaslatot is átírnám egy kicsit és átírnám azt is egy harmadik javaslatként, amit a 
városfejlesztési bizottság javasolt. Annyiban tenném ezt, hogy én is azt mondom, hogy a Via csináljon 
valamit. Viszont az lenne a kérésem, hogy a kertészmérnök hölggyel, tehát aki nálatok dolgozik András, 
meg azzal a gazdasági társasággal, aki a virágosítást, egyéb dolgokat csinálja, kellene csinálni egy 
olyan koncepciót, amelyik legalább azt mondja meg, hogy mit kellene terv szintjén nekünk elvégezni 
ahhoz, hogy ez a bizonyos koncepció, amit Sajni képviselő úr bejavasolt és mi elfogadtunk, elkészüljön. 
Tehát mit kell nekünk tenni. Tehát lássunk egy vázat legalább, hogy mi az a munka, amire hogyha 
rábólintunk, akkor el kell, hogy készüljön. Akkor tudunk költséget számítani egyáltalán a tervezésre, és 
akkor tudjuk kiszámolni, miután megvan a terv, hogy az mennyibe kerül, hogyha meg kell valósítani. Ez 
attól független, hogy egyébként nektek abban az esetben, hogyha veszélyes fák vannak, ilyen dolgokat 
észlelünk a városban, fel kell hívni a figyelmet, és nekünk meg kell oldani azoknak a kivágását. De 
tényleg valamit kell tenni, mert azóta, amióta nincs városi főkertész, azóta ez a tervszerű megújítás, fák 
gondozása, megújítása nincs. Tehát valamit kell tennünk. Ebben én is egyetértek Sajni képviselő úrral. 
De abban is egyetértek a Városfejlesztési Osztállyal, hogy addig, amíg. És ha tényleg team-munka, és 
ebben a szavadban hiszek, mert ez tényleg nem egy embernek a munkája, ha tényleg team-munka, 
akkor lássuk azt, hogy milyen szakembereket kell bevonni a tervezet elkészítésében, mert az sem lesz 
megoldás, hogyha egy városi főkertészt hozunk ide, és ő megint egy szegmensével foglalkozik csak a 
zöldterületek fejlesztésének a munkálataiban. Nem tudom, mennyire érthetően mondtam azt, hogy 
szerintem, ez lenne akkor nagyon röviden, hogy akkor megbízzuk a Via-t azzal, hogy a zöldterületek, a 
városi zöldfelület helyzetelemzését és az elvégzendő feladatok területeit határozza meg a célból, hogy a 
későbbiekben ez alapján egy koncepció elkészítésére alkalmas anyag legyen – jó? – a kezünkben. Majd 
magyarosítjuk egy kicsit a jegyzőkönyvben Edit. Jó? Akkor én azt javaslom, hogy ezt fogadjuk el úgy, 
hogy a Városfejlesztési Osztálynak a javaslatát én azért, mert az elnök úr nem vonhatja vissza saját 
maga, tehát szavazásra felteszem. Szerintem ezt most akkor ne fogadjuk el, és akkor én az eredeti 
határozati javaslat helyett azt teszem föl szavazásra, amit én most hevenyészetten az előbb 
megfogalmaztam. Akkor először a Városfejlesztési Bizottságnak a javaslatát teszem föl szavazásra. Aki 
el tudja fogadni, az kérem, nyomja az igen gombot. Én tartózkodni fogok.  
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A közgyűlés 6 igen és 12 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.  
 

 
95/2013,(III,28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a „Javaslat a 
nagykanizsai közparkok, zöldterületek felújításának ütemezésére” 
előterjesztéssel kapcsolatban a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság azon 
javaslatát, hogy a 2013. szeptemberi soros közgyűlésre készüljön egy 
zöldterület felújítási program. 
 
 
 

Cseresnyés Péter: És akkor a módosított javaslatot, a Via Kanizsa szakemberek bevonásával egy 
helyzetelemzést csináljon, ami alkalmas arra, hogy a későbbiekben egy zöldfelületi fejlesztés tervét 
készítsünk belőle, és a határidő, ez viszont akkor azt mondom, hogy augusztus 31. Szeptember 30.? Jó 
szeptember 30.  
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

96/2013.(III.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Via Kanizsa 
Városüzemeltető Nonprofit Zrt-t, hogy készítse el a város zöldfelületeinek 
helyzetelemzését és az alapján elvégzendő feladatokat, amely alapja lehet a 
város zöldterületeinek fejlesztésre vonatkozó koncepciónak. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Gáspár András vezérigazgató) 
 

 
 
18. Javaslat a településfejlesztési és településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetés 

szabályairól (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 

Cseresnyés Péter: Szeretném kérdezni, valakinek hozzászólása van-e? Ilyet nem látok, a vitát lezárom. 
Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 
 

97/2013.(III.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 
településfejlesztéssel és a településrendezéssel kapcsolatos partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
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1. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és 
a településrendezési eszközök partnerségi egyeztetésébe eseti és állandó 
partnereket kell bevonni. 

 
2.  

a.) A partnerségi egyeztetésben esetenként résztvevő civil és gazdálkodó 
szervezeteket, egyházakat, valamint tájékoztatásuk módját a 
településfejlesztési döntés során, határozatban kell rögzíteni. 

b.) Az eseti résztvevőket a kormányrendeletben meghatározott 
véleményezési szakasz megkezdésével egy időben, a véleményezési 
anyag megküldésével kell bevonni. 

c.) Az eseti résztvevők a polgármesterhez címzett és a főépítészi irodához 
eljuttatott, szövegszerű, indoklással ellátott írásos véleményükben 
tehetik meg észrevételüket a véleményezési szakasz lejártáig. 

d.) A vélemények dokumentálása, nyilvántartása, valamint az el nem 
fogadott javaslatok indoklása, azok dokumentálása és nyilvántartása az 
államigazgatási véleményekre vonatkozó szabályok szerint, azokkal 
együtt történik. 

 
3.  

a.) A partnerségi egyeztetés keretében az előzetes tájékoztatási szakasz 
megkezdésével egy időben a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni 
kell.  

b.) A véleményezési szakaszban, vagy tárgyalásos eljárás esetén a 
véleményezendő anyag helyben szokásos közzétételével (hirdetmény 
az önkormányzati hirdetőtáblán valamint a Kanizsa TV-ben, a Kanizsa 
Lokálpatrióta hetilapban és a Zalai Hírlapban) kerül sor a lakosság 
bevonására.  

c.) A lakosság a 2. c) pontban részletezettek szerint teheti meg 
észrevételeit. 

d.) A vélemények dokumentálására, nyilvántartására a 2. d) pontban 
részletezettek szerint kerül sor. 

 
4.  

a.) A partnerségi egyeztetésbe az érdekképviseleti szerveket a 
településfejlesztési döntés elfogadásáról szóló előterjesztés 
időszakában minden esetben be kell vonni. Az érdekképviseletek az 
előterjesztés helyben szokásos közzététele útján értesülnek a tervezett 
módosításról. 

b.) A véleményezési szakaszban, vagy tárgyalásos eljárás esetén, a 
véleményezendő anyag közzétételével kerülnek bevonásra az 
érdekképviseleti szervek. A közzétételre a 3. b) pontban részletezettek 
szerint kerül sor. 

c.) Az érdekképviseleti szervek a 2. c) pontban részletezettek szerint 
tehetik meg észrevételeiket. 

d.) A vélemények dokumentálására, nyilvántartására a 2. d) pontban 
részletezettek szerint kerül sor. 

 
5. Elfogadásukat, módosításukat, kiegészítésüket követően a 

településfejlesztési és a településrendezési eszközöket a város honlapján 
közzé kell tenni. 

 
Határidő: minden új településrendezési terv illetve tervmódosítás 

elfogadását követő 30. nap 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
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19. Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2013. évi munkatervének elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Farkas Tibor igazgató (farkastibor@kanizsaikultura.hu)  

 
 
Balogh László: A kulturális bizottság 7 igennel egyhangúlag támogatta a javaslatot azzal együtt, hogy 
elég hosszan körbejártunk természetes módon a mi KKK-nk napirendjét és felvetődött több minden. 
Természetesen az integrációs kérdés, ami nem feltétlenül jelent sokmillió forint megtakarítást - ezt 
megállapítottuk. De nem is biztos, hogy ezért történt annak idején az összevonás. A kiadás jóval több, 
mint a bevétel, ez többször is szerepel a munkatervben is egyes rendezvények kapcsán. De 
megfogalmazódott az is, hogy a kultúrát bizony támogatni kell. A kultúra nem lehet önfinanszírozó. És 
megállapíthatjuk azonban, hogy a város bizony helyt is áll ezen a téren. A munkaterv nem biztos, hogy 
csak rendezvény-centrikus kell, hogy legyen, bár nem panaszkodhatunk emiatt sem. Az idén a 10. 
Dödölle Fesztivál lesz és a 40. Jazz Fesztivál. Ez mindenképpen kiemelendő. És hát természetesen 
sorolni lehetne még sokszínű rendezvények sorát, de még fontosabb egy kulturális intézmény kapcsán a 
közösségfejlesztés, amiből persze soha nem elég. Van rá jó pár jó próbálkozás, de ezen a téren 
bizonyára még tudunk továbblépni, előbbre lépni. Az is előjött ezen javaslat kapcsán, ezen napirend 
kapcsán is, ami az elkövetkezendő egy-kettő napirend kapcsán előjön még, hogy a közművelődés és a 
közgyűjtemény együttélése hogy történhet, hogy történjen mondjuk a városban a jövőt illetően. A KKK 
kapcsán az megfogalmazódott, hogy a többcélúság előny bizonyos pályázatoknál, de ennek majd lesz 
ellenérve a következő napirendeknél. Ebbe én nem szeretnék belemenni. Mindenesetre a módját, 
méltóságát megadtuk a bizottsági ülésen és itt is illő volt néhány mondatot szólnom. Javaslom az 
elfogadását a munkatervnek. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati 
javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
 
 

98/2013.(III.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsai Kulturális Központ 
2013. évre szóló Munkatervét – az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal - 
jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a Munkaterv aláírására.  
 
Határidő: 2013. 03. 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Bagarus Ágnes osztályvezető 
 Tácsi Hajnalka osztályvezető) 

 
 
 
20. Javaslat a közművelődési és közgyűjteményi intézmények átszervezésének elindítására 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Száraz Csilla igazgató (szcsilla.muzeum@gmail.com), Farkas Tibor igazgató 
(farkastibor@kanizsakultura.hu ) 

 
 

Cseresnyés Péter: Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, 
kérem, nyomja meg az igen gombot.  
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A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
     
 

99/2013.(III.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

1. egyetért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 
lévő közművelődési és közgyűjteményi intézményrendszer strukturális és 
szakmai felülvizsgálatával. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. júniusi 
soros közgyűlésre terjessze elő a további működtetésre vonatkozó 
javaslatát. 

 
Határidő:  2013. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
2. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a további működtetésre 

vonatkozó tervezet jogszabály szerinti szakmai véleményeztetéséről. 
 

Határidő:  2013. június 15. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

  
3. a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény magasabb vezetői 

állására kiírt pályázatát visszavonja, az 58/2013. (II.28) sz. közgyűlési 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő:  2013. április 1. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
 
21. Javaslat a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Küldetésnyilatkozata és 2013. évi 

Munkatervének elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Száraz Csilla igazgató (szcsilla.muzeum@gmail.com) 

 
 
