
 1

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 17-én (Csütörtök) 17.00 órakor 
tartott soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Medgyaszay Ház 
 Nagykanizsa, Sugár u. 5. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, 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 jegyző, 
Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes osztályvezető, Kunics György osztályvezető, Deák-Varga 
Dénes városi főépítész, Janzsóné Strobl Krisztina csoportvezető, Rodekné Hederics Erika 
csoportvezető, Tárnok Ferenc csoportvezető 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Arra kérek mindenkit, hogy kapcsolja be a gépet, hogy a jelenlétet és a 
határozatképességet meg tudjuk állapítani. A közgyűlésünk határozatképes, 18 főből 16 fő jelen van. 
Néhány dolgot szeretnék mondani a mai közgyűlésünkkel kapcsolatban. A soron kívüliséget, azt már 
megindokoltam a múltkori közgyűlésünk előtt, hisz akkor bejelentettem, hogy körülbelül egy 3-4 napirend 
miatt egy soron kívüli közgyűlést kell tartanunk a mai nap folyamán, és ahogy látják, ebből a 3-4-ből 21 
lett, többek között azért, mert néhány pályázatot csak így tudunk időben benyújtani, aztán néhány olyan 
sürgős dolog történt, például törvényi módosítások okán és miatt, ami miatt talán 4 vagy 5 előterjesztést 
is be kellett hoznunk mára, úgyhogy majd a napirend szavazásával együtt egy kérdést szeretnék 
megválaszoltatni Önökkel, és szeretném kérni Önöket, hogy fogadják el, hogy az április 24-ei soros 
közgyűlésünket, azt nyomjuk el, toljuk el május 8-dikára, mert egyszerűen nincs idő arra, hogy 
felkészüljünk most két hét múlva tartandó soros közgyűlésre megfelelő módon, és nem is biztos, hogy 
nagy értelme lenne, nem lenne annyi napirend, ami miatt érdemes lenne összehívni egy soros ülést. 
Úgyhogy azt javaslom, hogy április 24. helyett május 8-dikán tartsuk majd a közgyűlésünket, a soros 
közgyűlésünket. A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztéseket kérem napirendre venni: Javaslat 
szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására. Az előterjesztés - mai nap folyamán? – a mai nap 
folyamán került a honlapra. Csak azért kérdeztem, mert nem tudom, tegnap, azért kérdeztem, hogy 17-
dike vagy 18-dika van, nem tudom pontosan, tegnapi nap folyamán került a honlapra. Ez is például oka 
annak, hogy a soron kívül közgyűlést össze kellett hívnunk. Javaslat a Magyarország-Horvátország IPA 
Határon Átnyúló Együttműködési Program megvalósításában való közreműködésre létrehozott ad hoc 
bizottság módosítására. Ugyancsak a tegnapi nap folyamán került ez az előterjesztés a honlapra. A 
meghívóban szereplő alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés: Az 1-eshez a TVI véleménye kedden 
került a honlapra, A 2-eshez, 3-ashoz, 4-eshez, mindegyiknek a kiegészítése, az a TVI vélemény, 
amelyik mindegyike 16-dikán került fel a honlapra. Aztán az 5-öshöz, a költségvetési gazdálkodásról 
szóló előterjesztés, a könyvvizsgálói jelentés április 14-dikén került a honlapra. A 6-os, az önkormányzat 
egyszerűsített beszámolója – ez ugyancsak április 14-dikén került fel a honlapra. És szeretném 
bejelenteni, hogy egyéb okok miatt, mert még néhány dolgot meg kell vizsgálni, a Tripammer úti 
ravatalozó felújításáról szóló napirendet most leveszem a napirendek sorából, előterjesztést leveszem a 
napirendek sorából. Így szeretném feltenni szavazásra a mai előterjesztéseink sorát. Aki el tudja fogadni, 
az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
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A közgyűlés 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 

75/2014.(IV.17.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. április 17-i soron kívüli 
ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2013.(V.03.) 

önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

2. Javaslat a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató 
programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

4. Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) 
önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

5. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetési gazdálkodásáról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Szita László könyvvizsgáló 

6. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített 
beszámolója (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Szita László könyvvizsgáló 

7. Javaslat az önkormányzat által biztosított 2014. évre vonatkozó Humán 
Papilloma Vírus elleni védőoltási program kiterjesztésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető 

8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
pénzmaradványának felosztására és a 2014. évi költségvetéséről szóló 
7/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

9. Javaslat az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 40/2012.(IX.12.) 
önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

10. Javaslat a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008.(II.08.) 
önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

11. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

12. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozására 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

13. Javaslat a közlekedési létesítmények 2014. évi fejlesztésének programjára 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

14. Javaslat a 2014. évi intézményi felújítási program végrehajtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
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15. Javaslat a belügyminiszter 28/2014.(IV.1.) BM rendelete alapján, a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás 
igénybevételére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: dr. Molnár József r. alezredes kapitányságvezető 

16. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi 
belső ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

17. Javaslat szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

18. Javaslat a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program megvalósításában való közreműködésre 
létrehozott ad hoc bizottság módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
Zárt ülés: 
 
19. Bírósági ülnöki megbízatás megszűnésének megállapítása (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Bakonyi Györgyné 

20. Javaslat a nagykanizsai 2044/5 hrsz-ú ingatlanon létesített központi 
átemelő-építmény önálló helyrajzi számú ingatlankénti feltüntetésére és az 
építmény által elfoglalt 280 m2 területre földhasználati jog térítésmentes 
alapítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
 
Cseresnyés Péter: És szavazzunk külön az április 24-dikéről. Tehát, aki elfogadja azt, hogy május 8-
dikán legyen a soros közgyűlés, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

76/2014.(IV.17.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2014. 
április 24-i soros ülésének időpontja 2014. május 08-ra módosuljon. 
 
Határidő: 2014. május 8. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: dr. Gyergyák Krisztina jegyző) 

 
 
 
1. Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2013.(V.03.) önkormányzati 

rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Ezek azok, az első négy legalábbis, igen, az első négy az, amelyik törvényi változás 
miatt van előttünk, és félig-meddig automatizmusnak tűnik, de Etler Ottó úr hozzá kíván szólni. Véletlen 
volt, jó. Akkor miután hozzászólót nem látok, ezért a rendeleti javaslatot szavazásra teszem fel. Aki el 
tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
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A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

12/2014.(IV.22.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 12/2014.(IV.22.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 
22/2013.(V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
2. Javaslat a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Cseresnyés Péter: 2. napirendi pontunk ugyancsak ilyennek tűnik, tehát a törvényi változás miatt a 
sportról szóló 74/2011-es önkormányzati rendeletünket módosítjuk. Hozzászólót nem látok, 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: 
 
 

13/2014.(IV.22.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 13/2014.(IV.22.) 
önkormányzati rendeletét a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló 

78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: 3. napirendünk ugyancsak az önkormányzati rendeletünk módosításáról, a 
vállalkozás-támogató rendeletünk módosításáról szól, és ugyancsak a Ptk. változása miatt volt szükség 
a rendelet módosítására. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki a rendeleti javaslatot el tudja 
fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

14/2014.(IV.22.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 14/2014.(IV.22.) 
önkormányzati rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-
támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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4. Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati 
rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Ugyancsak azért van itt, mint az előtte levő három. Hozzászólót nem látok, a vitát 
lezárom. Aki el tudja fogadni a rendeleti javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 

15/2014.(IV.22.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 15/2014.(IV.22.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 
23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
5. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési 

gazdálkodásáról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Szita László könyvvizsgáló 

 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném megkérdezni, van-e hozzászólás? Nincs. De van, azért, mert most 
éppen szerintem azt mutatja a költségvetés, 2013-as, nagyon jól állunk, most éppen ellenzéki oldalról 
azért nincs kritika. De Bene képviselő úrnak megadom a szót. 
 