Balogh László: Itt is egyhangú volt a bizottsági döntés, de volt körbejárás. Az előző napirend kapcsán 
is, de ott nem szóltam. Néhány mondatot ezzel együtt, akár összevontam hadd tegyek, mert történelmi 
pillanat van olyan szempontból, hogy január 1-jétől a Thúry György Múzeum - hadd hívjam én így 
továbbra is - visszakerült a városhoz. Visszakerült oda, ahonnan vétetett, mondhatjuk így is. 
Visszakaptuk a múzeumunkat. Így innentől kezdve jó gazda módjára kell olyasmikkel foglalkoznunk, mint 
ami ebben a munkatervben van és lesz küldetésnyilatkozata. Ezt szakrális dolognak is tarthatjuk. 
Természetesen a praktikusságok a konkrét működésben fontosabbak. Például az, hogy 11 fős 
statisztikai létszámmal működnek. Ez azt jelenti persze, hogy 9 fő, plusz 4 közfoglalkoztatásos dolgozik 
a múzeumban. Szakmai anyagként is hát jó volt olvasni azt a sokszínű tervet, ami előttünk áll. most már 
a mi múzeumunkként. 30 millió Ft van bent a költségvetésben, ami remélhetően oly módon elég is lesz, 
hogy a TÁMOP 3.2., bocsánat nem. Tehát plusz pénz is jön a házhoz 18 millió Ft erejéig. Az probléma 
és ebben hadd szóljak még egy-két mondatot, hogy mondjuk a múzeumi feladatokat illetően a régészeti 
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feladatok a BM-hez tartoznak, tehát a Belügyminisztériumhoz. A múzeumi feladatok viszont az EMI-hez. 
Ez érdekesség akár így szakmai szempontból. Fontos lenne a múzeumpedagógia erősítése a jövőben 
akár még a turisták helyett is, mert nem valószínű, hogy a turisták özöne fogja elérni a Thúry György 
Múzeumot. Persze törekedni kell rá. A múzeumpedagógiában akár jobban hinnék, de természetesen 
fontos szerepe lehet a jövőben, akár a mi múzeumi negyedünknek, mert ez a soklábúság, ami megvan 
egyelőre a Thúry György Múzeummal, de hogy az egyéb közgyűjtemények, különösen a Plakátház és a 
Kiskastély esetleg hozzákerülvén, hogy alakítja át ezt az új rendszert. Az előző napirendnél egyféle igent 
mondunk arra, hogy induljon el ez az együttgondolkodási folyamat. És erről azért nem szólok, mert erről 
még majd akár vitázni is fogunk bővebben. Summa summarum, üdvözöljük a mi Thúry György 
Múzeumunkat. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Azt szeretném megkérdezni a tisztelt igazgatónőtől majd, aki itt ül és hallgatja 
a közgyűlést, hogy tetszett említeni a beszámolóban, hogy visszakerülnek Kanizsához Zalaegerszegről 
a kanizsai gyűjtési területről - ha jól értettem – begyűjtött és Zalaegerszegre elvándorolt, tehát a 
műkincseink, azok úgy vándoroltak Zalaegerszegre, mint a magyar műkincsek Bécsbe, annyi 
különbséggel, hogy Bécsből nem adják vissza. Ha nem adják vissza őket, mint például nem adják 
vissza, minden kormány kéri Bocskai István koronáját, amit meg lehet tekinteni a bécsi …., de csak ott 
lehet nézegetni, mert nem adják vissza. Mindig elengedik a fülük mellett a kérdést. Nem érdekes most. 
De nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ugye itt említettem annak az úrnak, akikről azt gondoltam, hogy 
Ő a megyei múzeum igazgatója, később kiderült, hogy nem Ő volt az, aki nagyon megsértődött, hogy 
megmertem tőle kérdezni, hogy az úttörők által begyűjtött bizonyos rézlemezt, amiről egy 1700-as 
évekbeli Zala vármegyét lehet nyomtatni, és itt nyomtattak is a  Kanizsa nyomdában néhányan, hogy ezt 
visszakapjuk-e? Tehát akkor ezt szeretném Öntől megkérdezni. Ez az első kérdésem, amit Öntől 
kérdezném. A Bedő papír régiségbolt nem létezik már elég régen. Én nem javasolom, hogy ott aukcióval 
oda tetszenek fordulni, mert ilyen nincs. Van olyan, hogy Árverés 90 Bt.. Tehát ahhoz lehet fordulni, ott 
lehet vásárolni. Sajnos egy szomorú történetet elmondok Önnek. Néhány napja történt, hogy a Darabant 
Kft. aukcióra hirdette meg a nagykanizsai Vécsey utcai iskolának a pauszpapírra rajzolt tervrajzát 1.600 
kemény magyar forintért. Ezt aztán nem vette meg senki. Ez 1.600 forint volt. Én nem hiszem, hogy 
rendelkezünk ezzel a valamivel, tehát ezzel a pausszal. Azt szeretném még Öntől megkérdezni, hogy 
miért olyan... Tetszik írni a kérdéseket?  
 
Száraz Csilla: (Nem mikrofonba beszél.) Nem. Jegyzem. …….. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Igen? Gratulálok. Akkor még mondok néhányat. Akkor a következő az lenne, 
hogy miért ilyen kevés a publikáció? Tehát úgy emlékszem, hogy 2013. évre egy van betervezve. Most 
nem az Ön „Földvárak” című könyvére gondolok, ami reményeink szerint hamarosan meg fog jelenni, de 
lehet, hogy ez lett, majd Ön megmondja, hogy erről van-e szó. De egy kicsit kevésnek tartom attól 
függetlenül a publikációt, mert ebben például, ebben a kis fakkban az is bent van, hogy cikkek, könyvek, 
egyéb publikációk. Hát egyelőre ennyi. Még kérdezzek? Mindegyiket megjegyzi? Még kérdeznék egyet. 
A PIÉRT raktárban lehet ugye jelentősebb méretű tárgyakat ugye raktározni, mert Czupi Gyula igazgató 
úrral meg tetszettek egyezni, ugye egy jelentősebb értékű bútor oda bevándorolt. Most azt szeretném 
megkérdezni, hogy a PIÉRT raktár az, ami ott a Zrínyi utcában van a posta mellett?  Úttörőház? Ja az 
Úttörőház. Nem a PIÉRT raktár? Az Úttörőház egy kicsit lejjebb van. Tehát a főiskola. Akkor 
megegyeztünk. Akkor a főiskola melletti. Hogy az mekkora méretű és mit csinál ott a könyvtár? Csak úgy 
diszponál fölötte, vagy könyveket tart ott? Egyelőre ennyi. Ez azt hiszem, hogy hét kérdés volt. 
 
Cseresnyés Péter: Igazgatónő legyen szíves, válaszoljon a kérdésekre! 
 
Száraz Csilla: Akkor a Thúry György Múzeum munkatervével kapcsolatban elmondanám, hogy a 
múzeum az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának megfelelő munkaterv 
szempontok alapján dolgozta ki az éves munkatervét. És most vesztettem el a fonalat, de mégsem. 
Tehát a Bedő papír régiség már nem létezik, tudjuk. Már tavaly is az Árverés Bt.-től vásároltunk. És ami 
az első kérdése volt Károlyi képviselő úrnak, hogy a visszakerül az M7-es, M70-es autópálya 
leletmentése. A Nagykanizsai Thúry György Múzeum gyűjtőterülete Dél-Zala térsége és ez a működési 
engedélyünkben meghatározott és az M7-es, M70-es autópálya építésekor előkerült régészeti leleteket, 
úgy döntött a Zala megyei Múzeumok Igazgatósága, hogy külön tartja nyilván és erre épületet is vásárolt 
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a beleltározott leletanyag tárolására Zalaegerszegen. Így tulajdonképpen a nagykanizsai múzeum 
gyűjtőterületéhez tartozó régészeti leletek kiszakadtak innen és Zalaegerszegen kerültek tárolásra. 
Szerencsés módon itt a tárgyalások az átadás-átvétel kapcsán és ehhez polgármester úr is ragaszkodott 
és sikerült is elérnie, hogy ez a nagy mennyiségű, 160000 tárgyat számláló régészeti anyag 
visszakerüljön a Nagykanizsai Thúry György Múzeum gyűjteményébe, amellyel együtt egy épület is jár, 
ami Becsehelyen található. És egyelőre, hogy ne maradjon semmiképpen Zalaegerszegen, ez az anyag, 
Becsehelyre kerül az év első felében szállításra, átszállításra ez a régészeti, nagy mennyiségű régészeti 
gyűjtemény, amelynek folyománya az lesz, hogy ezzel a Thúry György Múzeum – remélem én, hogy az 
lesz a folyománya – hogy azon túl, hogy visszakerül ez a nagyon értékes, és a tudomány szempontjából 
itt ki kell hangsúlyoznom, tehát a régészettudomány szempontjából európai viszonylatban is nagyon 
jelentős régészeti gyűjtemény. Ezzel megnő egyúttal statisztikai, megnőnek a múzeum statisztikai 
mutatói is és az állami támogatást a gyűjtemény nagysága alapján is adják, úgyhogy abban 
reménykedünk, hogy most is a gyűjtemény nagysága alapján az országos viszonylatban jó helyen álló 
Thúry György Múzeum, a gyűjtemény viszonylatában jó helyen álló Thúry György Múzeum a jövőben ez 
által, hogy visszakerül ez a nagy anyag, még növelni tudja az állami támogatást, ami tehermentesíti a 
várost. Akkor most két kérdésre válaszoltam. A harmadik kérdés, talán az volt a cikkek kérdése és a 
múzeumpedagógia. Tehát mi most már összesen kilencen vagyunk. Két muzeológus dolgozik a 
múzeumban. Kunics Zsuzsa történész muzeológus és én, mint régész muzeológus és így ránk hárul a 
szakmai munkának a nagy része. És a mellett, hogy tényleg mi az utóbbi évben is és ezt meg lehet 
nézni a nálunk beiktatott munkaterveinkben, nagyon is erősítettük ezt a múzeumpedagógiai vonalat, 
mivel erre pályázati támogatások vannak és igyekszünk minden pályázaton elindulni. Ezért a 
tudományos munkára kicsit kevesebb idő jut. Illetve azt is el kell mondanom, hogy Zsuzsa ebben az 
évben is azon dolgozik, Kunics Zsuzsa történész-muzeológus, hogy a nagykanizsai monográfia 
következő kötetébe egy nagyon nagy történeti egységet megírjon, és ehhez alapkutatásokat végez, ami 
ha alapos alapkutatások lesznek, akkor Nagykanizsa történetének egy olyan szelete tárul elénk, ami 
Barbarics történetében még nincsen benne. És akkor legyen kedves képviselő úr megmondani, hogy 
mire nem válaszoltam még.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Ön jegyezte őket. Én csak kérdeztem. Mondta, hogy jegyzi. Ugye az a 2 mFt. 
Nem annyi van beállítva? 
 
Száraz Csilla: Bocsásson meg, igen tudom már, hogy mire nem válaszoltam. Arra, hogy miért nem 
került megvásárlásra ez a 1.600 forintos tétel. Ezen dolgozunk mi is. Ugye most kerültünk ide a 
városhoz. Nagyon igyekszünk minden szabályt betartani, és most dolgozunk osztályvezető asszonnyal 
azon, hogy egy ilyen rugalmasabb keret is legyen, amihez majd kérjük osztályvezető, a gazdálkodási 
osztályvezető asszony, Tácsi Hajnalka belegyezését is, hogy legyen egy ilyen, mondjuk 50 eFt-os keret, 
ami ilyen célokra, hogy gyűjteménygyarapításra, éppen ezért az ilyen Internetes aukciók miatt 
felhasználhassuk. Úgyhogy dolgozunk ennek a problémának a megoldásán is. És tényleg hosszú távon 
a küldetésnyilatkozatunkban is az szerepel és a munkatervünkben is, illetve ebben a három hónapban is 
az a célunk, hogy minél több pályázaton elinduljunk, és hogy minél gazdaságosabb legyen a 
működésünk amellett, hogy a múzeológia egy speciális terület és itt törvényi kötelezettségeink vannak a 
gyűjtemény rendezése, leltározása, gondozása tudományos tevékenység. És természetesen, ami 
elsődleges célunk és mindig szem előtt tartjuk a lakosság, a diákok, a civil szervezetek kiszolgálását 
színvonalas, kulturális rendezvényekkel, időszaki kiállításokkal, a múzeumi programokkal.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Ha megkérdezhetném a tisztelt igazgatónőtől, akkor a következő kérdés az 
lenne, hogy hát mire mennek 50 eFt-tal, hiszen most is felmerült egy konkrét vásárlási lehetőség, egy 
nagykanizsai kórházigazgatónak a diplomáját kellene megszerezni, amiről úgy tudom, hogy már 250 
eFt-ról leénekelték 100 e Ft-ra. De hát akkor, ha Önöknek 50 eFt-os keretük van. Szauter Béláról van 
szó egyébként, aki 1940-től. 
 
Száraz Csilla: Igen tudom, ismerem. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Tetszik ismerni ezt a történetet? 
 
Száraz Csilla: Igen, természetesen ismerem. 
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Dr. Károlyi Attila József: Ez nagyon kevés. Tehát elég rá 50 eFt? 
 
Száraz Csilla: Erre nem. De most konkrétan képviselő úr az Internetes aukciókra gondolt, és hogyha….. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Hát,ha odateszik fel a Szauter Béla doktori diplomáját, akkor máris 
Internetesé válik.  
 
Cseresnyés Péter: Egy pillanat! Nem akarom megszakítani ezt a nemes párbeszédet, de ha lehet, 
akkor szorítkozzunk a napirendünkre, a munkatervre. Tudom, hogy ez része, de ez nagyon részletes 
része lenne. Tehát a vásárlások kapcsán esetleg, ha meg tudnák ezt beszélni külön, én nagyon 
megköszönném, mert mi meg dönteni szeretnénk arról, hogy akarjuk-e ezt a múzeumot ebben a 
formájában, ahogy megtervezték, vagy nem akarjuk. De természetesen képviselő úr utolsó kérdésre 
azért válaszoljon igazgatónő. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Mindjárt össze is kötném ezzel a rézlemezzel, amit ugye feltettek, csak 
kíváncsi voltam, hogy eszébe jut-e. Tehát azt szeretném kérdezni ezzel kapcsolatban. Már itt a megyei 
múzeum igazgató helyett valakinek is feltettem ezt a kérdést. Tehát most Ön válaszolt nekem arra, hogy 
a gyűjtési területen, nem tudom a Principális, vagy M7-es, vagy nem tudom minek a gyűjtési területén ez 
most hozzánk került. Ez egy jó nagy nyűg egyébként, ezeket a köveket, biztos nagyon szép anyag. Ön 
régész és Önnek valami csodálatos dolog, meg több pénzt kapunk az Államtól, de ezek a 
kommunizmusban odakerült 1945-1990-ig, vagy nem tudom meddig, odakerült Nagykanizsa gyűjtési 
területére egy csomó dolog. Én arra kérem Önt, hogyha most és tényleg a munkatervbe esetleg 
beleírná, hogy lépéseket teszünk annak érdekében, hogy 1945-1990-ig Zalaegerszegről odakerült 
vagyontárgyainkat visszaszerezzük. Ezt én kérem Önt erre. 
 
Száraz Csilla: Én azt javasolnám, hogy igen egyrészt, mint fenntartó, másrészt meg azt javasolnám, 
hogy tudom, hogy képviselő úr ragaszkodik ezekhez a tárgyakhoz, hogy egyszer üljünk le, és akkor 
beszéljük meg, hogy miről van szó, és akkor esetleg tegyünk egy előterjesztést ide a közgyűlésnek 
közösen, hogy mint fenntartó milyen tárgyakat szeretne visszaszerezni.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Igen, konkrétan. És ha megengedi még a tisztelt polgármester úr egy mondat 
erejéig. Én erre gondolok konkrétan, erre a rézlemezre. És itt felvetem a kérdést, a következő kérdést is 
a zsidó múzeumban lévő és a nagykanizsai múzeum leltárában szereplő a Hosecki Mór idejében, 
Kossuth Lajos idejéből van szó elvitt, majd visszaszármaztatott értékek esetleges kiállításra történő 
megszerzéséről is. Tetszik tudni, mire gondolok? 
 
Száraz Csilla: Igen, kiállításra mindenképpen, ennek nincsen akadálya. A jövő évi munkatervünkbe be 
tudjuk ezt venni.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Nagyon szépen megköszönném ezt, hogy a város egyszer látná ezeket a 
kincseket.  
 
Száraz Csilla: Van, egyébként az utóbbi években, nem az utóbbi években, de felmerült ez már bennünk 
is, ez a dolog és törekszünk erre.  
 
Marton István: Amit Balogh képviselőtársam itt veszegetett, és hát ugye ezt már írva is láttuk, hogy 
szóba került a Thúry György és a Kiskastély, valamint Plakátház esetleges összevonása. É ezt 
maximálisan tudom támogatni egyébként. Ezt csak a jövőt illetően mondom. Viszont, amit Balogh úr 
örömmel mondott, hogy végre miénk a múzeum, hát erre azt tudom mondani, hogy ez így igaz, csak a 
mondat nincs befejezve, mert erősen lefokozva a miénk a múzeum, mert most ezt azoknak mondom, 
akik esetleg néznek bennünket, Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjteménynek hívják. Ezen a 
szinten talán a legalsó lépcső. Nem hiszem, hogy alatta van, bár lehet, hogy egy még ez alatt is van. 
Tehát gyakorlatilag a legfontosabb célok egyike kell, hogy legyen, összevonással vagy anélkül, hogy a 
területi múzeumi státuszt megszerezzük. Ez egy stratégiai kérdés. És hát akkor már ugye múzeumi 
rangunk lesz újból. 
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Cseresnyés Péter: Szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy az államtitkár úrral már, L. Simon 
Lászlóval fölvettem ebben az ügyben a kapcsolatot, közben történt egy sajnálatos esemény, hogy nem 
Ő az államtitkár már, de Halász államtitkár úrral is fölvettem a kapcsolatot. Ha minden igaz, akkor 
Húsvét, nem Húsvét után, hanem rákövetkező héten fogunk leülni és beszélünk erről.  
 
Karádi Ferenc: Tisztelt múzeumigazgató asszony, azt szeretném megkérdezni, hogy a pincében tárolt 
népi tárgyak, eszközök, kocsik, boronák, egyebek sorsa mi lesz, mert az látszik, hogy rendkívüli módon 
avulnak, mondhatnám azt is, hogy bevették a műhelyszagot? Mi a velük való tennivaló? Az látszik, hogy 
valószínűleg a szú, az kikezdte őket, azokat a tárgyakat. Vannak ott talán még a várból is olyan 
gerendák, amelyek a pincében lefektetésre kerültek. Tehát mit terveznek ezekkel az eszközökkel, vagy 
tárgyakkal? Mi lesz a sorsuk? Állagmegóvásuk, hogy történik meg? Vagy bemutatjuk, vagy pedig ott az 
enyészeté lesz? Tehát mi az a szándék, ami ott megjelenik?  
 
Száraz Csilla: Hosszútávon igyekszünk a raktározási gondjainkat megoldani, mert ebből a szempontból 
nem ideális hely a pince a régi fatárgyaknak. A legtöbb tárgyunk, kivéve a monumentális méretűeket, 
már duplumban van, úgyhogy, ami a pincében van, az sem lehet az enyészeté. De vannak tárgyaink 
még ebből a tárgycsoportból a múzeum más részén. Amit konkrétan tervezünk tenni, egyrészt a 
pincének a szútalanítsa, amire talán most a költségvetésünkben a karbantartási keretben lesz 
lehetőségünk. Ezt most fogjuk felmérni, hogy ez milyen összegbe fog majd kerülni. És a raktározási 
gondjainkat a PIÉRT raktár, amire az előbb nem tértem ki, próbáljuk megszerezni. De az is úgy lenne jó, 
és ebben reménykedünk, hogy – ezt még polgármester úrral nem egyeztettem – egy javaslatot 
szeretnénk tenni, hogyha a könyvtárnak nincs olyan nagy szüksége erre a PIÉRT raktárra, akkor adja át 
nekünk és ezt egy kisebb felújítással, villany bevezetésével egy szárazabb helyet tudnák teremteni 
ezeknek a tárgyaknak, mert a pince valóban nem ideális hely a néprajzi fatárgyak őrzésére. De jelenleg 
más lehetőségünk nincs. 
 
Cseresnyés Péter: Károlyi képviselő úr az előbb itt kérdezte, hogy mit keresett ott a könyvtár. A 
könyvtár semmit nem keres ott. Az önkormányzaté és egy üres ingatlanról van szó. Üres teljesen, csak 
valami oknál fogva igazgató úrnál, Czupi igazgató úrnál van a kulcs, amit már vissza is kértünk tőle és 
azt mondta, hogy jön, csak hát messze van a hivatal a könyvtártól. Ahogy a kezünkben lesz, utána 
tudunk róla beszélni, hogy milyen értelmes dologra tudja esetleg a múzeum használni ezt a jelenleg 
általunk nem használt területet. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a 
határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

100/2013.(III.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

1. a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Küldetésnyilatkozatát az 
1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 
2. a Thúry György Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2013. évi Munkatervét a 2. 

sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja 
 

(Operatív felelős:  Bagarus Ágnes osztályvezető 
 Tácsi Hajnalka osztályvezető) 
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22. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa klubjainak 
részvételéről a város közéletében, javaslat az SZMSZ-ének módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
Cseresnyés Péter: Egy tájékozató és egy SZMSZ módosításra történő javaslattételt tartalmaz, már az 
Idősügyi Tanács SZMSZ-ének, nem a mi SZMSZ-ünknek.  
 
Dr. Károlyi Attila József: A bizottságunk, az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság azzal a 
kiegészítéssel fogadta el az előterjesztést, hogy ellenőrzés alá kellene vonni az önkormányzatnak 
valamennyi idősügyi szervezet, tehát a nyilvántartásba vett és a nem nyilvántartásba vett státuszát az 
önkormányzati létesítményekben. Tehát mióta van ott? Milyen jogcímen tartózkodik ott? Ingyenesen van 
ott, vagy bérleti díjat fizet? Szerződés van-e kötve vele, vagy nincs kötve vele? Ugyanis azt tapasztaltuk 
és ugye ez gondot okoz a számviteli törvényben foglalt előírások miatt is, hogy és egyébként is, hogy 
támogatást csak annak tudunk adni, aki valamilyen az egyesülési törvény hatálya alá tartozó 
egyesületként végez tevékenységet. Tehát itt a „L'art pour l'art” alakult klubok ugye ezeknek a 
jogszabályoknak nem felelnek meg, és ilyenkor aztán nagy sértődések vannak, de egyáltalán a Jogi, 
Ügyrendi és Közrendi Bizottság kíváncsi lenne erre, hogy itt mi van a háttérben. 
 
Cseresnyés Péter: Többek között az Idősügyi Tanács munkájában ezt is célul tűztük ki, hogy minél több 
klubról tudjuk azt, hogy hivatalosan egyesületként, vagy valamiféle civil szervezetként, azon belül 
egyesületként működik, vagy pedig sima klub, amelyik egy baráti társaságot jelent és hol találhatóak ők. 
Többek között próbáljuk majd egy későbbi döntés segítségével a KKK keretein belül működtetni őket, 
fogadjuk be. Egyrészt azt, hogy tudjuk akkor, hogy jó helyen vannak, másrészt egy fix helyük van, mert 
sokaknak fix helyük sincs, hanem csapódnak ide-oda, és éppen ahol össze tudna jönni, ott találkoznak 
egymással. Mi ezeket a helyeket, már az intézményen belül meglevő helyeket kínáljuk föl azoknak, akik 
rendszeresen találkozni akarnak. Természetesen az nem azt jelenti, hogy be akarjuk terelni őket 
bárhova is, legfőképpen nem erőszakosan, de azt szeretnénk elérni, hogy ismerjük azokat a klubokat, 
akik rendszeren találkoznak és valami rendszeres életet, közösségi életet élnek. Úgyhogy köszönöm 
szépen a javaslatot. Szerintem majd Krisztina meg fogja Önt keresni és elmondja, hogy mi a tervünk, 
hogyha esetleg van valami olyan javaslat, ami a bizottságnak az elképzelését kielégíti, abban az esetben 
Ő fogja ezt közvetíteni és csináljuk. 
 
Sajni József: Most én úgy szólalok meg, mint a miklósfai nyugdíjas klubnak a vezetője és ismerve azt a 
problémát, amit Károlyi képviselő úr is felhozott, én azért szeretném kérni, hogy mivelhogy árnyaltabb a 
kép, minthogy itt vannak ugye civil szervezetenként működő nyugdíjas klubok és vannak olyanok, 
amelyek egy bizonyos civilszerveződésen belül klubként működnek. Én ezt szeretném kérni, hogy 
amennyiben támogatásról van szó, és azért én mondhatom a többi klub nevében is, hogy bizonyosan 
megérdemelnék a klubok, hogy a jelenleginél több támogatást kapjanak, hisz komoly programokat 
szerveznek az év folyamán. Sőt ugye most le kellett adnunk az Idősügyi Tanács részére az éves 
programokat, és abból jól lehet látni azt, hogy mely klubok azok, amelyek élő klubok, melyek azok, 
amelyek valóban gazdag programmal bírnak. És több klubban a létszám is olyan magas, hogy tehát 
ilyen 50-60, sőt afölötti létszámokkal dolgoznak, vagy működnek és ezt úgy gondolom, hogy 
Nagykanizsa becsülje meg, hiszen a városban mintegy 11 ezer nyugdíjas van és az ő szervezett 
együttlétük rendkívül fontos egyrészt az ő mindennapjaikban, az ő közérzetükben számottevő az, hogy 
közös programokat szervezhetnek. A másik pedig az, hogy előkerült már ez a probléma, hogy át kéne 
alakulni civil szervezetté azoknak a kluboknak, amelyek egy valamilyen civil szervezeten belül 
ténykednek. De többen nem vállalják ezt föl. Úgyhogy én azt kérném, hogyha támogatásról van szó, 
akkor ne legyen diszkriminálva, hogy ez önálló bejegyzett szervezetként, vagy pedig egy valamilyen 
bejegyzett szervezet részeként teszik. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr az a gond ezzel, hogy – mert erről már mi régebben mi beszéltünk 
Idősügyi Tanács keretein belül – abban az esetben, hogyha nem bejegyzett egyesület, akkor 
támogatásra nem is jogosult jogszerűen. Tehát azért szorgalmaztuk mi mindig is azt, hogy valamiféle 
egyesületi formát vegyenek föl, mert ebben az esetben tudunk kinek valamiféle támogatást célzott 
programra, valami másra, rendezvényre adni. Egyébként nem tudunk adni. Tehát kinek. Tehát ilyen 
alapon összeül egy baráti társaság, akik rendszeresen ultizni szoktak, és azt mondták, hogy mi klub 
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vagyunk és kérünk 30 eFt támogatást. De amikor jön egy ÁSZ ellenőrzés, akkor megkérdezi, hogy kinek 
adtuk oda. 
 
Sajni József: Válaszolni szeretnék. Amennyiben szerintem egy valamilyen civil szerveződés keretén 
belül működnek és ez igazolható, mert ott vannak, abban az esetben azt a civil szervezetet lehet 
támogatni. 
 
Cseresnyés Péter: Ez eddig is így történt képviselő úr.  
 