Bene Csaba: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi véleményt fogalmazta 
meg a napirendhez kapcsolódóan. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pénzügyi Bizottsága a város 2013. 
évre vonatkozó zárszámadásának összefüggéseit, bevételi és kiadási oldalának tételeit átvizsgálva, azt 
megtárgyalva, az alábbi megállapítást teszi: a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról készített 
előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi törvény, és a végrehajtására kiadott kormányrendelet 
előírásai alapján került összeállításra. A 2013. évi bevételek az eredeti és módosított előirányzathoz 
képest is túlteljesültek, melyben jelentős mértékben közrejátszott az előző évi pénzmaradvány végleges 
összegének emelkedése, az év végén folyósított 700 millió Ft értékű kiegészítő állami támogatás, 
valamint a helyi adóbevételek terven felüli realizálása. A felhalmozási bevételek tényleges mértéke 
ugyan az eredeti költségvetés szerinti szint alatt maradt, a pénzmaradványt és a jogszabályi változások 
következtében a működési bevételek közé átsorolt viziközmű használati díj bevételeket is figyelembe 
véve biztonságos fedezetet nyújtott a felhalmozási kiadások teljesítéséhez. Az önkormányzat működési 
kiadásai nem haladták meg az eredeti és a módosított előirányzatok összegét mind a személyi jellegű, 
mind pedig a dologi kiadások között megtakarítás keletkezett. A kiadások csökkentett mértékű 
teljesülésében szerepet játszott a nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ és a 
nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény esetében bekövetkezett fenntartóváltás. Ezen felül 
feladatelmaradás nem következett be. A kötelezően ellátandó és önként vállalt közszolgáltatások 
megfelelő szintű, zavartalan ellátása mindvégig biztosított volt. A vizsgált időszak fejlesztési kiadásai 
ugyancsak elmaradtak az előirányzott szinttől, amely jellemzően azzal függ össze, hogy a jelentős 
költségvetésű uniós projektek esetében a tervezési, előkészítési szakasz befejezését követően nem a 
tárgyévben került sor a kivitelezésre. A fentiekkel összefüggésben az önkormányzatnak a zárszámadás 
évében a kötelező és önként vállalt feladatai megvalósításához hitelfelvételre vagy kötvénykibocsátásra 
nem volt szükség. Az önkormányzat vagyoni helyzetének rendkívül előnyös változását jelzi, hogy az 
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eszközállomány 1,3 milliárd Ft-os növekedése, a pénzintézeti kötelezettségek 4,5 milliárd Ft-ot 
meghaladó csökkenése mellett következett be. Az önkormányzat tényleges eladósodottsága 2013. 
évben az adósságkonszolidációnak köszönhetően 60 %-ot meghaladó mértékben csökkent, ami az 
önkormányzat adósságterheit is jelentősen mérsékelte. Összességében a bizottság megállapítja, hogy a 
2011. évi törvény 10. § (4) bekezdés szerinti működési hitel tervezésével kapcsolatos tiltó rendelkezést 
betartva is zavartalan volt a város működőképességének fenntartása. A koncepcióban megfogalmazott 
rendkívül takarékos gazdálkodás szempontjai a vizsgált időszakban érvényesültek, és az 
adósságkonszolidációnak köszönhetően jelentősen növekedett az önkormányzat hosszú távú pénzügyi 
mozgástere. Mindezek alapján a bizottság a közgyűlés számára a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Sajni József: Én egy véleményt szeretnék ehhez hozzáfűzni. Azzal teljes mértékben egyetértek, és 
örülni tudok, hogy a működési kiadások ilyen rendben folytak és nem szaladtak el, sőt, még 
megtakarítás van a működési kiadások terén. Ez azt jelenti, hogy azért azok az intézmények és egyebek 
itt odafigyeltek arra, hogy a költségeiket a kereten belül tartsák, és ez örvendetes. Azt viszont, és nem 
először mondom én ezt, hogy a beruházások, felújítások terén én úgy hiszem, hogy most azt mondani, 
hogy tehát nem volt szükség hitelfelvételre és az önkormányzat igazából a gazdálkodását illetően jó 
kondícióban van, ez a vége igaz, de én úgy hiszem, hogy ilyen szintű beruházások és felújítások esetén 
valóban ezt meg lehet tartani, vagy mondhatnám akár a támogatásoknak a volumenét is, tehát amit én 
úgy gondolok, hogy ennél azért az önkormányzatnak biztosan többet kellene fordítani ezekre a 
kiadásaira. Tehát összességében elsősorban én a beruházások és a felújítások területén látom azt, 
hogy mivel, ha nem olyan volumenű, természetesen akkor nincs szükség hitelre, de én, megmondom 
őszintén, én szívesen szavaznék meg természetesen egy bizonyos mértéken belül hitelfelvételt, hogyha 
a városban elég sok mindenre kellene költeni. Itt a mai napon még szóba fog kerülni a közlekedéssel 
kapcsolatos fejlesztések is. Tehát sok minden van, amire kéne költeni, vagy intézmények esetében is, és 
a volumen szerintem kevés, és biztos, hogy ez is közrejátszik abban, hogy ez a jó anyagi kondíció a 
költségvetésben tükröződik. 
 
Cseresnyés Péter: Az elmúlt időben nagyon sokat költöttünk a városra, összességében szerintem 15-
20 milliárd Ft-ot. Ha ez kevés, akkor nem tudom, mi az elég. De egyébként én nem értek egyet Önnel 
képviselő úr, tehát ebben vitatkozunk egymással. Énnekem az a véleményem, hogy hitelbe a legvégső 
esetben – bebizonyította az elmúlt időszak, nem csak az önkormányzatok esetében, nem csak cégek 
esetében, még az emberek esetében, a magánszemélyek esetében is –, a hitel a legvégső eszköz, 
amihez szabad nyúlni. Addig, amíg van szabad forrásunk fejlesztésre, azt kell megoldani, és abból kell 
megoldani lehetőség szerint mindenfajta fejlesztést. Persze az elmúlt 20 év, vagy nem tudom, hány év 
adóssága felhalmozódott, tehát itt kellene sok mindent csinálni ebben a városban, amit nem csináltak 
meg régebben vagy azért, mert máshova ment el a pénz, vagy azért, mert nem volt pénz, vagy azért, 
mert sok minden más fontosabb volt, mint mondjuk utakat, járdákat folyamatosan felújítani, vagy éppen 
az intézményrendszerünket fejleszteni, de ezt nem most kellene leverni rajtunk az elmúlt 2-3 év 
munkáján, vagy a mostani önkormányzaton kellene leverni. Mi meg tudtuk tenni azt, természetesen a 
Kormánnyal együtt, hogy Nagykanizsa nulláról indul, tabula rasaval. Nincs egy fillér adósságunk se, és 
összességében – mondom – az elmúlt időszakban közel 20 milliárdos fejlesztést hajtottunk végre a 
városban és a város környékén. Úgyhogy a megtakarítást természetesen meg kell köszönni az 
intézményi dolgozóknak, mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett, és tényleg azt kell mondani, 
sokszor zokszó nélkül vették tudomásul azt, hogy bizonyos pénzeket, amit addig megszoktak és 
elkölthettek, elvontuk tőlük, vagy megkértük arra, hogy lényegesen takarékosabban költsék el, mint ezt 
eddig tették. De azért azt tudni kell, és szeretném hangsúlyozni a közgyűlésnek és mindenkinek, aki 
hallgat bennünket, hogy a megtakarítás nem csak azért ilyen magas nominálisan is, összegszerűen is, 
mert jól takarékoskodtunk, és jól gazdálkodtunk, hanem azért, mert kaptunk, nem is emlékszem 
pontosan, hány milliárd Ft-ot működésre a Kormánytól. Egyszer kaptunk 800-at, meg egyszer 100-at 
vagy 150-et, bocsánat, 800-at, 150-et, meg 700-at. Tehát, mondjuk, fölfelé kerekítsünk egy kicsit, 1,7 
milliárd Ft-ot kaptunk csak működésre az elmúlt 2,5 évben, tehát ez nem egy kis összeg. Tehát a 
megtakarítás többek között ennek is köszönhető. És hát azért lássuk be, hogy többek között annak is 
köszönhető, hogy fejlesztésre viszont hitel nélkül nagyon, nagyon sok pénzt fordítottunk, amit elmondott 
már számtalan alkalommal Tóth Nándor képviselő úr, hogy az Államtól, abból a bizonyos közös kis 
kalapból, önrész alapból – mennyit kaptunk? – több mint 1 milliárd Ft-ot kaptunk. Tehát így 
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összességében azt lehet mondani, nagyjából olyan 3 milliárd Ft-ot cash-t hoztunk ide az elmúlt 3-3,5 
évben a városunkba azért, hogy fejleszteni tudjunk, és azért, hogy a működésünk zökkenőmentes 
legyen. 
 
Bene Csaba: Véleményem szerint valóban igaza van Sajni képviselőtársamnak abban, hogy intézményi 
felújításban és útfelújításban óriási hiányok vannak Nagykanizsán elmúlt jó pár 10 évnek a 
következtében. Azt most számon kérni rajtunk, hogy most azonnal mindent oldjunk meg, gondolom, nem 
lehet. Én nagyon, nagyon üdvözlöm az idei költségvetésben megjelenő tételeket, amiről már korábban is 
döntöttünk, meg elkezdtük annak az előkészítését az intézményi és útfelújításoknak, vagy a 
viziközműhöz kapcsoló felújításoknak, és remélem, hogy ez a kedvező gazdasági helyzet, gazdálkodási 
helyzet majd lehetőséget teremt arra, hogy egyre növekvő mértékben fogunk tudni majd ilyen szükséges 
lépéseket megtenni. És mint ahogy oktatási bizottságon is beszéltünk róla, én abban is reménykedek, 
hogy az intézmények területén lesznek olyan pályázatok, amelyeket megcélozva komolyabb felújításokat 
fogunk tudni végrehajtani. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Szeretném kérdezni a 
könyvvizsgáló képviselőit, hogy valamelyikük kíván-e szólni? Mert elmondhatják nyugodtan, tehát idő 
van. Jó. Akkor nem kívánnak szólni. Még egy mondatot szeretnék mondani Bene képviselő úrnak – 
zárásképpen – a hozzászólásához, és talán kapcsolódik Sajni képviselő úrnak a hozzászólásához is. 
Épp a múlt közgyűlésünkön határoztunk el jelentős viziközmű beruházást, amelyik természetesen azzal 
fog járni, hogy bizonyos járdaszakaszokat, bizonyos útszakaszokat fel fogunk újítani. És szeretném 
mindenkinek az emlékezetét felfrissíteni, hogy talán közgyűlésen is hallhattuk többünk szájából, akik a 
tervezéssel foglalkoztunk, hogy abban az esetben, ha úgy látjuk, hogy egyébként jó a költségvetésünk, 
marad pénzünk, itt lehet, hogy májusban, júniusban, olyanról fogunk dönteni, hogy újabb felújítások, 
legyen az intézmény éppen, út-, járdafelújítások jöhetnek szóba. Én most a költségvetésünk jelenlegi 
helyzetéből azt tudom mondani, igen, erre sor fog kerülni, de ezt nem merném kőbe vésni. Tehát azért 
lássuk még azt, hogy hogyan fog alakulni a költségvetésünk ebben a következő 1-1,5 hónapban. Miután 
a vitát lezártam, mivel nem jelentkezett senki sem, ezért szavazásra teszem fel a rendeleti javaslatot. 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 rendeletet 
alkotja: 
 
 

16/2014.(IV.24.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotja 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
zárszámadásáról szóló 16/2014.(IV.24.) önkormányzati rendeletét. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
6. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített beszámolója 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Szita László könyvvizsgáló 

 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném kérdezni, hogy ehhez valaki hozzá kíván-e szólni? Azt jelenti, hogy nincs 
ellenvetés. Nem kíván hozzászólni. Igen? 
 
Szita László: A város 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóját felülvizsgáltuk. A könyvvizsgálat célja 
annak megállapítása volt, hogy a mérleget hogyan állították össze, és az önkormányzat vagyoni 
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helyzetéről, működéséről milyen valós képet nyújt-e. Továbbá az is célja volt a könyvvizsgálatnak, hogy 
a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány kimutatás és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről valós 
képet ad-e, a beszámolót leltárral alátámasztották-e, a számviteli alapelvek és a számviteli politika, az 
hogyan érvényesült. Ennek érdekében a beszámoló minősítéséhez, a véleményünk megadásához 
felülvizsgáltuk az önkormányzat és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények adatait 
összevontan tartalmazó mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, egyszerűsített pénzmaradvány 
kimutatást. Ellenőriztük a zárlati munkákat, ezen belül kiemelten a leltározást és a leltárt. Felülvizsgáltuk 
az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát, a pénzgazdálkodással összefüggő döntési, 
hatásköri rendszereknek a működését, és vizsgáltuk az önkormányzatnak a 2013. évi beszámoló 
készítésére tett intézkedéseit. A gazdálkodás szabályozottságáról a véleményünket a jelentésünkben 
részletesen megfogalmaztuk. A lényege az, hogy a jogszabályi követelményeknek a szabályozottság 
megfelel, amelynek keretében ugye vizsgáltuk a különböző számviteli szabályoknak a betartását, 
meglétét, és a kötelezettségvállalást, utalványozást, érvényesítést hogyan valósították meg, valamint a 
bizonylati rend és okmányfegyelemnek a betartását is. Összességében ehhez kapcsolódóan 
észrevételünk nincs. Az év végi zárlati munkákat szintén ellenőriztük. Itt különösen jelentősége volt a 
leltározás elvégzésének, ugyanis mindenki által ismeretes, hogy 2014. január 1-jével új számvitel került 
bevezetésre az önkormányzatokhoz. Ehhez el kellett készíteni a rendező mérleget, a rendező mérleghez 
viszont tételes leltározást kellett elvégezni. És ennek a végrehajtására a leltárt mind az 
önkormányzatnál, a leltározást és a leltárt elkészítették mind az önkormányzatnál és az intézményeknél. 
A különböző ehhez a leltárhoz kapcsolódó dokumentációk, dokumentumok rendelkezésre álltak, 
dokumentációk rendelkezésre álltak, és ezeket felülvizsgálva észrevételünk nincs. A mérleg 
felülvizsgálata során megállapítottuk, … ugye az önkormányzati szintű mérlegben az immateriális javak, 
a tárgyi eszközök, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értékben szerepelnek. Ugyanakkor a 
mérleg a befektetett pénzügyi eszközöket, a készleteket, követeléseket, a pénzeszközöket, a tartalékot, 
a kötelezettséget, valamint az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások könyv szerinti értékben 
tartalmazza. Megnéztük azt is, hogy a …. számviteli alapelv hogyan érvényesült. Intézmények 
átadásából adódóan itt észrevételeink voltak, eltéréseket tapasztaltunk. A mérleg részletes 
ismertetésére nem térnék ki, hiszen ezt tartalmazza a jelentésünk. Az egyszerűsített pénzforgalmi 
jelentésnél azt vizsgáltuk meg, hogy betartották-e a közgyűlés által a gazdálkodás végrehajtása során a 
kiemelt előirányzatokat. Itt azt állapítottuk meg, hogy a módosított előirányzatot egyik esetben a kiemelt 
előirányzatoknál sem lépték túl. Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás felülvizsgálata során 
auditálási eltérést nem tapasztaltunk, tehát ezt elfogadásra tudjuk javasolni. És mindezeket 
összefoglalva a jelentésünknek a rövid jelentés része tartalmazza a véleményünket a 2013. évi 
egyszerűsített beszámolóról, amelynek a lényege, hogy az egyszerűsített éves beszámoló Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése teljesítéséről a 2013. december 31-én 
fennálló vagyoni és pénzügyi, valamint jövedelmi helyzetéről és a működés eredményéről megbízható 
és valós képet ad. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. Miután a vitát lezártam, de ha nem tettem volna, akkor most 
zárom le, miután nincs hozzászóló. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni, 
kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

77/2014.(IV.17.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2013. évi 
egyszerűsített beszámolóját elfogadja, és hozzájárul a 249/2000.(XII.24.) 
Kormány rendelet alapján összeállított – a könyvvizsgáló által záradékolt – 
2013. évi egyszerűsített beszámoló (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves 
pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített 
vállalkozási maradvány-kimutatás) 2014. június 30-ig történő közzétételéhez, 
valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldéséhez. 
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Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György Gazdálkodási Osztályvezető) 

 
 
 
7. Javaslat az önkormányzat által biztosított 2014. évre vonatkozó Humán Papilloma Vírus elleni 

védőoltási program kiterjesztésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető 

 
 
Cseresnyés Péter: Ugye arról van szó, hogy az Állam nemsokára ingyenessé teszi ezt az általunk már 
ingyenessé tett oltást, viszont van egy korosztály, amelyik nem kaphatná meg abban az esetben, 
hogyha mi nem folytatnánk ezt az eddigi vállalásunkat, és az átmeneti időszakban történő átvállalást 
hoztam ide a közgyűlés elé. Aki meg tudja szavazni, az azt szavazza meg, hogy az a korosztály, amelyik 
kiesne, ha most mi befejeznénk ezt a védőoltást, és amíg elkezdené az állami támogatással a védőoltást 
a rendszer, addig tulajdonképpen áthidaljuk ezt a helyzetet, és mindenki megkapná Nagykanizsán, aki 
igényli, a védőoltást, a Humán Papilloma Vírus elleni védőoltásban. Úgyhogy most akkor, miután látom 
azt, hogy Károlyi képviselő úr szót kíván kapni, mivel Ő kezdte ezt valamikor, ezt a kezdeményezést, 
Övé a szó. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Nem azért kértem szót, mert pont Ön miatt kértem szót, hogy visszadobom 
inkább a labdát, hanem azért, hogy polgármester úrnak köszönetet mondjak az előterjesztésért, mert 
végül is ugye erre azért nem lett volna köteles, de nagyszerű gondolat, és hát az Ön nagyságát 
bizonyítja. Most már nem akarom tovább itt fényezgetni, mert gyanús lesz a dolog. Tehát a másik, amit 
szeretnék elmondani, hogy annak idején én kiszámolgattam azt még Marton polgármester úr alatt, 2009-
ben történt meg ez a döntés, az akkori közgyűlés bölcsességét és a nagyon szerencsétlen gazdasági 
viszonyok mellett, mert azért 2009-ben eléggé benn voltunk a kakiban, hogy úgy mondjam, döntött úgy a 
közgyűlés, egy igen jelentős összeggel – olyan 20 millió körül van, polgármester úr?  
 
Cseresnyés Péter: Volt. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Volt évi szinten. Ez most nincs annyi, de akkor annyi volt évi szinten. Viszont 
azért innen is üzenem a városlakóknak, hogy ahogy kiszámolgattam annak idején, az érintett 
populációban 10 személyt mentettünk meg a halált, legalábbis a Humán …., matematikai, statisztikai, 
matematikai adatokra támaszkodva. Az azt jelenti, hogy 5 év alatt 50 személy ebben a betegségben 
biztos nem fog meghalni. És hát a Kormány bölcs döntése ez egyébként, hogy leveszi az 
önkormányzatok válláról, gondolom, ennek a dolognak az anyagi részét. De innen azért megkérdezném 
az érintett szakigazgatási vezetőt, hogy a nemi szervi szemölcsökre is ki fog-e terjedni ez az oltás vagy 
csak a méhnyakrákkal kapcsolatos… 
 
Cseresnyés Péter: Már az új oltás? 
 
Dr. Károlyi Attila József: Az új oltás. Mert annak idején …. 
 
Cseresnyés Péter: Legyen szíves a mikrofonhoz fáradni, és válaszolni rá. Mikrofonhoz legyen szíves 
fáradni, ott hallja. 
 
Stimeczné dr. György Bernadette: Én úgy tudom, hogy a kormányé, az a kétkomponensű védőoltás 
lesz, tehát csak a méhnyakrák. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Az érdekes lesz majd, mert akkor megint, remélem, … lesz szükségem rá, 
előrukkolni egy ilyen különbözeti dologgal, de én köszönöm a polgármester úrnak az előterjesztést. 
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Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati 
javaslatot, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

78/2014.(IV.17.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy a Nagykanizsán 
állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a városban élő, az adott 
évben 13. életévét betöltő leánygyermekek részére - akik kimaradnak a 
kormány által indított nemzeti oltóprogramból, - alanyi jogon biztosítja a 
négykomponensű human papilloma vírus (6,11,16,18) elleni védőoltást és az 
ehhez kapcsolódó 8.019e Ft anyagi fedezetet rendelkezésre bocsátja a 2014. 
évi költségvetésben. 
 
Határidő: 2014. április 24. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető 
 Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető) 

 
 
 
8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának 

felosztására és a 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: A pénzmaradvány felosztásáról szól. Hála Isten, van, és többek között azért 
mondtam, hogy valószínű, majd gondolkozhatunk egy kis felosztáson, tehát újabb beruházás vagy 
fejlesztésen, de egy kis türelmet kérünk ebben az esetben, át kell nézni, hogy hogy állunk majd egy-
másfél hónap múlva. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a rendeleti javaslatot, 
az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 13 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 

17/2014.(IV.24.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja 17/2014.(IV.24.) 
önkormányzati  rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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9. Javaslat az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 40/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Hozzászólót nem látok. Itt ugye arról van szó, hogyha elpusztul egy eb, akkor 
meddig kell bejelenteni ahhoz, hogy valamiféle adócsökkenést kaphasson, június 30-ig. És néhány 
határidő módosult. Aki el tudja fogadni a rendeleti javaslatot, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

18/2014.(IV.18.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotja 
18/2014.(IV.18.) önkormányzati rendeletét az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 
40/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
10. Javaslat a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008.(II.08.) önkormányzati rendelet 

módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Zajkibocsátással kapcsolatos részt és néhány ezzel kapcsolatos módosítást 
eszközöl. 
 