Sajni József: Hát, a másikkal persze nincs mit kezdeni.  
 
Cseresnyés Péter: Eddig is így történt. Tehát ez egy gyakorlat volt, de ezt ne nagyon kiabáljuk el, 
hogyha lehet. Jó? További hozzászólót nem látok. Aki el tudja fogadni. Kiegészítésével. Énnekem az a 
véleményem, hogy megszavaztatom az ügyrendi bizottságnak a javaslatát, de szerintem ne bonyolítsuk 
a dolgot, mert ezt csináljuk. Szerintem annyi legyen, hogy akkor az ügyrendi bizottságnak a javaslatát a 
Janzsó Krisztina meg fogja kapni, Szabados Gyula, aki intézi az Idősügyi Tanács dolgait, megnézi és 
abban az esetben, ha szükség van valamiféle döntésre az alapján, amit a bizottság javasolt, akkor be 
fogom hozni egy következő idősüggyel foglalkozó napirendre és döntünk. Ha így megfelel képviselő úr. 
Jó. Akkor a határozati javaslatot teszem föl, tehát az eredetit teszem föl szavazásra. Aki el tudja fogadni, 
az kérem, nyomja meg az igen gombot - azzal a kiegészítéssel, amit az előbb elmondtam a bizottsági 
javaslat kapcsán. Jó? Akkor kérem a szavazást!    
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 

101/2013.(III.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 

klubjainak részvételéről a város közéletében szóló tájékoztatót elfogadja. A 
klubok társadalmi szerepének fontosságát is elismerve, köszönetét fejezi ki 
az egyes kluboknak, a tagságuknak az önkormányzati kötelező és önként 
vállalt feladatokban való közreműködésükért. 

 
2. a Közösségfejlesztési –Tehetséggondozási Munkacsoport  2013. február 7-i 

ülésén javasolt és az Idősügyi Tanács 2013. március 13-i ülésén az 
1/2013.(III.13.) számú határozatával elfogadott előterjesztés részét képező 
ütemtervet a közösségi szolgálat városi szintű megszervezésére jóváhagyja. 
 

Határidő: az ütemtervben foglaltak szerint 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető) 
 
3. egyetért az önálló idősügyi honlap létrehozásával ,a honlap 

(www.60plus.hu) háttéranyagának az önkormányzati szerveren való 
elhelyezésével, valamint hozzájárul ahhoz, hogy  az információs társadalom 
kihívásainak megfelelni kívánó időskorúak részére alapvető informatikai- 
internetoktatási képzések biztosítása érdekében bármely idősügyi szervezet 
csatlakozzon  a város valamennyi alapfokú- és középfokú önkormányzati 
oktatási intézményeivel 2012. október 12-én aláírt Együttműködési 
Megállapodáshoz.  
 

Határidő:   2013. augusztus 31. 
Felelős  :      Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető) 
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4. felkéri a polgármestert, vizsgálja meg az önkormányzati intézményekben 

lévő helyiségek Idősügyi Tanács idősügyi szervezetei és önszerveződő 
közösségei részére történő ingyenes használatba adásának feltételeit.  

 
Határidő:  2013. május 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető) 

 
5. az Idősügyi Tanácsnak a 240/31/2011.(VI.30.) sz. határozatával elfogadott 

SZMSZ-ét az alábbi IX. fejezettel egészíti ki: 
  

„IX. 
Klubvezetők Tanácsa 

 
1. A Klubvezetők Tanácsa az Idősügyi Tanácsnál nyilvántartásba vett 
idősügyi klubok vezetőiből álló, az Idősügyi Tanács munkáját segítő 
konzultatív, véleményező, javaslattevő testület. 
2. A nyilvántartásba vétel feltételeit, szabályait az Idősügyi Tanács állapítja 
meg. 
A Klubvezetők Tanácsát az Idősügyi Tanács elnöke hívja össze. 
3. A Klubvezetők Tanácsa működésének szabályait tartalmazó ügyrendjét  
saját maga állapítja meg és az Idősügyi Tanács hagyja jóvá.” 

 
Határidő:    2013. április 30. 
Felelős  :     Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető) 

 
 
 
23. Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói pályázatának 

kiírására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Ugye egy átmeneti időszakról van most szó. Nem látok hozzászólót. Aki el tudja 
fogadni. A vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 

102/2013.(III.28.) számú határozat 
 

a) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Nagykanizsai 
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-nél könyvvizsgálói feladatok ellátására 
2013. június 1-től 2015. június 30-ig terjedő időszakra. 
Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a 
törvényi előírásoknak megfelelnek és a gazdasági társaságok 
könyvvizsgálata területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek. 
 
A pályázathoz kérjük csatolni: 
- szakmai önéletrajzot; 
- könyvvizsgálói jogosultságot igazoló dokumentumot; 
- a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló igazolást; 
- felelősségbiztosítási kötvény másolatát; 
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- erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi);  
- referenciajegyzéket; 
- vállalási díjat, azok későbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket; 
- munkaprogram tervezetet a feladat ellátására; 
- nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 
Amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, az ajánlatnak 
tartalmaznia kell: 

 
- eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát; 
- felelősségbiztosítási kötvény másolatát; 
- könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását; 
- a tényleges könyvvizsgálatot végző természetes személyek 

megjelölését és szakmai önéletrajzát; 
- referenciajegyzéket. 

 
A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
2013. májusi ülésén bírálja el. 
 
A pályázatokat 2013. április 19-én 12.00 óráig 3 példányban, zárt 
borítékban kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A borítékon kérjük 
feltüntetni: „Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálói pályázata”. A boríték 2013. április 19. 12.00 óra időpont előtt 
nem bontható fel. 
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Lérántné Mátés Valéria, a társaság 
ügyvezetője ad (telefon: 93/509-740). 
 

Határidő: a pályázati hirdetés megjelentetésére 2013. április 3. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető) 

 
b) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Pénzügyi Bizottságot 

a benyújtott pályázatok előzetes véleményezésére. 
 

Határidő: 2013. áprilisi soros bizottsági ülés 
Felelős  : Pénzügyi Bizottság elnöke 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 
24. Javaslat a Tripammer utcai temetőben található védett síremlékek felújítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
Cseresnyés Péter: Tudomásom szerint itt van egy kiegészítés.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Én nem tudom, hogy milyen kiegészítés van. Nem a kiegészítésről akarok 
beszélni. 
 
Cseresnyés Péter: Nem. Énnekem az elnök úr, Gyalókai elnök úr szólt, hogy van valami kiegészítése 
ehhez a napirendhez, vagy módosító javaslat. Nem tudom, mi volt.  
 
Gyalókai Zoltán Bálint: Igazából a városfejlesztési bizottság maximálisan egyetért a város nagy 
halottjainak, sírjainak rendbetételével és az idei 2,5 mFt-os összeget támogatta. Ugyanakkor óvakodott 
attól, hogy 2014. évre már most több mint 3 mFt-ot előre a közgyűlés elhatározzon a 2014. évi 
költségvetésből. Tehát egy fix ígérettel. Szeretnénk, hogyha ez megvalósulna, de ennek az aktuális 
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időpontját úgy tartotta a bizottság, hogy a 2014. évi költségvetésnek a tárgyalása lenne és szeretné ezt 
ott látni. Tehát előre nem kívánunk elkötelezni magunkat. 
  
Cseresnyés Péter: Ez most módosító, szavaztassak róla?  
 
Gyalókai Zoltán Bálint: Módosító javaslat. Kérem. A határozati javaslat 1-es pontját támogatta a 
bizottság. A 2.-ban pedig azt mondja, hogy ez akkor lesz aktuális, tehát akkor szavazzunk róla, amikor a 
2014. évi költségvetést állítja össze a város. Tehát ez lenne a módosító javaslat.  
 
Cseresnyés Péter: Jó, rendben van.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Szerintem az egész város nevében mondhatom azt, hogy köszönjük az 
előterjesztést. El kellene gondolkodni a közgyűlésnek arról, hogy egy jelentősebb összeget kellene 
költeni a temetőre. Tehát nyilván az idei költségvetés ezt már nem engedi meg. De én nagyon, már most 
kérném a közgyűlést arra, hogy egy, akár pályázati út igénybevételével is, és ha nincs, akkor saját 
zsebre költsünk rá egy jelentősebb összeget a nagykanizsai temetőre. Én meg vagyok mindig hatva 
attól, hogy a kiskanizsaiak milyen őszintén és tényleg a lokálpatrióta érzelmeikkel és egyéb érzelmeiktől 
vezérelve kérik. Ugye a ravatalozó még mindig nincs felújítva. De azt, hogy milyen állapotban van a 
nagykanizsai ravatalozó, azt csak az tudja, aki sajnos néha kénytelen kimenni a temetőbe. Tehát 
szégyen az, ahogy kinéz a ravatalozó. A kívülről botrányos állapotban a citromsárgára festett, 
hozzátákolt mélyhűtő kamrával, a belsejében az 1970-es években készült dekorációval. A ravatalozó 
eredeti összetört, ócska hol kő, hol bitumen, hol zúzalék előtérrel, hogy oda, nem ég le a bőr a 
képünkről, amikor akár képviselőként, akár magánszemélyként odamegyünk, és ott a szeretteinket 
elbúcsúztatjuk. Ez az egyik csak a ravatalozó. Az utak állapota, az kritikus. Nyilván egy nagyobb összeg. 
Azt mondom, hogy 100 mFt-ot kellene rákölteni a nagykanizsai temetőre. Na most azt szeretném 
mondani, hogy a jeles emberek nyilván nagyon fontosak. Hogy itt most Wlasics Antal lenne a 
legfontosabb, azt megkérdőjelezem, de nyilván, akik felelősségteljesen készítették ezt az előterjesztést, 
azok tudják, hogy Wlasics Antal sírja tényleg katasztrofális állapotban van, de hogy Belus Józsefnek a 
sírja, ez elképesztő az biztos, mert azt mindenki látja, aki bejön az úgynevezett nagyhíd felől és látja 
azokat a szinte egyiptomi temetkezési helyekre jellemző köveket, amiből azt készítették, és ami össze 
van borulva és folyik be az esővíz azokra a szerencsétlen emberekre. Hát, Belus József polgármester 
azt érdemli meg, hogy egy nagy esőben kérem szépen, nyakába zúduljon a víz mindenegyes 
alkalommal - ez borzasztó. De hogy Halvax József síremlékét nem kell helyreállítani, az 100 %. Ugyanis 
az helyre van állítva. Ahogy tudjuk, ahogy megyünk a Mária szobor felé, tehát ahol szoktunk, ugye ott a 
Tárnok kripta előtt baloldalon ott van Halvax Józsefnek a síremléke tökéletes állapotban. Még én - 
emlékezeteim szerint - magánpénzből újítottam föl. Hogy arra aztán fityinget nem kell, sőt készítettem rá 
egy fotót is, ami ilyen porcelánra festett, vagy nem tudom, milyen technológiával csinálják, az is rá van 
ragasztva. Hogy azt ki gondolta, hogy azt fel kell. Egy nagy tiszafa van rajta a síron, amit egyébként a 
kanizsai erdészet, hogy úgy mondjam, vette pártfogásába, ezt a tiszafát, mint valami egyedi dolgot és 
Halvax József valamilyen rokoni kapcsolatban is áll talán Barthos Jánossal, aki viszont az erdészeknek 
egy szent embere és az Ő sírja is egyébként meg van említve ebben az előterjesztésben. Azt hiszem, 
hogy Ő ’48-as honvéd is volt, Barthos János, híres erdész. És ők ezt kezelik ezt a kérdést. Nem tudom, 
hogy ez hogy jött ide. Hát ennyit szerettem volna elmondani. Én kérem a közgyűlést, és higgyék el 
nekem, hogy még évszázadok múlva is Önöknek a nevét fogják emlegetni, mint az a közgyűlés, ami a 
kanizsai temetőt rendbe tette. Egy gondolat még hozzá. Nem tudják-e, a város sem tudja egyébként, 
meg Önök sem valószínűleg nem tudják, hogy a nagyhíd felől, hogyha bejövünk a temetőbe, jobb 
oldalon van egy hatalmas üres terület. Ugye oda nem temetkezik senki. Föl lehet tenni a kérdést, hogy 
és oda miért nem temetkezik senki, mikor dugig tele van a temető? Egyszerűen azért, mert odaesett a 
láncos bomba és a mai napig nincsen helyreállítva, hogy úgy mondjam, tehát olyan szempontból, mint a, 
tehát a lőszerek, meg nem tudom, mi a kutya füle, lőszermentesítése nem történt meg, ezért nem 
temetnek oda. Akkor ezt is bele kéne vonni. 
 
Marton István: Én nem óhajtok vitatkozni Károlyi képviselőtársammal, mert amiket elmondott, azok egy 
kivételével tökéletesen igazak. A Halvax síremlék, Halvax polgármester úrnak a síremléke, az jól helyre 
van állítva, viszont ember legyen a talpán, aki el tudja olvasni rajta a feliratozást. Tehát olvashatatlan. 
Oda nem ártana valakit kiküldeni, és egy fél óra kemény munkával a vésetekbe a fekete festéket 
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belecsurgatni. Szerintem pénzbe sem kerül. Én nem tudom elolvasni, csak tudom, hogy mi van odaírva. 
 