Dr. Etler Ottó László: A környezeti ártalom, az akkor is hat, függetlenül attól is hat, hogy ki csinálja. 
Tehát ez a rendelet-módosítás, ez kimondottan a környezetvédelmen belül a zajvédelemmel foglalkozik, 
és a kivételek között az önkormányzat által támogatott, illetve az önkormányzati intézmények által 
rendezett rendezvények esetén nem tenné kötelezővé ezt a rendeletet. Én azt mondom, hogy pontosan 
az önkormányzati intézményeknek, illetve nekünk kellene példát mutatni abban, hogy bizonyos 
határértékeket betartunk. Tehát én ezt a 2. § (2) bekezdés g) és h) pontot kivételek között én kihagynám. 
Ezt módosítóként javaslom. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem rendezhetünk. Lehet zajos rendezvényt, 
de egy bizonyos határokat be kell tartani függetlenül attól, hogy ez most önkormányzati rendezvény-e. 
 
Cseresnyés Péter: Meg fogom szavaztatni. Csak, hogy magyarul elmondjam, hogy mit javasolt 
képviselő úr. Akkor a Város Napját és a Dödölle Fesztivált, a Fúvós Fesztivált nem tudjuk megrendezni. 
Tehát képviselő úr azt javasolta, hogy ezeket ne rendezzük meg, ezeket a városi nagy rendezvényeket. 
De fogok róla szavaztatni. 
 
Bicsák Miklós: Megragadva itt a lehetőséget és a törvényt, tudom, hogy a Palin városrésznek évek óta 
kért zajvédelmi fallal kapcsolatban szeretném elmondani a zajvédelmet. Hát, 5 decibelnél megint 
polgármester úr és tisztelt közgyűlés, jön hála Isten a jó idő, reméljük, most a rossz után, ablakok, 
tetőterek nyitva vannak, és bizony az autópálya zaja nem 5 decibel polgármester úr. Annyit el kívánok 
mondani, hogy most szerveződünk ott, hogy egy szakértő csoportot fogunk, ahogy beindul a 
kamionforgalom, és az ajtók, ablakokat, ugye a melegtől levegőztetnek, és éjszakai pihenéshez 
mindenki nyitva hagyja, a jó levegőre szüksége van, és bizony, az autópálya zaja odahallatszik. Én 
tudom, hogy ez a rendelet gyakorlatilag a vendéglátó, meg ehhez hasonló ilyen körülményekre, meg 
rendezvények, de valahogy azért Palin városrésznek is a tisztelt közgyűlésnek és polgármester urat is 
arra kérem, hogy erre megoldást kellene találni, mert magas az úgynevezett autó, kamionoknak a zaja, 
és egyre türelmetlenek az ott lakók, egyre jobban mélységében észak felé, az öreg falu felé is hallatszik 



 12

az autópálya zaja, és ezt valahogy a városnak, vagy zajvédő, vagy hát arra feltétlen szüksége volna 
polgármester úr, valami megoldást, kérném ebben a segítségét. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr! Már régóta, szerintem több éve folyik ez a kérés, és tulajdonképpen a 
karoknak a széttárása, hogy nincs mit tenni, mert nekünk nincs pénzünk, 100 millió Ft, hogy egy ilyen 
zajvédő falat építsünk, az Autópálya Kezelő zrt. meg nem akar ilyet tenni. De szeretném azt mondani, 
hogy előrelépés történt ebben az ügyben, meg fogjuk nézni, hogy áll az e tekintetben történő lépéseknek 
a sorozata, éppen milyen stádiumban van, mert tudomásom szerint dolgozik egy munkacsoport a 
Kormány mellett, amelyik ezeket a problémákat próbálja orvosolni, ugyanis nem csak Nagykanizsán, 
tehát a palini városrész esetében vannak ilyen jellegű problémák, hanem szerte az országban, ahol 
autópálya épült, sok-sok helyen van olyan település melletti terület, ahol zajvédő fal nem védő az ott 
élőknek az érdekeit, úgyhogy van egy munkacsoport, amelyik ezzel foglalkozik. Utána fogok nézni, és 
akkor lehet, hogy közelebbi és pontosabb választ tudok adni, mint most Önnek erre a felvetésére. Tehát 
lehet, azt meg tudom mondani, körülbelül mikor várható és mely területeken várható valamiféle 
megoldás ebben az ügyben. 
 
Dr. Etler Ottó László: Polgármester úr, a javaslatom nem zárja ki ezeket a rendezvényeket, csak 
bejelentési kötelezettség alá esnek. Tehát innentől kezdve ugyanúgy a polgármester engedélyezheti ezt 
a határérték túllépést. Tehát ez nem zárja ki ezeknek a rendezvényeknek a megrendezését. 
 
Cseresnyés Péter: Ez ügyes volt, hogy szidják a polgármestert, de nem így van. Hogyan van ez, jegyző 
asszony vagy aljegyző asszony? A rendelet, az rendelet. 
 
Dr. Gyergyák Krisztina: Tehát természetesen van bejelentési kötelezettség mindenhogy, ettől a 
rendelettől függetlenül az eljárásrend szerint, viszont a zajhatár, az akkor is meg van szabva, tehát ezt 
nem lehet túllépni. Tehát senki nem engedélyezheti ennek a túllépését. 
 
Cseresnyés Péter: Tehát én sem adhatom csak azért, mert a polgármester valamit változtathat. A 
rendelet, az rendelet. 
 
Dr. Etler Ottó László: De itt kivételek között szerepel az összes önkormányzati intézmény. Tehát 
innentől kezdve teljes szabad kezet kap egy iskola vagy bármi. Tehát én azt látom, hogy. Akkor 
határozzuk meg kivételként a Város Napját, a Fúvós Fesztivált, de nem általában bedobom a gyeplőt, és 
akkor minden önkormányzat…. 
 
Cseresnyés Péter: Jó, akkor ez lesz a módosító? 
 
Dr. Etler Ottó László: Akkor ez a módosító. 
 
Cseresnyés Péter: Tehát akkor háromra fókuszoljunk, Fúvös, Város Napja, Dödölle. A többi, … 
 
Dr. Etler Ottó László: … az a rendelet alá tartozzon. 
 
Cseresnyés Péter: Ez lesz a módosító javaslat, amit meg fogok szavaztatni. További hozzászólót nem 
látok, a vitát lezárom. Akkor először a módosító javaslatról fogok szavaztatni. Etler Ottó ugye azt 
javasolja, hogy három rendezvény legyen kivétel, a többi pedig a rendelet hatálya alá essen. Aki ezt el 
tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 5 igen, 2 nem és 10 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
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79/2014.(IV.17.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Dr. Etler Ottó 
képviselőnek a „Javaslat a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 
2/2008.(II.08.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztéssel 
kapcsolatos azon javaslatát, hogy a rendelet hatálya Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a tulajdonában lévő szervezetei által megrendezett 
közterületi rendezvények helyett csak a Fúvós Fesztiválhoz, a Város Napjához, 
valamint a Dödölle Fesztiválhoz kapcsolódó rendezvényekre ne terjedjen ki. 

 
 
Cseresnyés Péter: Ez nem ment át, tehát az eredeti rendeleti javaslatot teszem fel szavazásra. Aki el 
tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 12 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
rendeletet alkotja: 
 
 

19/2014.(IV.18.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotja 
19/2014.(IV.18.) önkormányzati rendeletét a környezetvédelem helyi 
szabályairól szóló 2/2008.(II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
11. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném megkérdezni, hogy van-e hozzászólás? Ha nincs, akkor lezárom a vitát. 
Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot – szabályozási övezetről és az állatmenhellyel kapcsolatos 
döntésről van szó –, az nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

80/2014.(IV.17.) számú határozat 
 
1. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése egyetért az állatmenhely és annak déli 

irányú bővítési területei „különleges-állatmenhely” övezetbe sorolásával. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
2. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése egyetért a szabályozási terven és a 

HÉSZ-ben a zajvédelmi övezetekre vonatkozó jelenlegi szabályok hatályon 
kívül helyezésével. 

 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
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12. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet létrehozására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Azzal szeretném még kiegészíteni, hogy megfontolás és áttekintés alatt áll a város 
tulajdonában levő gazdasági társasági struktúra is. Jelenlegi előterjesztésnek ezen társaságok 
rendszereinek és feladatellátásának új rendszerben való bemutatása nem feladata, de szeretném jelezni 
azt, hogy egyébként gondolkozunk azon, hogyha magát a gazdasági társaságunknak az ellátási, feladat-
ellátási struktúráját hogyan tudjuk módosítani, vagy van-e szükség erre. Például, hogy más 
intézményekben közalkalmazottakkal vagy közfoglalkoztatottakkal ellátott, és hasonló feladatok ellátása 
esetén bizonyos esetekben lehet, hogy célszerűnek tűnik az, hogy a GESZ keretén belül végezzük 
ezeket a feladatokat. Tehát ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. És kimondottan a 
költséghatékonyság tekintetében fogjuk ezt vizsgálni, valamint egy intézménynél a függelmi és a 
fegyelmi viszonyok teljesen máshogy vannak, mint hogyha egy külső, bár tulajdonunkban levő 
gazdasági társaságnál történne ez. Ide tartozik például az üzemeltetése és a karbantartási feladatok 
elsősorban, aztán az elszámolások, költségvetési transzferek nyilvántartása, valamint egyes, ezeket 
támogató logisztikai feladatoknak az ellátása is. Tehát ezt szerettem volna mindenképpen 
jegyzőkönyvbe mondani, hogy további előterjesztések jöhetnek ennek az intézménynek a működésével 
kapcsolatban. 
 
Sajni József: Ennek ugye megvan a maga előzménye már az önkormányzatiság idejéből. Ugye itt az az 
utolsó 2004-es ominózus, amikor megszüntetésre került, amivel én igazából akkor nem értettem egyet, 
mert akkorra éppen jól bejáratódott ez a rendszer. A lényeg az, hogy most is tudom támogatni, hiszen jó, 
hogyha egy tiszta profilú szervezet jön létre. Viszont hát egyrészt ugye hiányolom, ezt a bizottsági 
ülésen is elmondtam, hiányolom azt, hogy azért jó lett volna egy kicsit ezt a szervezeti felépítést jobban 
látni, vagy esetleg ennek, hogy milyen vonzata van, akár gazdasági vonzata, vagy mit lehet itt ezen még 
megtakarítani, nem ártott volna. Biztos, hogy ezt majd aztán kiszámolják az illetékesek, meg ez biztos 
mindenkinek már a tarsolyában megvan, hogy ez milyen előnnyel jár. Szervezetileg biztosan előnnyel 
jár, tehát én ezt ezért támogatom. Viszont akkor tudom teljes szívvel támogatni, hogyha, és kérem ezt 
módosító javaslatként, hogy a vezetőjének a pályázati kiírásban én kérném, hogy ne felsőfokú 
végzettséget szabjon meg az önkormányzat, hanem szakirányú felsőfokú végzettséget. Tehát lehetőleg 
gazdasági szakember legyen az, aki ezt a GESZ-t irányítani fogja, még akkor is, hogyha után a vezető 
természetesen maga mellé, mögé, alá, akárhova rendezhet szakembereket, de én úgy hiszem, hogy 
őneki magának kell elsősorban gazdasági szakembernek lenni, mert ezt én így tartom helyesnek, vagy 
így tartanám helyesnek. Úgyhogy ennyi módosítással kérném szépen. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen, meg fogom szavaztatni. Azt azért szeretném megkérdezni – és 
ne vegye cinizmusnak, mert tényleg nem az –, ki az a gazdasági szakember? Ezt most nem kérem, 
hogy módosító foglalja bele, hogy pontosan, csak énnekem magyarázza meg, ki az a gazdasági 
szakember. Oké, közgazdász. Általában pénzügyekkel foglalkozó, általában közgazdászoknak szokták 
nevezni magukat. Mitől szakember ő, mitől jobb szakember egy másik menedzser, akinek másfajta 
végzettsége van? A mostani válságot véleményem szerint, hogy aztán perre menjünk, a mostani 
világválságot például a közgazdászok egy jelentős része okozta. Meg fogom szavaztatni. Nem értek 
egyet vele, mert az, hogy valaki gazdasági szakember, az nem biztos, hogy gazdasági végzettségének 
köszönhető, hanem azért, mert egyébként van egy gazdasági végzettsége, vagy olyan vénája. Nem 
akarok senkit se bántani ezzel, de nem szeretném kizárni, például a jogászokat abból, hogy miért nem 
lehetne ő egy jó vezetője egy GESZ-nek. Tényleg nem bántani akarom a közgazdászokat ezzel, csak 
nem szeretném kizárni azokat az embereket, akik egyébként lehet, hogy alkalmasak lehetnek 
vezetőnek. Tényleg nem cinizmus beszél belőlem, véletlenül se értse félre ezt a dolgot, meg elnézést 
kérek minden közgazdásztól itt a teremben is, meg azon kívül is, de nehogy már azt gondoljuk, hogy 
egyedül csak ők képesek arra, hogy egy gazdasági szervezetet jól, vagy egy gazdasági társaságot jól 
tudjanak vezetni. Mondom, minden közgazdásztól elnézést kérek, de felmerült kérdésként ez bennem. 
 
Sajni József: Nem kívánok itt ezen polemizálni, megvitázni sem. Önnek erről a dologról ez a 
véleménye, nekem meg ez a véleményem. Én csupán csak annyit óhajtottam ezzel mondani, hogy egy 
adott, mégpedig ez egy valamennyire mégiscsak a gazdálkodással nagyon szorosan összefüggő 
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tevékenységet végez, tehát én nagyon szívesen látnám ott, tehát olyat, akinek ebben akár gyakorlata, 
akár tehát. Most lehet egy jogászember is természetesen, aki ért a közgazdasághoz, vagy valamihez. Ez 
az én saját privát véleményem. Én tehát, még egyszer, a vezetőjének, én ezt javasoltam. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm, meg fogom szavaztatni. Egyébként a jogász is oda tud venni 
közgazdászt maga mellé, aki ért a számokhoz. Tehát ezért mertem felvetni ezt a kérdést. További 
hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Először akkor Sajni képviselő úrnak a módosító javaslatát 
szeretném feltenni szavazásra. Aki, ha jól foglalom össze, azt szeretné, hogy gazdasági végzettséggel 
rendelkező ember legyen a vezető, a pályázatba a kiírás így kerüljön – ugye? –, vagy a pályázat így 
kerüljön nyilvánosságra. Aki ezt el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Én egyébként 
egyetértek vele, csak nem tudom azt, hogy miért pont csak a közgazdászok érthetnek a gazdasági 
társaság vezetéséhez. 
 
 
A közgyűlés 6 igen, 2 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

81/2014.(IV.17.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Sajni József 
képviselőnek azt a javaslatát, hogy a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet 
magasabb vezetői beosztásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírásban 
pályázati feltételként felsőfokú iskolai végzettség helyett szakirányú felsőfokú 
iskolai - gazdasági – végzettség kerüljön megfogalmazásra. 

 
 
Cseresnyés Péter: És akkor most az eredeti határozati javaslat pontjait teszem fel szavazásra. Aki el 
tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

82/2014.(IV.17.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. 2014. július 1-től Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) 

néven létrejövő költségvetési szerv alapító okiratát jelen előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására és a 
Magyar Államkincstár részére történő megküldésére a törzskönyvi 
bejegyzés céljából. 

 
Határidő: 2014. június 10. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes 
osztályvezető, Kunics György osztályvezető) 

 
2. pályázatot hirdet a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (8800 

Nagykanizsa, Fő út 8.) magasabb vezetői igazgatói beosztásának 
betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben meghatározottak alapján az előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező pályázati felhívás szerint, és felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti 
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Közigazgatási Intézet internetes oldalán, és Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. 

 
Határidő: a határozat elfogadását követő 5 munkanap 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes 
osztályvezető)  
 
3. a NaGESZ igazgatói beosztására benyújtott pályázatok véleményezésére 

háromtagú szakértő bizottságot hoz létre, egyben felkéri a bizottságot, hogy 
a beérkezett pályázatokat véleményezze, és azt írásban juttassa el 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A bizottság írásbeli 
véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön 
intézkedés nélkül megszűnik. A bizottság feladatainak ellátásával a 
közgyűlés 
 Dénes Sándor alpolgármestert, 
 Bene Csaba PB elnököt, 
 Kunics György gazdálkodási osztályvezetőt  
bízza meg. 

 
Határidő: 2014. június 2. a bizottság eljárásának befejezésére 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester, szakértő bizottság  
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes 
osztályvezető) 
   
4. felkéri a polgármestert, hogy a szakértő bizottság véleményével a NaGESZ 

igazgatói beosztására beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés elé. 
 
Határidő: 2014. június 6. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester   
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes 
osztályvezető) 

 
 
 
13. Javaslat a közlekedési létesítmények 2014. évi fejlesztésének programjára (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Cseresnyés Péter: A költségvetés alapján készült ez az előterjesztés. Ez nem azt jelenti, hogy itt 
befejeződik, de most egyelőre ennyi pénzünk van a költségvetésben az utak és az egyéb közlekedési 
létesítmények fejlesztésére. 
 
Bizzer András: Én azért szeretném jelezni, hogyha az előterjesztést elfogadjuk, akkor a keleti 
városrészben a választókörzetemhez kapcsolódóan kettő komoly fejlesztés is meg fog valósulni. Ezt 
köszönöm az előterjesztőnek, polgármester úrnak, és köszönöm majd mindazoknak, akik megszavazzák 
ezt az előterjesztés. Ugye Munkás u. 5-7. házaknál már a tavalyi év során is elindultak fejlesztések, 
kikötöttük a parkoló utakat, de most elhatározzuk, hogy parkolókat is építünk. 20 új parkoló fog épülni a 
Munkás u. 5-7. házak körül, ugyanis az ott élők ezt kérték tőlünk, mert ez a parkolási gondokon segíteni 
fog. Számunkra nem csak az új parkolók építése a fontos, hanem az is, hogy a meglévőket fejlesszük. 
Ennek jegyében ugye a Kazanlak krt. és a Rózsa u. 22. számú ház előtt lévő parkolót, ami elég rossz 
állapotú, fel fogjuk újítani. Itt megoldunk egy olyan problémát is, hogy ugye ott van egy buszmegálló, és 
ahogy a buszról leszállnak az emberek, gyakorlatilag nekimennek a parkoló autóknak, és ott eléggé 
áldatlan állapotok tudnak kialakulni. Ezen is segíteni fogunk ezzel a fejlesztéssel, és azt mondhatjuk, 
hogy ebben az előterjesztésben látszik, hogy a keleti városrészben folytatódnak a fejlesztések. Ugye 
korábban is voltak már különböző fejlesztések. Itt meg kell említeni például azt, hogy a Hevesi Iskolában 
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műfüves pálya épült, vagy hogyha arra volt szükség, hogy egy járdaszakasz elkészüljön a Hevesi óvoda 
és a Hevesi ABC között, akkor bizony az a járdaszakasz elkészült. Hogyha arra volt szükség, hogy 
játszótér fejlesztés történjen a Rózsa utcánál, akkor az bizony megtörtént, és bekerítettük azt a 
játszóteret. És hogyha arra volt szükség, hogy egy parkoló utat kikössünk, akkor azt kikötöttük. És ennek 
jegyében itt a folytatás, újabb fejlesztések vannak a keleti városrészben. És véleményként még hadd 
mondjam el azt, hogyha úgy alakul az önkormányzati választás, hogy elmondhatjuk majd, hogy nem 
csak országosan, hanem helyben is folytatás lesz, akkor én azt gondolom, hogy ez egy garancia lesz 
arra, hogy az egész város, és a városon belül a keleti városrész is a továbbiakban is hasonló módon 
nagy léptékben fejlődni tudjon. 
 