Cseresnyés Péter: Megkérem a képviselő urakat, hogy ne egymással beszéljenek, hogyha hozzászólás 
van, mikrofonba, és akkor lehet jelentkezni.  
 
Bene Csaba: A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és a Gyalókai Zoltán elnök úr által 
elmondott módosítással támogatja, elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Képviselő úrnak, Károlyi képviselő 
úrnak szeretném mondani, hogy beszéltünk arról, hogy ravatalozót is, meg más dolgokat is meg kell 
csinálnunk a temetőben és lehet, hogy ebben az évben elkezdjük már az előkészületi munkákat, de ez 
most másik dolog. Itt most kimondottan Kanizsa neves embereinek a síremlékének a felújításáról szól ez 
az előterjesztés. Én egyet is értek mind a két bizottsági elnök által tolmácsolt bizottsági módosító 
javaslattal, meg nem is. Énnekem lenne egy másik módosító javaslatom és ez a 2-es pontot érinti, és 
majd az 1-es, 2-es pontról külön-külön szavaztatok éppen ezért. Nekem az lenne a javaslatom, kicsit 
kapaszkodva abba a javaslatba, amit Bene képviselő úr és Gyalókai képviselő úr is felolvasott, hogy ne 
határozzunk meg összeget, de kötelezzük el magunkat egy minimum összegre, hogy jövő évben ennyi 
fogunk költeni és a jövő évi költségvetésben azt az összeget, vagy annál nagyobb összeget viszont 
erősítsük meg. Tehát kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy a jövő évi költségvetésben nagyon komoly 
takarékosságot kell eszközölnünk. Bocsánat, ezt most ne vegye senki sem készpénznek, nincs semmi 
baj, de történhet bármi a világban. De éppen azért, hogy az az elv, amit Károlyi Attila képviselő úr is 
megfogalmazott, meg az anyagnak az összeállítói is megfogalmaztak, hogy saját eleinket, akik tettek a 
városért valamit vagy sokat, azokat legalább ennyivel becsüljük meg, hogy a síremlékük méltó módon 
emlékeztesse őket a jövendő nemzedékeknek. Ezt nekünk azt hiszem kötelességünk megtenni, és ha 
már egyszer elkezdjük ezt a folyamatot, akkor kötelezzük magunkat, még hogyha nem is egy pontos 
összeggel. Tehát, hogyha lehet, akkor második módosítóként ezt fogadják el, amit én azt mondom, hogy 
2014-ben legalább 2 mFt + ÁFA-t fordítunk erre azzal, hogy a 2014-es költségvetés tárgyalásakor meg 
kell erősítenünk ezt a mostani döntésünket. Hogyha ezt így el tudják fogadni majd. Tehát akkor először 
Gyalókai és a Pénzügyi Bizottság, Gyalókai képviselő úr által tolmácsolt városfejlesztési bizottság és a 
Pénzügyi Bizottságnak a módosító javaslatát teszem föl szavazásra. Nekem az a kérésem, hogy ezt, ha 
lehet, ne szavazzuk meg, inkább az én módosítómat szavazzuk meg jó? Aki el tudja fogadni, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot, de ezt most ne. Tehát most a városfejlesztési bizottság és a Pénzügyi 
Bizottság módosításáról szavazunk, vagy módosító javaslatáról szavazunk. Módosítsa szóban a 
szavazatát, és be fogjuk számítani. Jó?  
 
 
A közgyűlés 4 igen és 13 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.  
     
 
xy: (Nem mikrofonba beszél.) 
 
Cseresnyés Péter: Módosítsa szóban a szavazatát, és be fogjuk számítani jó? Megkapja az új 
szavazást. Akkor kérek egy új szavazást. Tehát újra a két bizottság módosítójáról szavazunk, ahol én 
tartózkodom. 
 
 
A közgyűlés 3 igen és 14 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.  
 
 

103/2013.(III.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a „Javaslat a 
Tripammer utcai temetőben található védett síremlékek felújítására” 
előterjesztés határozati javaslat 2. pontjával kapcsolatban a Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, hogy 
arról a 2014. évi költségvetés összeállításakor döntsön a közgyűlés.  
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Cseresnyés Péter: És akkor most az én módosítómról szavazunk. Még egyszer nem szeretném 
fölolvasni. Kérem a szavazást. Tehát a lényeg az, hogy legalább 2 mFt + ÁFA, de a 2014-es 
költségvetés tárgyalásakor megerősítjük ezt.  
 
 
A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Cseresnyés Péter: És akkor most fölteszem szavazásra a határozati javaslatot úgy, hogy az első pont 
változatlan, a második pont pedig az, amit az előbb módosítóként elfogadtunk. Aki ezzel egyetért, 
kérem, szavazzon.  
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:  
     
 

104/2013.(III.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 

1. a 2013. évi költségvetésben szereplő 2,5 M Ft-tal felújíttatja a Tripammer 
utcai temetőben lévő Wlasics-síremléket. Felkéri a Polgármestert, hogy a 
sírfelújítás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő:  2013. október 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc városfejlesztési osztályvezető) 

 
2. a 2014. évi költségvetés terhére legalább 2 mFt + ÁFA-t biztosít a 

Tripammer utcai temetőben levő Balus, Hajgató- és Barthos-síremlékek 
felújítására azzal, hogy a 2014. évi költségvetés tárgyalásakor ezen döntés 
megerősítése szükséges.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a sírfelújítások érdekében szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő:  2014. szeptember 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Tárnok Ferenc városfejlesztési osztályvezető 

 Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 
 
 
25. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató, Szőlősi Márta területi vezető Magyar 
Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető 
Egészségügyi Alapellátási Intézmény, Polai György munkaszervezet vezető Nagykanizsai 

 
 
Cseresnyés Péter: Ehhez jó pár, öt kiegészítés van hozzá legalább.  
 
Dr. Etler Ottó László: A Divízióval kapcsolatos kiegészítésről, hogyha tájékoztatna polgármester úr 
arról, hogy áll a belváros II. ütem rekonstrukció. Tehát ennyire perspektivikus, hogy.. 
 
Cseresnyés Péter: Igen. De megkérem Horváth Istvánt, aki kezeli ezt az ügyet, hogy mondja meg, hogy 
állunk. Képviselőtársaimat legyen szíves, tájékoztassa, hogy állunk ebbe az ügyben.  
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Horváth István: A városrehabilitáció II. üteme jelen pillanatban az első körön túl van, jóváhagyta a 
Belügyminisztérium a pályázatunkat. Jelen pillanatban a pályázat további munkálatait végezzük, 
készítjük elő a terveket, a tervdokumentációkat, illetve különböző kiegészítő dokumentációkat kell még 
mellékelnünk. Ilyen például a Városfejlesztési Divíziónak a létrehozása is.  
 
Cseresnyés Péter: Tehát előfeltétele ennek is, mint az előzőnek, hogy egy külön szervezeti egység 
foglalkozzon az irányítással. Jól mondtam István? 
 
Horváth István: Így van.  
 
Sajni József: Kérdezném, hogy a beszámolóban van egy olyan, hogy urbanisztikai és lokálpatrióta 
csoport valami pályázaton 2 mFt-ot önrészként visz be a pályázatba kulturális program címén. A 
kérdésem az, itt tulajdonképpen nem tudom, lehet, hogy valaki tud róla, hogy ez milyen rendezvény akar 
lenni. De hadd kérdezzem meg, hogy egyrészt azt, hogy mi ez? Mert, hogyha ez végül is ez a saját rész, 
akkor gondolom, ehhez valamit ő még nyerni szeretne. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ezt, 
ugyanezt a rendezvényt, ezt a számomra illetékes KKK nem férhet hozzá, mert más szervezet, vagy 
pedig ezt csak civilszervezet nyerheti el? Tehát akkor ez lenne az egyik, amit szeretnék megkérdezni a 
beszámolóval kapcsolatban. 
 
Cseresnyés Péter: Először erre, jó? Civil szervezet pályázhat erre. Tehát civil szervezetek számára van 
kiírva. Hány százalékos önrész ez, vagy mekkora támogatás kell hozzá, Krisztina? Azt hiszem 6 milliót 
lehetett elnyerni összesen, ebből 2 mFt önrészt kellett biztosítani abban az esetben, hogyha támogatja 
az önkormányzat, és ez egy rendezvénysorozat, egy tavasztól őszig tartó rendezvénysorozatot jelent. Ez 
a bizonyos utcazenész, vagy utcai zenész program, ami tavaly egy hévégén volt, vagy két hétvégén volt, 
nem emlékszem pontosan, de elég nagy népszerűségnek örvendett. Valami hasonló, tehát a tömegeket 
és kint az utcán a tér kihasználásával történő produkciók lennének. Ez lenne az. 
 
Sajni József: Köszönöm, mert ugye ez nem derül ki belőle, hogy ez micsoda, mert, hogy ezt is meg kell 
szavazni. Azt örömmel olvastam, hogy polgármester úr elállt a Pensio díjemelésétől.  
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen a bátorítást.  
 
Sajni József: Hát nem, végül is, tehát úgy gondolom, hogy a tavalyi 10 %-kal ki kell gazdálkodniuk, ez 
egyértelmű. És még egy kérdésem lenne, hogy itt a 26. oldaltól van a Kistérségi Társulásról szó, hogy az 
önkormányzat szenved-e valamilyen hátrányt, vagy nem is hátrányt, hanem azok a pénzek valahol 
befolynak máshol, amit ők tulajdonképpen ehhez a feladatellátáshoz átadtak az önkormányzat részére?  
 
Cseresnyés Péter: Igen. Tehát most intézményen keresztül jönnek majd ezek a pénzek. Annyi a 
különbség az eddigiekhez képest, hogy a Kistérség munkaszervezetére nem kap egy fillért sem. Tehát 
máshogy kell megoldani a Kistérség munkájának a szervezését. Erre majd, miután a Kistérség most fog 
dönteni, valószínű a következő közgyűlésen hozunk be ugye valami előterjesztést. Ami azt jelenti, hogy 
a törvény alapján nekünk kell majd biztosítani, ha vállaljuk – ha nem, akkor egy másik önkormányzat – 
azt, hogy a Kistérségnek a munkáját szervezzük egy olyan dolgozóval, aki a hivatalai dolgozók között 
fog szerepelni és erre természetesen meg kapjuk a megfelelő normatívát, költségtérítést, vagy nem 
tudom, minek nevezzem.  
 
Szőlősi Márta Piroska: A 22-es határozati javaslatról, amely a Vöröskereszt tavalyi évi tevékenységéről 
szóló beszámoló, kérek külön szavazást. 
 
Cseresnyés Péter: Nem értettem. 
 
Szőlősi Márta Piroska: Külön szavazást szeretnék kérni erről a pontról, mert érintett vagyok.  
 
Marton István: Ebben a 77 oldalas tájékoztatóban egy érdekes mellékletet találtam, a 3-as számút 
konkrétan, ami egy kétoldalas jegyzőkönyv. Készült 2013. január 23-án az önkormányzat 
adósságvállalásával kapcsolatban. Itt felsorolva, hogy kik vannak benn és csak az utolsó előtti mondat 
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az érdekes számomra, amelyben ugye ……az alaphelyzet az volt, hogy 40 %-ot ajánlotta föl. Az 
önkormányzat 50 %-os hitelátvállalási mértéket kér. Én eddig azt hittem, hogy a 60 %-ot a kormányzati 
frakció harcolta ki és az közben kiderül ebből a jegyzőkönyvből, hogy erről szó nincsen, mert még kérni 
sem kértünk annyit, amennyit kaptunk. Aminek módfelett örülök, de hát gondolom, ahol a döntéseket 
meghozták, ott azért mérlegelték azt is, hogy kisebb vagy kevésbé jelentős városok kaptak, mondjuk 70 
%-ot és úgy gondolták, hogy méltánytalan lenne, ha mi a jog szerint nekünk járó 40-et kapnánk és hát az 
50 %-os kérés ellenére megadták a 60 %-ot, aminek nagyon kell, hogy örüljünk. 
 
Cseresnyés Péter: Én nem tudom. Felhőtlenül tudok örülni annak, hogy 60 %-ot kaptunk. Aki ezen 
problémázik és így csavarja a gondolatait, hát lelke rajta. További hozzászólót nem látok. Ugyanis több 
mint 4 milliárd forintot vettek el tőlünk. Aztán, hogy hogyan, meg milyen megfontolásból, én azt mondom, 
hogy örülni kell neki, nem az, hogy. Így van. Azt mondta Karádi alpolgármester úr, Isten tartsa meg jó 
szokásukat, köszönjük meg, aztán kész. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Újra szeretném 
föltenni a kérdést a közgyűlésnek, amit minden egyes alkalommal föltettem eddig, hogy van-e kifogása 
valakinek az ellen, hogy külön szavazzunk Szőlősi Márta javaslatán túl a minősített többséget igénylő és 
minősített többséget nem igénylő? Tehát egyben szavazhatunk egyes kategóriákról? Először akkor a 22-
es határozati javaslatról szavazunk, ami a Vöröskereszt beszámolóját jelenti. Aki el tudja fogadni a 
tájékoztatót vagy beszámolót, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.  
     