Sajni József: Hát, én nagyon örülök annak, hogy itt Bizzer képviselő úr ilyenekkel dicsekedhetett, és 
örüljünk is annak, hogy ez a városrész most elég jól ki van stafírungolva ilyen ügyben. Én úgy gondolom, 
hogy most köszön vissza az a bizonyos, amit én az előző hozzászólásomban említettem, hogy tehát 80 
millió Ft van közlekedési létesítmények fejlesztésére, ami tulajdonképpen úgy gondolom, hogy ismerve 
ezeknek a létesítményeknek a helyzetét a városban, bizonyosan nem elégséges, közel sem elégséges. 
És rendkívüli módon sajnálatosnak tartom azt, hogy tudom, mindenki ilyenkor a saját körzetében próbál 
meg problémákat felhozni, de az, hogy 2006 óta igazából, tehát mondjuk a Miklósfa városrészben sem 
járda, sem út nem került felújításra, kivéve ez a mart aszfaltos megoldást, de semmi más, ezt azért én 
szomorúnak tartom. De ha beljebb megyek ugyanúgy a városban, tehát mondhatnám a Sörgyár utcát, 
amit örökösen kérnek a befektetők, illetve hát a vállalkozók, hogy kerüljön már végre valami ott 
felújításra. Aztán, ha beljebb jövök, akkor egész az Erdész út 47-51-nek a belső út, és mondhatnám 
tovább is. Járdákról nem is beszélek. Én úgy gondolom, hogy itt vannak olyan területek is, ahol már 
tervezés is megvolt, tehát tervezettek ezek, de hát nem kerül sorra. Ugye azt szokták mondani, hogy jár, 
jár, csak nem jut. Hát én ezért úgy gondolom, hogy ebben területileg is én nem tudom elfogadni, hogy 
egy-egy terület, tudom, biztos, akik szakmailag ezt összerakták, meg tudják indokolni, hogy miért ezek 
kerülnek felújításra, de hát sajnálattal konstatálom, hogy újfent tehát ezen a területen nincs előrelépés. 
 
Cseresnyés Péter: Szerintem történt Miklósfán sok minden. Az lehet, hogy nem annyi, amennyinek 
kellett volna történnie, de elég sok pénz ment Miklósfára. De most ebbe a vitába, ha lehet, akkor ne 
menjünk bele. 
 
Bicsák Miklós: Polgármester úr, tudom, hogy most gondolom, és tudom és érzem is, hogy polgármester 
úr várta is, hogy mi hozzászóljunk a Sajni képviselőtársammal. Én is boldog vagyok, ahogy az András 
elmondta, most a Bizzer képviselőtársam, és úgy érzem, és teljes felelősséggel itt a közgyűlés előtt 
kijelentem, én minden városrésznek megszavaztam, Te kérted, meg volt szavazva, és meg is szavazom 
ezek után is, de sajnos mikor polgármester úrtól az interpellációmról megkapom, hogy Palin 
városrésznek, Hársfa utcának, Ifjúság utcának a 30 éve meg nem épített járdája, hogy most nincs rá 
keret, majd ha a közgyűlés, csak nem akartam idehozni és ezzel a tisztelt közgyűlést és polgármester 
urat itt idegesítsem, de most már az emberek sem akarják elhinni a különböző településrészen Palintól 
kezdve a Hársfa, Ifjúság utca, vagy Garaynál egy 50 méteres kis körfogalomtól járda kijavítása. Vagy 
tisztelt polgármester úr, hétfőn voltam Korpaváron temetésen, egy kicsit csodálkoznak, hogy egy 50-100 
méteres út Kanizsa felől a 74-esről nem tudja a város megcsináltatni, megjavíttatni. És ezek nem 
kerülnek be a költségvetésbe, tavaly már beadtam, az előtt éven is. Én kérem Önt is, hogy azért egy 
kicsikét körülnézve a városrészi, Palin városrész, vagy Miklósfa ugyanúgy a városhoz tartozik, ott is az 
emberek szeretik a jót, a biztonságot, akkor mint képviselők, mi tesszük a dolgunkat, szavazzuk a 
költségvetés meg, megszavazzuk a városrésznek, mert hogy szükség van rá az ott élő embereknek, 
akkor elvárják az ott élő lakók is, hogy a tisztelt közgyűlés ugyanúgy támogassa, ahogy a képviselőjük 
támogatja az ő városrészükben lévő utak, járdák és egyebek felújítását. Én nagy tisztelettel kérem most 
is polgármester urat, én beadom, mert előszedem, már ilyen paktám van, talán még a levéltárban sincs 
annyi beadvány vagy kérelem, amit én már képviselőségem alatt kértem az 1. számú választókörzetben 
felmerült problémákról, és mindig megjön a korrekt válasz rövid időn belül, én azt megköszönöm, de hát 
most már egy kis eredménye is legyen. 
 
Dr. Etler Ottó László: Nem is tudom, kinek köszönjem meg, hogy hatszor szóltam a mentőállomás előtti 
útszakasz miatt, és most végre bekerült ebbe a felújítási programba a Bagola sor. Hát, ami sajnálatos 
viszont, hogy félmegoldásként került be, mert csak az útfelület lesz felújítva, a parkolók a 
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mentőállomásnál a felnőtt- és gyermekügyeletnél még ebből a pénzből nem tudnak megépülni, még 
egyszer ennyi kellene rá. Én arra kérném a kivitelezőket, illetve a műszaki osztályt, aki ezért majd az 
irányításáért, ellenőrzésért felelős, hogy úgy építsék meg az utat, hogy a következő évben tudjunk 
nekiállni parkolókat is építeni erre a szakaszra, mert fontos lenne. Tehát ez a szakasz csak Bagola 
sorból csak a temetői híd és a Toldi utca közötti talán 150 méteres szakaszt érinti 12 millió Ft-ért. Borsos 
ára van ennek. Én remélem, hogy nagyon szépen fog sikerülni. 
 
Cseresnyés Péter: Reméljük, hogy ennél kevesebbe kerül, bár nem így szokott lenni, de terv szerint 
készül, és ez legalább elkészül, és ennek az útnak a felújítása elkezdődik, képviselő úr. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Hogyha út, akkor nekem a 61-es elkerülő az út. 
 
Cseresnyés Péter: Év vége. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Év vége? Szilveszterkor? 
 
Cseresnyés Péter: Őszre tudomásom szerint megvan. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Őszre megvan. Hála a jó Istennek. Nagyon bízunk a polgármester úr 
szavában. 
 
Cseresnyés Péter: Nem, ennek az évnek az őszére, ezt már többször elmondtam. Ezt nekem a 
minisztériumban mondták, hogy folyik a közbeszerzés. Ha a közbeszerzés megvan, egy-két hónap alatt 
be lehet fejezni, azt mondták, mert tulajdonképpen minden kész van. Persze a híd állapotától, felüljáró 
állapotától sok minden függ, de azt mondják, hogy nagyjából rendben van. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Köszönöm. A másik pedig az Alsó-Szabadhegyi út, amit már évtizedek óta 
pedzegetünk, pengetünk. 
 
Cseresnyés Péter: Igen. Ez az a kategória képviselő úr, amit mondtam, hogy meglátjuk majd május, 
júniusban hogy állunk, és akkor visszatérhetünk rá sok más út …. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Igen, igen, de majd akkor is megkérdezem. 
 
Karádi Ferenc: Az előbb, amikor bejöttem, a FIDESZ-es képviselők felháborodottan mondták, hogy 
Sajni József azt mondta, hogy 2006 óta Miklósfán nem épült semmi. Ezt mondta, képviselő úr? Ha igaz, 
akkor most felsorolom Önnek, hogy 2006 óta mi épült, legyen kedves végigjárni az utcákat. Krúdy Gyula 
utca teljes szélességében, Hóvirág utca teljes szélességében, Mátyás király utca teljes szélességében, 
Gárdonyi utca buszforduló, Szentendrei Edgár utca járda végig, 500 méter hosszan. Most nem akarom 
az Olaj telepet, meg egyebeket, mert ott is új utcák épültek teljes szélességében. Legyen kedves a 
körzetet legközelebb végigjárni, és utána megszólalni. 
 
Bene Csaba: Én kérem az önmérsékletet minden képviselőtársamtól, mert én szépnek tartom ezt az 
összeget, ami itt szerepel ebben az előterjesztésben, de én is el tudnám mondani, hogy az én 
körzetemben egyetlenegy beruházás sem valósul meg, még sem mondom el mindenegyes alkalommal 
ezt. Nincs bent. De én ezt most tudomásul vettem, mert sajnos nem olyan kerettel rendelkezünk, amikor 
azt mondjuk, hogy kérem szépen, ami igény van, azt mindet ki lehet elégíteni. Egyszer történik egy 
döntés, hogy ezeket csináljuk meg, egy következő alkalommal pedig másik területek kerülnek sorra, és 
ebben kérem a türelmét minden kedves képviselőtársamnak. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen képviselő úrnak a hozzászólását, mert tényleg járni jár, csak nem 
jut. Ezt meg utoljára talán a 2002 és 2006 közötti képviselők közül kettő szokta állandóan emlegetni, 
amikor mi ellenzéki oldalról szoktunk elmondani hasonló hozzászólásokat, mint amit Sajni képviselő úr 
elmondott. Hát, van így az ember, hogy járni jár, csak nem jut. De ez most megint nem cinizmus, de 
tényleg így van. Tehát el lehetne költeni a jó Isten pénzét is a városra, mert annyi elmaradás van, csak 
nincs ennyi pénz, az a probléma. 



 19

Sajni József: Valóban történt némi beruházás, tehát valóban itt azért vannak területek, ami megtörtént, 
de azért egyre szeretném megkérni Karádi urat, hogy mindezt el lehet mondani úgy is, nem ebben a 
stílusban. 
 
Dr. Fodor Csaba: Én azt szeretném megkérdezni, hogy Pivári utcával mi az elképzelés? Most már évek 
óta görgetjük ezt a kérdést magunk előtt. Itt látom, hogy ebbe, és tudom, hogy ebbe a 80 millió Ft-ba 
nem fér be, hiszen ott a tavalyi számok is 100 millió Ft a legolcsóbb, amiről beszéltünk, de hát azért 
mégiscsak valamit kellene kezdeni azzal, hiszen azon a területen, vagy azon a részén, amelyen a busz 
is közlekedik, a helyijáratú busz, azét eléggé lepusztult állapotban van. Arról nem beszélve, hogy ez 
gyűjtőútként funkcionál, és ha gyűjtőút, akkor az azt jelenti, hogy az erre az útra rácsatlakozó kisebb 
forgalmú utak mellett lakók is ezt az utat használják ahhoz, hogy bejussanak a városba. Én tudom, hogy 
Kiskanizsán történt fejlesztés, tehát én nem mondok ilyet még véletlenül sem, mint a Sajni képviselő úr, 
mert ott voltak utcák felújítva, többek között az teljesen, ahol a Tóth Nándor képviselő lakik. Az aztán úgy 
néz ki, mint – kellett, ez mint egy repülőtér, az igaz. Igaz, hogy tizedannyian nem használják, mint a 
Pivári utcát, de az fontos volt, ez meg kevésbé fontos. Azért furcsa. Tehát az arányokkal van problémám 
egyrészt, másrészt pedig azt gondolom, hogy mindenféle lelkesedésre adott okot, hogy a 
pénzmaradvány van és maradt. Én ennek kevésbé örülök, mert hogyha azokat a karbantartásokat az 
önkormányzat, ami a saját tulajdonú építményeiben, és most nem csak az épületekre, hanem az utakra 
is gondolok, és járdákra, jó gazda gondosságával gondoskodott volna, akkor bizony, bizony a kisebb és 
folyamatos ráfordítások mellett talán nem jutnánk el oda, hogy sokkal jelentősebb összegeket kell 
fordítani egy nagyobb mértékű fejlesztésre, beruházásra. Tehát én azt kérem, hogy a jövőben inkább a 
karbantartásokra fordítsunk nagyobb összegeket azért, mert azzal megelőzhetünk egy későbbi rendkívül 
magas összeg ráfordítását, mert akkor már teljes komplett felújítás kell. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úrnak a figyelmét szeretném felhívni, a pénzmaradvány nem azért van, 
mert egyébként nem csináltunk elég fejlesztést, visszafogtuk a pénzt, és azért, hogy azt mondhassuk 
2013-as zárszámadáskor, hogy nekünk pénzmaradványunk van, ezért nem fejlesztettünk, 
intézményeket nem újítottunk fel, vagy nem tartottunk karban, hanem azért – szeretném még egyszer 
hangsúlyozni –, mert az év végén a Kormány adott 700 millió kp-t, készpénzt, cash-t az 
önkormányzatnak. Ezért van többek között pénzmaradványunk. Úgyhogy képviselő úr nem véletlenül 
mondtam azt, hogyha úgy állunk május, júniusban, lehet, hogy lesz olyan előterjesztés itt a közgyűlés 
előtt, amelyik újabb intézményi felújításra ad lehetőséget, vagy éppen újabb közlekedési létesítmények 
felújítására ad lehetőséget. De ez nem azért van, amit Ön mondott, hogy mi annyira spóroltunk a 
kanizsaiak kárára, a város kárára, hogy felmutathassuk azt, hogy pénzmaradványunk van nekünk, és jól 
gazdálkodtunk, hanem azért, mert a Kormány – még egyszer szeretném hangsúlyozni, talán ilyen nem is 
volt még Kanizsa életében – így adott 700 millió Ft-ot, harmadik alkalommal adott pénzt a városnak 
cash-ben. Egyébként az a megjegyzése azért váltott bennem ki kacagást, amikor mondta a Tóth 
Nándorral kapcsolatos útfelújítást, mert akkor most ezek szerint az Ön véleménye szerint a Pivári utcát 
ne csináljuk, ne újítsuk fel, ugye? Mert Ön is arra jár haza. Úgy tudom, a Pivári utca felé. Megmondom 
miért mondom ezt, és most megint elnézést kell kérnem Öntől is, mert nem akarok cinikus lenni, és nem 
azért mondtam ezt a dolgot, csak méltatlan volt szerintem ez a mondat, amit Tóth Nándornak célzott, 
vagy éppen a FIDESZ frakciónak célzott Tóth Nándoron keresztül. Méltatlan, méltatlan, képviselő úr, 
méltatlan, ugyanis ha múltkor itt lett volna a múltkori közgyűlésen, akkor emlékezhetett volna arra, hogy 
a múlt közgyűlésen döntöttünk arról, hogy a Pivári utcát a Bába utcáig, mivel egy vizes felújítást fogunk 
elkezdeni a városban, a Pivári utcát a Bába utcáig, tehát a Bajcsy-Zsilincszky utcától a Bába utcáig fel 
fogjuk újítani. Tehát elkezdődik az is, amit Ön hiányolt. És ha átnézte volna a múltkori anyagot, vagy 
éppen akkor itt volt, vagy akkor még itt volt, mert tudom, itt volt a múltkori közgyűlésen, pont a múltkori 
közgyűlésen hoztuk azt a döntést meg, hogy ezt is meg fogjuk tenni. Ezért méltatlan képviselő úr, és 
nem az igazságtartalmát vonom kétségbe az Ön mondatának, hanem méltatlan. Méltatlannak minősítem 
azt, amit mondott. 
 
Bicsák Miklós: Csak egy percre. Én nem szeretném itt a húrt feszíteni. Én tisztelettel mondom 
polgármester úrnak, hogy mi Önre úgy tekintünk, mint egy családfőre, aki igazságosan elossza a 
területeken megfelelően, hogy na most ez a rész kapta, mi megszavazzuk, mert hát az a kötelességünk, 
hogy azért vállaltuk a tisztségünket, de azért polgármester úr ezt tényleg jó szívvel kérem, hogy azért 
kicsikét jobban is ne mostohagyerekként kezelje ezt a két városrészt, mert ezt tapasztaljuk. Én el tudom 
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Önnek mondani azt, hogy itt Bene képviselőtársam elfelejtette, de most konkrét dolgot. Tavaly egy e-
mailre a Takarék utcában, a garázsok előtt megcsináltatta Ön. Nem éveket vártak tisztelt 
képviselőtársam. Minálunk meg Palntól kezdve, Korpavárig évekig állunk, vagy várunk, hogy a járda, 
meg az egyéb, az emberek tudjanak közlekedni. Mi csak várjuk, mind városvezetéstől és a közgyűléstől, 
hogy egyforma serpenyővel, mert az a dolgunk, hogy tegyük, mint képviselő. Önt meg, mint 
polgármestert, segítsük a munkáját.  
 
Cseresnyés Péter: Ezt az utolsó mondatot nagyon szépen köszönöm képviselő úr, de azért ne azt 
mondja, hogy én döntöm el, hogy mi történik a városban, és mi történik Palinban. A közgyűlés dönti el. 
Én legfeljebb előterjesztek valamit, ami az én véleményem szerint jó. Egyébként én azt mondom 
képviselő úr, hogy sok minden történt Palinban, sok minden fog történni Palinban, de egy garázssor 
előtti aszfaltozást ne vessük össze egy 3-400 méteres járda megépítésével, a munka műszaki tartalmát 
és főként anyagi vonzatát tekintve semmiképpen sem. Ha igaz lenne az, hogy mostohagyerekként kezeli 
az önkormányzat, egyben én is Palint, akkor higgye el, hogy nem ott épült volna meg az új műfüves 
pálya, ahol döntöttünk legutoljára. Lenne még máshol is helye a városban. De e helyett azt döntöttük, 
ahogy elhatároztuk, és ahogy ígértük, hogy Palinban is fog egy ilyen épülni, és meg is fogjuk építeni. 
Tehát ne gondolja azt, hogy bárki mostohagyerekként tekint bármelyik városrészre is ebben a 
közgyűlésben közünk. Óvoda pályázat ott volt. Hát, egy csomó minden történt vagy történhetett volna, 
ha a pályázat nyer, de erről sem tettünk le. Ugyanis épp ma beszéltünk Hederics Erikával, a Pályázati 
Irodának a vezetőjével, hogy újabb lehetőséget keresünk arra, hogy az óvodát, a palini óvodát bővíteni 
tudjuk. Tehát tényleg nagyon kérem képviselő úr, hogy ne mondja azt, hogy mostohagyerekként kezeljük 
Palint, mert nem így van. Csak van, amire nagyobb szüksége van Palinnak, azt megkapja, van, 
amelyikben kevésbé van szüksége, és azt inkább máshol valósítjuk meg, mert így jut a pénzből egyes 
városrészekre, vagy egyes településrészekre.  
 