 
Cseresnyés Péter: Most a minősített többséget igénylő határozati javaslatokról döntünk. Aki el tudja 
fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.  
 
 
Cseresnyés Péter: Most a minősített többséget nem igénylő határozati javaslatokat szavazzuk meg. Aki 
el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:  
 
 

105/2013.(III.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a 2/2013.(I.15.), a 10/1,6.2,7,8/2013.(I.31.), a 11/1,6.2,7,8/2013.(I.31.), a 

12/1-10/2013.(I.31.), a 18/2013.(I.31.), a 19/2013.(I.31.), a 20/2/2012.(I.26.), 
a 22/2013.(I.31.), a 23/1,2/2013.(I.31.), a 24/1,2/2013.(I.31.), a 
25/1,2/2013.(I.31.), a 26/1,2/2013.(I.31.), a 27/2013.(I.31.), a 28/a-
c/2013.(I.31.), a 29/2013.(I.31.), a 32/2013.(I.31.), a 34/51/2/2013.(I.31.), a 
34/53/2013.(I.31.), a 34/57/2013.(I.31.), a 34/58/1/2013.(I.31.), a 44/1-
3/2013.(II.19.), a 46/4/2012.(II.23.), a 47/2,7,8/2013.(II.19.), a 
48/1,2/2013.(II.19.), az 50/I/1,2,3/2013.(II.19.), az 57/2/2012.(II.23.), az 
59/2/2012.(II.23.), a 62/2012.(II.23.), a 65/2012.(II.23.), a 83/2012.(III.09.), a 
174/2/2012.(V.31.), a 175/2/2012.(V.31.), a 184/d/2012.(V.31.), a 
200/17/2011.(V.26.), a 207/3/2012.(VI.28.), a 221/2011.(VI.30.), a  
224/1/2011.(VI.30.), a 254/1/2012.(IX.04.), a 276/3/2012.(IX.27.), a 
310/2012.(X.25.), a 316/1-36/2008.(IX.02.), a 331/2,3/2012.(XI.29.), a 
339/2012.(XI.29.), a 345/2/2012.(XI.29.), a 362/3,6/2012.(XII.13.), a 
372/2012.(XII.13.), a 375/27/1,2/2012.(XII.13.), a 375/36/1,2/2012.(XII.13.), 
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a 375/39/1,2/2012.(XII.13.), a 415/2011.(XII.22.), a 602/1-6/2010.(XII.16.) 
számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. a 13/2013.(I.31.) számú határozat - Javaslat a hulladékgazdálkodási 

gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára – 
végrehajtásának határidejét 2013. április 30. napjáig meghosszabbítja. 

 
3. a 16/1,2/2010.(II.02.) számú határozatot - Javaslat a Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetésre került TIOP 
2.2.4/09/01 számú „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a 
Kanizsai Dorottya Kórházban” című pályázat benyújtására és a támogatás 
fogadásához szükséges önrész biztosítására – hatályon kívül helyezi. 

 
4. a 34/32/2013.(I.31.) számú határozat - 287/6/2012.(X.11.) számú határozat 

hatályon kívül helyezése, egyéb döntések meghozatala – végrehajtásának 
határidejét 2013. május 31. napjáig meghosszabbítja. 

 
5. a 34/50/2013.(I.31.) számú határozat - Pro Minoritate Alapítvány 

támogatása – végrehajtásának határidejét 2013. április 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
6. a 34/55/2013.(I.31.) számú határozat - VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház 

támogatása – végrehajtásának határidejét 2013. március 31-ig 
meghosszabbítja. 

 
7. a 47/3-6/2013.(II.19.) számú határozati pontok - Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város 2013. évi költségvetése – esetében a végrehajtás határidejét 2013. 
december 31-re módosítja. 

 
8. az 50/I/4,II/2013.(II.19.) számú határozati pontok - Javaslat a „Közösségi 

közlekedés fejlesztése Nagykanizsán” című pályázat határozatainak 
módosítására – végrehajtásának határidejét 2013. június 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
9. az 58/2/2012.(II.23.) számú határozati pont - Pályázat benyújtása tematikus 

útvonalak fejlesztésére Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében – végrehajtásának határidejét 2013. 
december 31-ig meghosszabbítja. 

 
10. a 158/2011.(V.05.) számú határozat - Javaslat a Zrínyi - Teleki utca 

összekötése során felmerült gázvezeték kiváltások új vezetékszakaszainak 
térítésmentes átadására – végrehajtásának határidejét 2013. június 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
11. a 188/24/1-2/2012.(V.31.) számú határozati pontok - GYEMSZI-vel és a 

Fagyöngy Gyógyszertár Bt-vel tárgyalások – végrehajtásának határidejét 
2013. június 30. napjáig meghosszabbítja. 

 
12. a 211/26/2012.(VI.28.) számú határozat - 147/2012.(IV.26.) sz. határozat 

alapján beszerzett dokumentumok szakmai vizsgálata – végrehajtásának 
határidejét 2013. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
13. a 332/1-2/2012.(XI.29.) számú határozati pontok - Javaslat az „Általános 

Iskola és Óvoda Kiskanizsa Műfüves Sportpálya” kialakítása tárgyában a 
beruházás indítására – végrehajtásának határidejét az 1-es határozati pont 
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tekintetében 2013. május 1-ig, a 2-es határozati pont tekintetében 2013. 
április 30-ig meghosszabbítja. 

 
14. a 369/2/2012.(XII.13.) számú határozati pont - Javaslat a fogászati ügyelet 

ellátására vonatkozó megállapodások felülvizsgálatára – végrehajtásának 
határidejét 2013. április 30-ig meghosszabbítja. 

 
15. a 375/34/2012.(XII.13.) számú határozat - 279/21/2012.(IX.27.) számú 

közgyűlési határozat módosítása – végrehajtásának határidejét 2013. 
március 31-ig meghosszabbítja. 

 
16. 2 000 e Ft támogatást biztosít a Kanizsai Urbanisztikai és Lokálpatrióta 

Csoport Egyesületnek a 2013. június 14-15-én megrendezésre kerülő 
VÁRatlan Művészeti Fesztivál megrendezéséhez, melynek forrása az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének céltartalékában szerepeltetett 
összeg. (I/16-os melléklet 1. sor – Városi rendezvények támogatása).  

 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető 

 Tácsi Hajnalka a Gazdálkodási Osztály vezetője) 
 
17.  

1. a 496/18/2010. (X.28.) számú határozatát – amelyben az önkormányzati 
szintű Érdekegyeztető Fórum munkáltatói oldalának képviselőit 
megbízta – akként módosítja, hogy Gábris Jácint önkormányzati 
képviselő helyett Kovács János önkormányzati képviselőt, a jegyzői 
munkakör betöltéséig pedig dr. Gyergyák Krisztina aljegyzőt bízza meg. 
Megállapítja, hogy a 496/18/2010.(X.28.) számú és az azt módosító 
350/2011.(X.27.) számú határozattal megbízott személyek a fenti 
módosítás kivételével változatlan összetételben látják el 
tevékenységüket.  

 
Határidő:  2013. március 29. 
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető)  
 
2. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum 

ügyrendjének módosításáról a fenti személyi változásra tekintettel 
intézkedjen és azt terjessze az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum 
elé elfogadásra.  

 
Határidő:  2013. április 30.  
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető)  

 
18. egyetért azzal, hogy "Az Új Kanizsai Kórházért" Alapítványba Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Dénes Sándor alpolgármestert 
delegálja. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető) 

 
19. az önkormányzati adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedésekről 

szóló tájékoztatót elfogadja. 
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Határidő: 2013. március 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 

 
20. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa 

javaslatát elfogadva a 2013.-2014. évre vonatkozóan is megbízza az 
Egyesített Szociális Intézményt, hogy az Idősek Hete rendezvénysorozatot 
a már kialakult hagyományoknak megfelelően bonyolítsa le. 

 
Határidő: tárgyév október 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Koller Jutka intézményvezető) 

 
21. megtárgyalta a polgármester Társulási Megállapodás I. fejezet 6.) pontja 

szerinti beszámolóját a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásában 
2012. évben végzett munkájáról és azt elfogadja. 

 
22. a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által az önkormányzattal 

kötött ellátási szerződés alapján biztosított hajléktalan ellátás, valamint 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatások 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, egyben megköszöni a 
szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti ellátás területén végzett 
munkáját. 

 
23. elfogadja az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2012. évi munkájáról 

készült beszámolót. 
 
24. a bizottságokra és polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 
 
25. a 2013. évi munkatervben szereplő 

- „A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása társulási 
megállapodásának felülvizsgálata”, a “Javaslat a Kanizsai Kulturális 
Központ érdekeltségnövelő pályázatának benyújtására” és a “Javaslat a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására” előterjesztések beterjesztésének határidejét a 2013. 
áprilisi soros ülés időpontjáig meghosszabbítja. 

- “Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű vagyonának 2013. évi 
tételes beruházási, felújítási terve” előterjesztés beterjesztésének 
határidejét a 2013. májusi soros ülés időpontjáig meghosszabbítja. 

- Nagykanizsa Megyei Jogú Város 368/2012.(XII.13.) számú 
határozatával jóváhagyta a Közgyűlés 2013. évi munkatervét, amely 
alapján a márciusi soros közgyűlés napirendi pontja a „Beszámoló 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2012. évi sportéletéről”, amely 
elkészítése a Művelődési és Sportosztály feladata. Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város Közgyűlése 2013. februári soros ülésén javasolta a 
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2011-
2016 felülvizsgálatát és egy soron kívüli közgyűlésen való 
megtárgyalását. Mivel a két napirendi pont azonos témájú, célszerű egy 
közgyűlésen tárgyalni mindkettőt.  

Ezért a „Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2012. évi 
sportéletéről” közgyűlési napirend a sporttal kapcsolatos soron kívüli 
közgyűlésen kerül előterjesztésre. 

 
26. a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési 

Program 2007-2013 keretében a Csónakázó-tó területén fekvő parkerdőben 
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kialakítandó mountain-bike pálya bérleti díjának fedezetét, évi bruttó 
240.000.-Ft-ot, összesen 2.400.000.-Ft-ot a pályázati útmutatóban előírt 
funkció fenntartási kötelezettség 10 éves időszaka alatt a mindenkori 
költségvetésében szerepelteti. 

 
Határidő: Aktuális költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető) 

 
27. 230 000 Ft támogatást biztosít a polgármesteri keretből a Polgári Kanizsáért 

Alapítvány részére könyvutalvány vásárlásához, illetve lakótelep 
virágosításához. Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó 
támogatási szerződést írja alá. 

 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető) 

 
28. egyetért azzal, hogy a 2013. évi Bethlen-bál – a felmerült költségek 

kiegyenlítése utáni - bevétele (147.580 Ft) a Nagykanizsai Központi Rózsa 
Óvoda részére átutalásra kerüljön. 

 
Határidő:  2013. április 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető) 
 

29.  
1. a Közgyűlés 34/53/2013. (I. 31.) számú határozatában adott 

felhatalmazás alapján aláírt, a kiegészítés „A” jelű mellékletét képező 
megállapodás szövegét utólagosan jóváhagyja. 

 
Határidő:  2013. március 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
2. egyetért a kiegészítés „B” jelű mellékletét képező a Nemzeti Fejlesztési 

Miniszterrel kötendő megállapodás módosításával, mely lehetővé teszi 
a megállapodás 1. számú mellékletében felsorolt helyközi járatok 2013. 
március 04. napjától helyi személyszállításban helyi tarifával történő 
igénybevételét. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
módosítás aláírására. 

 
Határidő:  2013. március 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
30. a jogszabályi változásokra tekintettel 2013. július 1-től vállalja a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően átalakított Nagykanizsai Kistérség Többcélú 
Társulása társulási tanácsának munkaszervezeti feladatait. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a társulás munkaszervezetének 
vezetőjét tájékoztassa. 

 
Határidő:  2013. április 10.  
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző) 
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31.  

1. dönt arról, hogy a „Nyugat-dunántúli Megyei Jogú Városainak 
városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz” című, NYDOP-
3.1.1/B1-13 kódszámú („Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbővítő 
fejlesztése - Belvárosi akcióterületi terv II. ütem”), valamint NYDOP-
3.1.1/B2-12 kódszámú („Nagykanizsa Szociális célú városrehabilitáció”) 
projektek menedzsment feladatainak, továbbá  Városfejlesztési 
Megállapodásban rögzített egyéb városfejlesztést érintő önkormányzati 
feladatok ellátására vonatkozóan  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és 
Szolgáltató Zrt. belül egy önálló szervezeti egységet hozzon létre 
„Városfejlesztési Divízió” néven. 
 

Határidő: 2013. április 29. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 

 
2. felkéri a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.-t a 

Városfejlesztési Divízió létrehozásával kapcsolatban a Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására. 

  
Határidő: 2013. április 29. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 

 
3. felhatalmazza a Polgármestert, Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató 
Zrt. között megkötendő Városfejlesztési Megállapodás, és a 
Városfejlesztési Divízió létrehozásához, működtetéséhez szükséges 
egyéb dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 2013. április 29. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 

 
32. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 
 

Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
 
 
26. Interpellációk, kérdések  
 
 
Bicsák Miklós: Nagyon rövid leszek a szóbeli interpellációmmal két buszmegálló témával. Ahogy 
említettem, a palini és a Lámpás utca, mind a kettő a választókörzetem, 1-esbe tartozik. Kezdeném a 
Lámpás utcai úgynevezett GE-hez, Magyar utcáról vagy a GE buszmegállóból kiinduló Magyar utca felé 
busznak. A Magyar utca sarok, és ami a választókörzetemhez tartozik és a Lámpás utca, az úgynevezett 
Kuti boltnál a Hársfa utca, és Ifjúság utca nyugdíjas lakói kérik ebben a hideg, téli időjárásban is a buszt 
várva, befelé a városban szeretnének mindig bejönni és nincs a fejük fölött. Nem egy többmilliós 
buszmegálló tisztelt polgármester úr, hanem a fejük fölé egy ilyen megálló. Legalább egy műanyag plexit 
és egy oldal, hogy várakozni. 
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Cseresnyés Péter: Képviselő úr nem tudom, hogy. Egy pillanat! Ne haragudjon, hogy megszakítom, 
csak most eszembe jutott hirtelen valami és el ne felejtsem, azért voltam tiszteletlen. Meg kell 
beszélnem a főépítésszel és Tárnok Ferenc úrral, hogy mondjuk, oda kitehetünk és elfér-e. Meg kell 
nézni, hogy elfér-e. Ugyanis kaptunk egy felajánlást a DKG-tól. A DKG-ban dolgoznak fiatalok és 
csináltak típus buszmegállókat, amolyan műhelymunkaként, gyakorlati foglalkozás keretén belül 
műhelymunkaként csinálták. Ha beleillik. Dénes neked mondom. Meg kellene nézni, át fogják küldeni a 
DKG-tól. Odaajándékoznak a városnak, mert tulajdonképpen a fiatalok ezt gyakorlatként, lakatosmunka 
gyakorlataként csinálták meg. Hogyha ez működik, akkor megnézzük azt, hogy el tudjuk-e oda helyezni, 
és akkor ez a probléma lehet, hogy meg is oldódik.   
 
Bicsák Miklós: Nagyon megtisztelő. Köszönöm, ennek örülök. És azt kérném polgármester úrtól, ha 
kimegy a megfelelő szakbizottság, hogy szeretnék tagja lenni. Meg onnét az utcából ezek az idősek, 
egy-kettő csak elmondja, ne modern dolgot, hogy mégis az alap le van, mert tudni kell, a Kuti boltnál, 
hiszen polgármester úr segítségével, meg a Vízmű vezérigazgató segítségével oldották meg ott a vizet, 
tetszik tudni róla, mai az épület. És most lett a járda gyönyörűen megcsinálva Magyar utca felé. Oda 
csak annyi, azt mondja, hogy amíg a busz jön 10 perc múlva, ne az eső és a hóesés alatt várakozzanak. 
Köszönöm, ez a Lámpás utca. A másik polgármester úr. Most is paliniak szidtak engem is, Önt is, meg 
az egész közgyűlést az Alkotmány, az úgynevezett 100., az első villogónál. Sajnos.  
 
Cseresnyés Péter: Buszmegálló? 
 
Bicsák Miklós: A Povics-féle igen, amit megvett a város, az Alkotmány 100.  
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr most is megszakítom egy pillanatra, és nem akarom Önbe fojtani a 
szót. Az előbb azért beszéltem Kámán úrral, hogy megnézték már. Kijön a jó idő és abban az esetben, 
ha meg lehet oldani megint, akkor rá tudjuk illeszteni, meg tudjuk csinálni, akkor ott lesz a buszmegálló.  
 
Bicsák Miklós: Nyugtattam. Én már fölajánlottam ott a …. 
 
Cseresnyés Péter: Tudja, hogy melyik buszmegállóról van szó? 
 
Bicsák Miklós: Az Alkotmány 176-os.  
 
Cseresnyés Péter: Az, ami volt. Áttesszük akkor oda, mert megvan.  
 
Bicsák Miklós: Igen, amit megvettünk területet is, meg mindent. Köszönöm, akkor várjuk a megoldást. 
A másik tisztelt polgármester úr az Alkotmány utca, úgynevezett öregfalu. A csapadékvizet ugye hála 
isten, megjön talán a jó idő ma is, meg holnap is, meg vasárnapra már még melegebb lesz, sőt holnap, 
úgy tudom, hogy 13 milliméteres esőre várható a jelzés szerint, olyan a Meteorológiai Intézetnek a 
jelzése, hogy ahol van a gyógyszertár, illetve a boltunk, az CBA és a temetőhöz megyünk fel, 
leglaposabb rész polgármester úr, az árok. Folyik szabályosan az úttesten, a múltkori nagy esőzésnél is. 
És ez hasonló, a Felsőerdő utcában magasabbak a vízelnyelő aknák, és nem folyik el. A baloldalt a 
pékségtől kezdve észak felé végig olyan 200 méter hosszúságban áll a víz. Ez a két gondom, 
problémám és a lakosság kérése, hogy ebben előbb-utóbb valami megoldás. Kérném a segítségét.  
 
Cseresnyés Péter: Az első kettőben azt mondtam, hogy azt meg fogjuk nézni. Ha megy minden ott 
simán, nincs jogi akadálya, vagy éppen méretezési probléma, abban az esetben rövid időn belül meg 
tudjuk oldani. Ezt meg megnézetem. Jó? 
 
Bicsák Miklós: Köszönöm szépen.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Ugye az volt a költői kérdés, hogy „Nem bántja a szemét?” összefoglalóan, ha 
megtalálom a papíromat.  Akkor tisztelt közgyűlés azt szeretném elmondani, hogy a Múzeum téren, és 
az előbb itt konzultáltam Gyalókai elnök úrral, hogy volt előttünk egy előterjesztés az ügyrendi 
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bizottságban és az Ő városfejlesztési bizottságában is, ami a Múzeum téren. Hát, az égtájakat sosem 
tudtam megmondani. Az épület milyen tájolású? Észak, déli? Északi tájolású épület melletti sártengerre 
vonatkozott volna. Tehát ez egy magánterület és botrányos állapotban van. Ugyanis, akik nem akarnak 
fizetni parkírozási díjat, azok egyszerűen beállna erre a „zöldterületre” és ott botrányos állapot van. Most 
azt tudom, hogy van oda egy előterjesztés. Meg is szavaztuk. A mai napon? 
 
Cseresnyés Péter: A mai napon. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Ja, mert úgy emlékeztünk mi, hogy. Ez elég kínos.  
 
Cseresnyés Péter: Még egyszer mondom, a mai napon megszavaztuk.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Ez elég kínos, mert mi egy látványtervet. Éppen azt mondom. Egy 
látványtervet. 
 
Cseresnyés Péter: Az meglesz. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Meglesz a látványterv hozzá. Jó, köszönöm, akkor csak ennyi lett volna. 
Tehát akkor ez oka fogyottá vált, ez a dolog.  
 
Cseresnyés Péter: Nem biztos, de döntöttünk egy megoldásról. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Igen. Egy megoldásról. Az nagyon helytálló lenne, az a megoldás. 100 %-
osan támogatom. INTERSPAR - itt a reklám helye – melletti hatalmas zöldterület a következő. Hát 
kérem szépen, ez a hatalmas zöldterület, ez kutyaszarral – elnézést, hogy így mondjam – terített és a 
keleti városrész összes kutyája odamegy ürülékét üríteni, legyen az szilárd vagy folyékony állapotú. 
Senki nem ellenőrzi, hogy visz-e oda a kutyatulajdonos zacskót, meg nem tudom micsodát. Képzeljük el 
azt, hogy nyári 40 fokos meleget követően feltámad egy orkánszerű szél, és beborítja a keleti városrészt 
kutyaszarral légnemű állapotban. Kérdés: mi a városnak a terve egyáltalán ezzel a területtel és 
egyáltalán mi lesz ezzel a lehetetlen és áldatlan állapottal? 
 
Cseresnyés Péter: De erre meg fogom adni természetesen írásban is a választ. Lakóövezetté van 
nyilvánítva. Azt hiszem, most már lejárt – ugye? - ez a moratórium, hogy átminősíthetjük más területre 
és a fő probléma az, hogy nincs beruházói kedv. Tehát, ha lenne, akkor nagyon gyorsan el tudnánk adni 
a telkeket. Jelen pillanatban nincs olyan beruházó, legyen az lakásépítéssel kapcsolatos beruházás vagy 
másfajta szolgáltató tevékenységet folytató beruházás, ami ezt a területet hasznosítani tudná. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Polgármester úr, köszönöm. Lehet, hogy most fölhördülnek a keleti 
városrészben, akik ezt most hallják, mert azt mondják, hogy hát ez a Károlyi biztos egy idióta, hogy be 
akarja építtetni azt a területet, ami milyen nagyszerű zöldterület.  
 
Cseresnyés Péter: De az nem zöldterületnek van. Az egy építési, egy beruházási területnek van. Ott 
van a nem tudjuk mikor megvalósuló sportcsarnoknak a helye is.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Sportcsarnok, igen. Addig is, amíg ez megtörténik tisztelt polgármester úr, 
akkor kérném a választ a tekintetben, hogy mi folyik ott egyébként, azon a területen.  
 
Cseresnyés Péter: Meg fogjuk vizsgálni, és meg fogom adni a választ.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Még egy dolgot szeretnék mondani. Kerítést. Azt írtam fel magamnak. Tisztelt 
közgyűlés, az Arany János utcában ugye elkészült az a bizonyos kerítés ilyen forgácslapból, amit 
gyönyörű szépen megcsinálták és tehát tényleg esztétikus volt. Ez, úgy emlékszem már volt itt előttünk 
ez a dolog, de a napokban egy esti órában nekem ott kellett ülnöm és valakire várnom kellett, és 
kiszálltam az autóból, és végigsétáltam a kerítés mellett. Hát kérem szépen, katasztrofális. Szégyen, ami 
ott van. És én költői kérdésként azt tenném fel a tisztelt polgármester úrnak, hogy nem lehetne-e olyan 
betonelemeket, betonból oszlopokat odahelyezni, amibe így beleengednék azokat a bizonyos beton 
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valamiket, amit egy autópálya mellett is néztem a múltkor. Tehát azt próbálja meg azt valaki, azt a 
betonelemet betörni akkor. Tehát valamilyen műszaki. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, ezt ne költői kérdésként tegye fel, hanem kérdésként tegye fel és meg 
fogom írásban válaszolni. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Akkor kérésként. Tegyük meg ezt, mert az botrányos, ami ott van.  
 
Cseresnyés Péter: Szeretném tájékoztatni Önt egyébként, hogy a lakók részéről már igényként merült 
fel, hogy a kerítést újítsuk fel, csináljuk meg. Ez a hangfogó vagy zajfogó, vagy nem tudom, milyen fal 
nem volt bent ugyanis abban a tervben, ami az elkerülő útnak az építését vagy ezt az átkötést 
tartalmazta. A lakók kérésére megcsináltuk. 18 millió forintunkba került ebben a formájában. Azt, hogy 
most újabb 18, 20 millió, 25 millió forintot tegyünk bele azért, mert egy másfajta elemmel kéne ezt 
megcsinálni, nem tudom, hogy melyik járdafelújítást kéne megszüntetni. De most csináltunk egy olyan 
megoldást, hogy hátulról megerősítettük ezt. Előröl? Hátulról erősítettük meg ezt egy drótfonatos 
kerítéssel. Az a lényeg, hogy ne tudják a továbbiakban ezt továbbtörni. Igen, lehet, hogy máshogy kellett 
volna megcsinálni, de a tervben ez nem volt bent. Énnekem különben az a véleményem, hogy sokkal 
jobban jártak volna a lakók, ha kapnak egy drótfonatos kerítést és ebben az esetben meg az ő 
területükből sem vesz annyi részt el ez a kerítés. De meg fogjuk nézni, és meg fogom nézni én is, hogy. 
Igen. Iszonyatosan drága ez. Meg fogjuk nézni, hogy mit lehet csinálni, mert tarthatatlan az az állapot, 
ami ott van. Ott próbálják ki emberek, hogy milyen erősek.  
 
Dr. Etler Ottó László: Már az előző közgyűlésen is jeleztem, hogy a peremkerületekben nagyon 
szeretnék nézni a Kanizsa TV-t. Most ebben az elmúlt pár hétben voltak olyan műsörök, amit a TV 
rögzített, nevezetesen a Böjte Csaba előadása, ami után csak én magam nyolc telefont kaptam és 
gratuláltak. Ezúton is továbbítom a TV-sek felé. Viszont azt szeretném megkérdezni, hogy mit teszünk 
annak érdekében, hogy most a digitális műsorszórásra való áttérésnél ne essenek ki területek? Tehát, 
hogy tényleg az egész város és város környék is láthassa a TV-nek a műsorait. 
 
Cseresnyés Péter: Meg fogom nézetni, vizsgáltatni a TV ügyvezetőjével és megadjuk írásban a választ.  
 
Sajni József: Az első kérdésem az lenne, hogy az önkormányzat, illetve akár személyesen 
polgármester úr is mit tesz azért, hogy a Zalában olvasott cikk, mely szerint Zalaegerszeg és ebben a 
régióban, ez a Szombathelyig tartó régióban 20-25 ezer munkahely teremtődik az által, hogy itt 
gépgyártás, illetve autóiparban kompetensek lesznek. És úgy gondolom, hogy lenne esélye 
Nagykanizsának visszatérni ehhez a bizonyos tengelyhez ez a Szombathely-Zalaegerszeg-Nagykanizsa 
tengelyhez. Hogy itt olvashattuk is akár, hogy ugye itt vannak különböző ilyen ellentétek, hogy valahol 
kiegyenesíteni ezt a tengelyt, és Nagykanizsának azt a sanszot megadni, hogy ehhez nagyon jól 
passzoló szakmai képzés folyik. Tehát akár a Cserhátit nézem, vagy akár mondhatom a Zsigmondyt is, 
hogy ebbe bekapcsolódni, hiszen ez által Nagykanizsa is és természetesen akkor már nemcsak az 
oktatás területén, hanem a vállalkozók területén is. Tehát itt valódi munkahelyek képződhetnek, vagy a 
meglévő munkahelyek bővülhetnének az által, hogyha ebbe sikerülne Nagykanizsát visszacserkészni. 
Ez lenne az egyik kérdésem. 
 
Cseresnyés Péter: Erre válaszolok is, ha lehet mindjárt. Jó? Ha most fellengzős akarnék lenni, akkor 
azt mondanám, legyen szíves, figyelje a holnapi, nem holnapit, holnaputáni sajtót és meg fogja tudni a 
kérdésre a választ. Kanizsa előbb-utóbb, nagyon rövid időn belül - inkább azt mondom - csatlakozni fog 
ehhez az együttműködéshez. 
 
Sajni József: Köszönöm. A másik - a Károlyi képviselő úrnak a 61-es út volt a mániája, nekem a 
zártkerti utak. Szeretném megkérdezni, hogy most elmegy a hó, mikor várható, hogy olyan, ha nem lesz 
a városnak esetleg arra pénze, de legalább lerakat szintjén, egyeztetve akár a helyi képviselővel is, mert 
meg tudnánk szervezni, hogy ott az bedolgozásra kerülnek, mert tehát egyszerűen járhatatlanná váltak. 
Legalább azok a szakaszok lennének megcsinálva, ami a közlekedést minimális szinten lehetővé teszi. 
Ezt kérném szépen, hogyha ebben lehet lépni, akkor én nagyon szívesen, tehát a magam területén 
biztosan, tehát ezt meg tudom oldani.  
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Cseresnyés Péter: Erre is fogok írásban válaszolni. De röviden azt mondom, hogy múlt hónapban 
fogadtuk el, hogy megvesszük azt a bizonyos mennyiséget. Valamikor a közeljövőben, szerintem egy két 
héten belül le fogunk ülni az érintett képviselőkkel és a szakosztálynak a vezetőjével, plusz a Via 
vezetésével és áttekintjük, hogy hova kellene sürgősen szállítani. Úgyhogy ez, azt ígérem, hogy két 
héten belül, és Tárnok Ferencet kérem, hogy jegyezze föl, hogy el ne felejtsem még véletlenül sem 
összehívni ezt az egyeztetést.  
 
Sajni József: Tehát ennek a bedolgozásában közre tudunk működni, ezt megoldjuk.  
 
Cseresnyés Péter: Jöhet a harmadik kérdés képviselő úr. 
 
Sajni József: No, akkor kérem a harmadik. Az nem olvastam sehol a fejlesztések között, ezt az 
ominózus játszóteret, amit polgármester úrnak is ugye ott Miklósfán megjegyeztek. És van egy olyan 
információm, mely szerint, nem tudom ki, tehát egy névtelen támogató valamilyen játékok vagy 
játékelemeket, vagy játékokat juttat a város részére valamilyen ajándék címén. És az információm az, 
hogy ez háromfelé lenne elvileg elosztva. Nem tudom, hogy mennyi játékról vagy játékelemről van szó, 
de úgy gondolom, hogy polgármester úr is ismeri azt a mesét, amelyik arról szól, hogy hoztam is meg 
nem is, adtam is meg nem is. Én tisztelettel a magam részéről felajánlom azt a három játékot olyan 
helyre, hogy legyen egy helyen valahol ez, mert játszótérnek, ahogy a Gáspár úr is mondta már, az is 
játszótér, ahol letesznek egy játékot. De hát azért mégsem hívjuk játszótérnek. Én kérném a következőt. 
Ha van olyan és polgármester úr, akkor mit tudom én, Ön vagy valakik döntsék el, hova koncentrálják 
ezt, és akkor legyen egy megoldva. De én nem látom. Tehát, ha három kis játékot leteszünk, 
használhatatlan. A másik, be kell keríteni. Ugye szabvány szerint nem lehet játszóteret úgy használni, 
hogy bekerítés nélkül. Mert ott ráadásul nálunk az állatok keresztül-kasul járnak. Meg hát ugye ott a 
rézsű, meg a minden. Tehát ott kerítés nélkül nem is lehet. Tehát még egyszer. Én kérném, amennyiben 
polgármester úr úgy gondolja, hogy ez koncentráltan Miklósfára kerül, azt megköszönjük. Ha úgy 
gondolja, hogy máshova, azt is. Az, amit én beadtam, egy tervet, én úgy gondolom, hogy érdemes lenne 
ezzel foglalkozni. Nem egy olyan horribilis összeg. Én nagyon kérném, hogy tehát akkor egyet oldjon 
meg a város, de az akkor legyen véglegesen megcsinálva. Tudom, hogy most magam ellen is 
beszélhetek, de én úgy hiszem, hogy ez így korrekt, hogy egy helyre menjen. Például olvastam a 
fejlesztések között, hogy az Eötvös térnek a rekonstrukciója során, ott például egy játszótér is épül. 
Tehát akkor a közelében nem biztos, hogy most éppen kellene. 
 
Cseresnyés Péter: Nem a közelében lesz a másik kettő. 
 
Sajni József: Polgármester úr, ezt Önre bízom.  
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, amikor aktuális lesz a dolog, akkor én meg fogom keresni Önt és 
megbeszéljük, és akkor lehet, hogy másképp látja majd, egy kicsit árnyaltabban látja a dolgot.  
 
Sajni József: Jó. Mindenki Háza költségvetésével kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy jelen 
pillanatban is működik a ház. Ennek kiadásai vannak és természetesen ugye itt a kulturális alapra való 
pályázat, az nem tudom, mikor kerül kiírásra, de az még elbírálás stb. és abból még mikor lesz pénz. Én 
kérném szépen – minden részletét ismerve, ezt már mi ketten is végig beszéltük –, hogy hát ne 
büntessék ott a településen élőket azzal, hogy a külön soron nem kerül támogatásra, itt pedig húzódik. 
Én kérném szépen, hogy ezt azért egyeztetni kéne, hogy akkor ebből mikor lesz konkrétan forintösszeg, 
mert egyszerűen nem működőképes a ház. Ott is van alkalmazott. Tehát én kérném szépen, hogy 
egyszer a programok, a másik fűtés, világítás, stb., nem kell részletezni. Én kérném szépen, hogy ebben 
sürgősen szülessen döntés, mert jelen pillanatban ez nem működik.  
 
Cseresnyés Péter: Megint, ha lehet, akkor az utolsó kérdése előtt erre megint szeretnék reagálni, amit 
most mondott. Én arra kérem Önt, hogy kedden egyeztessünk egy időpontot, amikor be tud jönni a 
hivatalba. Én aljegyző asszonnyal együtt és Karádi alpolgármester úrral együtt szeretnék Önnel leülni. 
Én is szeretném, hogyha megoldást találnánk arra a helyzetre, amit, tudja Ön is nagyon jól, hogy milyen 
problémás helyzet. A fórumon is kénytelen voltam kifejteni a véleményemet. De ez nem azt jelenti és 
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azért kértem szót az utolsó kérdése előtt, mert itt nem az emberek ellen vagyunk, vagy nem mi vagyunk 
még látszólag sem a miklósfaiak ellen. Tehát van egy helyzet, amit meg kell oldani, viszont olyan 
körülmények adódtak, amelyek nagyon-nagyon nehézzé teszik ennek a helyzetnek a jogszerű 
megoldását. Ön is tudja, hogy miről beszélek.  
 
Sajni József: Tudom. Ezért polgármester úr én állok kedden rendelkezésre.  
 
Cseresnyés Péter: Tehát azt kérem, hogy akkor üljünk le négyesben és beszéljük át. Jó? 
 
Sajni József: Amikor Önök szólnak, én akkor jövök. Az utolsó az Erdész út 47-51. Én kérném, hogy 
mivel áldatlan állapotok és most különösen valaki odamegy, akkor ott valószínű, csónakkal lehet csak ott 
elmenni, mert .. 
 
Cseresnyés Péter: A kereszteződésben? 
 
Sajni József: Nem, tehát ez már ott van az Erdész út, ott fönt. Ott van egy. Terv is készült már ugye 
osztályvezető úr erre a szakaszra? Egyrészt itt anyagi károk vannak. Tehát befolynak a lakásokba ezek 
a vizek. Sajnos ezt sem láttam a fejlesztési elképzelések között. És természetesen az út problémáját is 
valahol, de a vízelvezetést, azt mindenképpen. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr megnézzük, hogy mennyibe kerül ennek a helyzetnek a gyors 
kezelése, ha nem is a végleges megoldása, mert lehet, hogy találunk valami olyan másfajta keretet, ahol 
egy gyors beavatkozást tudunk csinálni legalább, a kárenyhítést tudjuk, vagy a károkozás elkerülését 
tudjuk a továbbiakban elkerülni. De meg fogjuk vizsgálni, és akkor írásban erre is fogok reagálni, meg 
lehet, hogy azon a beszélgetésen majd akkor kiegészülünk Tárnok Ferenccel, és akkor megnézzük, 
hogy mit lehet csinálni, akkor szóban már ott is tájékoztatjuk erről. Jó?  
 
Sajni József: Jó, köszönöm.  
 
Marton István: Mint jeleztem, kíváncsi lennék arra, hogy hogyan történhet ilyen építkezés a város 
szívében. Itt a presszók teraszairól van szó. Nekem személy szerint tökéletesen mindegy, hogy ezeket a 
teraszokat a falra építik, vagy éppen az út mellék teszik, de itt volt egy koncepció korábban, ami azt 
mondta ki, hogy nem a falra, hanem az út mellé. Engem az sem zavar, ha koncepcióváltás történik, és 
teljesen az ellenkezője történik, mint ami korábban sok éven át volt. De azt nem lehet eltűrni, ami itt most 
kialakult. Hát az, hogy ott marad gyönge másfél méter, egyesek szerint talán még több is, mint másfél 
méter. Az egyik a falon van, a másik az úttestre támaszkodik. Egyszerűen és így hallom, hogy állítólag 
engedély sincs. Tehát valami rendet kell csinálni, vagy ide, vagy oda kell tenni, és ennek megvannak 
ugye a megfelelő szakhatóságai. Ez külön érdekesség, hogyha nincs építési engedély, akkor hogy meri 
ezt bárki is megtenni. Tehát azt mondom, hogy koncepcióváltást is én elbírok fogadni, de legyen valami 
normális, egységes szabályozás. És hát ezt az ügyet villámgyorsan le kell zárni, mert ha valami biztos, 
akkor az egészen biztos, hogy ez így nem maradhat. 
 
Cseresnyés Péter: Ebben egyetértek, éppen ezért dolgozik az egész hivatal megfelelő apparátusa 
azon, hogy ezt a helyzetet, ami egyébként úgy, ahogy Ön is mondta, engedély nélkül történt, 
megváltoztassuk, de úgy, hogy lehetőleg az a koncepció viszont ne vesszen kárba, vagy ne legyen 
veszélyeztetve, hogy minél több terasz legyen a városban. A probléma az, hogy egyfajta koncepciót 
valaki nem vett figyelembe, vagy nem feltétlenül azt csinálta, amit a bizottság rábólintásával egyébként 
az engedélyek beszerzése után tehetett volna. Írásban fogunk részletes választ adni a kérdésre. Nyílt 
ülésen több napirendi pontunk nincs - ugye aljegyző asszony? -, akkor a nyílt ülést bezárom és áttérünk 
a zárt ülésre. 
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Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 106/2013.(III.28.) - 110/2013.(III.28.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 17.35 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester aljegyző 
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