Dr. Fodor Csaba: Kellő tisztelettel, de nem alázattal azt szeretném kérni Öntől, szíveskedjen arra 
figyelni, amit mondok, és arra szíveskedjen választ adni, amit kérdezek. Az megdöbbent, hogy a városát 
nem ismeri, de ez legyen az Ön dolga. Én azt mondtam, hogy arról a részről beszélek kifejezetten 
különösen a Pivári utcán, ahol a busz, a helyijáratú busz jár. Az meg nem jár a Bába utca és a Bajcsy-
Zsilinszky közötti szakaszon. Tehát én azt gondlom, hogy célszerű arra válaszolni, és nem megsértődni 
azon, amit mondok. Egyébként rendkívüli fontos lenne és nemcsak ez az út nyilvánvalóan, hanem sok 
más út fontos a belvárosban is, tudnám sorolni, de akkor itt ülnék napestig, és akkor valóban nem 80 
mFt-ról, hanem milliárd forint körüli összegekről beszélgetnénk. Én ezzel tisztában vagyok, azért nem 
hozakodunk elő irreális és vállalhatatlan kötelezettséggel vagy kérésekkel. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, figyeltem arra, amit mondott. Ön a Pivári utcáról, mint gyűjtőutcáról 
beszélt, különös figyelemmel arra a szakaszra, ahol a buszközlekedés van. Én erre mondtam azt, hogy 
egyébként a Pivári utca felújítását egy másfajta beruházás keretén belül elkezdjük. Most erre jut pénz, 
ennyi pénz jut. Arra kértem, hogy ezt fogadja el. De azt, hogy a Pivári utcával nem kezdünk semmit, én 
arra válaszoltam, és arra mondtam, hogy ez így ebben a formájában nem igaz képviselő úr, mert 
elkezdjük. És ha lesz rá pénz, és én remélem, hogy lesz rá pénz, akkor tudjuk folytatni, és lehet, hogy 
még ez is. Most tényleg itt nem szeretném azt, hogy ilyen ígérethalmazként mondjanak, vagy fogadják a 
mondataimat, de lehet, hogy május, június környékén arról fogunk vitatkozni, hogy egyébként van ennyi 
pénzünk, hogyan osszuk föl, és melyik területnek a fejlesztésére fordítsuk. Tehát én erről beszéltem 
képviselő úr. 
  
Bene Csaba: Bicsák képviselőtársamnak mondom, hogy hát nem egy e-mailre történt az a felújítás, 
hanem a közgyűlési döntésre. Tehát nem egy e-mailre történt az a felújítás, hanem a közgyűlési 
döntésre történt meg a felújítás természetesen. De azt is el tudom mondani, hogy nem olyan 
minőségben, ahogy szerettük volna. Én remélem, hogy valamikor megfelelő minőségben sor kerül arra a 
felújításra, mert sajnos, amit ott elvégeztek, az szerintem nagyjából egy tél alatt a semmivé válik és 
ugyanolyan állapotok fognak uralkodni, mint előtte. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. További 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 14 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
 
 

83/2014.(IV.17.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a közlekedési létesítmények 
2014. évi fejlesztéseiről az alábbi tartalommal: 
 

Ssz. Helyszín 

Kivitelezési munkák 

1. Rózsa utca 22. számú társasházzal szemközti parkoló felújítása 

2. Kisberki utcai parkolóból vezető lépcsők felújítása 

3. Március 15. tér – Gördövényi utca felújítása, átépítése 

4. Munkás utca 5-7. parkolóutcák felújítása, korszerűsítése 

5. Bajcsy-Zsilinszky E. utca végén új járda építése 

6. Városkapu krt. déli végén új járda építése 

7. Bagolai sor útfelújítása 

8. Rákóczi – Hunyadi utcai csomópontban parkolók kialakítása 

Tervezési feladatok 

9. Bajcsai utca járdafelújítás 

10. Kiskanizsa, Principális csatorna közúti híd felújítása 

Előkészítés, lebonyolítás 

11. Tervek aktualizálása 

12. Közbeszerzési eljárás 

13. Műszaki ellenőrzés 

 Összesen 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a fejlesztések előkészítéséről és megvalósításáról 
gondoskodjon. A szükséges forrás, 80.000 eFt összeg a 2014. évi költségvetés 
13. számú mellékletének „Közlekedési létesítmények fejlesztése” című 
előirányzati soron rendelkezésre áll. 
 
Határidő:  2014. szeptember 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 
 

 
 
14. Javaslat a 2014. évi intézményi felújítási program végrehajtására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 

 
Cseresnyés Péter: Itt is ugye 80 mFt-ot költünk el az intézményeinkre a terv szerint, ha megszavazza a 
közgyűlés, természetesen akkor igaz ez.  
 
Balogh László: Valójában egyhangú támogatás volt oktatási bizottság ülésen, de természetes módon 
hosszabban körbejártuk és mind az igaz, amit akár az ellenzék is, meg mi is mondtunk, hogy még többre 
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lenne szükség. Nagyságrendileg igen, a milliárdos nagyságrend az, ami a valós, igazi igényeket tudná 
fedezni, de hát tudomásul kell vennünk, hogy egy olyan takarékos hozzáállásban, ami fenntartható, 
abban most 80 mFt jut erre 11 tételben és mind a 11 tétel nagyon fontos, és bizonyára van másik 11, sőt 
ami kimarad, de hát egyelőre azt kell, hogy mondjuk, hogy bízunk abban, hogy lesz bővebb pályázati 
lehetőség. Persze ezt minden évben elmondhatjuk, és el is szoktuk mondani, mert ez egy régi téma, ez 
több évtizedes téma. Sajnos, ami 10-20 évvel ezelőtt esetleg nem történt még meg, az halmozódik és 
összeadódik. Ezzel együtt a 80 millió, az több, mint jó pár évben, amikor ennél kevesebb volt. Én tudom, 
hogy a szakemberi körüljárásban egyik sem kérdőjelezhető meg. És hát annyiban hadd legyek 
személyes, hogy mondjuk, a Batthyány Gimnáziumra gondolva és legyen az állatorvosi ló, hát igen, itt 
egy több százmilliós felújítási igény természetes lenne a főépületben, ami elmúlott 30 éves és így 
amortizálódott. De hát, mint ilyen, nem lehet benne ezen tételek között, viszont van egy ugye a „C” 
épülethez tartozó másik fontos megoldandó probléma. Jelenleg ennek örülünk. Azzal együtt, hogy én 
javaslom a szakértőknek azt is, hogyha nem is látványos nagy felújítások, de biztos, hogy a jövőt illetően 
oda kell jobban figyelnünk a korszerűbb, hatékonyabb, takarékosabb energiakonstrukciókra minden 
épületünkben, az osztálytermek világításrekonstrukciónak folytatására, és hát mondjuk a nyílászárók hő- 
és hangszigetelési problémájának tömegesebb megoldására, mert lehet, hogy ezek a kisebb volumenű 
dolgok tudnak segítni azon a nagy problémán, ami az intézményi minőségünket jelentik. Ezzel együtt 
örüljünk most a 80 milliónak.  
 
Cseresnyés Péter: Szeretném képviselő úrnak elmondani, hogy ezek a szempontok vezették a 80 millió 
elköltését. Tehát elsősorban azokat a felújításokat támogatja ez a javaslat, amely kimondottan az 
energiatakarékosságra, energiatakarékosságot segíti elő és, ha a későbbiekben lesz még pénzünk, 
akkor másfajta szempontokat is figyelembe fogunk venni. És volt egy másik felvetés, ami kiment a 
fejemből. Ja igen! Nem a nyílászárók. Ez az energiatakarékosság. Hanem a világítás. A múltkori 
közgyűlésen fogadtuk annak a felülvizsgálatát el, vagy annak a vizsgálatát el, hogy hol tudunk 
hatékonyan beavatkozni, ami energiatakarékosságot is jelent a világításban és a gyermekeinknek a 
szeme világát is jobban őrzi és segít bennünket abban, hogy ne kelljen, vagy őket segíti abban, hogy ne 
kelljen kevés fény mellett tanulniuk, olvasniuk. Ez egy következő lépés lesz, amit majd lehet, hogy a 
következő közgyűlések egyikén hozunk ide a közgyűlés elé. 
 
Gábris Jácint: Én igazából első körben, amikor ezt az előterjesztést olvastam, hiányoltam egy tételt, 
amelyről korábban már beszélgettünk talán közgyűlés vagy informális közgyűlés alkalmával. Ez az 
ominózus, amit még Bene képviselőtársam is felvetett, az az 5-5 millió forint a KLIK által fenntartott 
szakközépiskola komplexumok részére. Aztán később itt a bizottsági ülés alkalmával én választ kaptam 
arra, hogy nem itt lesz ez tárgyalás alatt, meg tervezés alatt, hanem ha később lehetőség kínálkozik rá, 
akkor vissza fog ez kerülni elénk más formában. Nekem az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy ez 
lehetőség szerint ne felejtődjön el, mert erre tényleg nagy szükséges van ezen intézményeinknek. Én 
tudom a szerződésnek a tartalmát, ami nyilván az önkormányzat és a KLIK között köttetett, de ettől 
függetlenül én úgy gondolom, hogy az a felelősségérzet, amivel mi tartozunk ezen intézmények részére, 
az mindenképpen kötelez minket arra, hogy tényleg ezt az ígérvényt, vagy ezt az elképzelést 
végigvigyük. Tehát az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy ezt a későbbiekben hozzuk tényleg vissza, 
és akkor valamilyen módot találjunk ennek a kivitelezésére.  
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen képviselő úrnak a tárgyszerű hozzászólását. Tényleg arról van 
szó, hogy nem felejtettük el és erről tárgyalunk, csak a későbbiekben fogunk erre visszatérni és a 
bizottsági ülésen, ami elhangzott, az úgy is van.  
 
Bene Csaba: Megelőztél Jácint ebben a dologban, mert én is erről szerettem volna beszélni. Te 
elmondtad a lényeget. Én azt tartom fontosnak kiemelni, hogy itt a közgyűlés előtt is hangozzon el, hogy 
tényleg volt egy ilyen ígérvény korábban, hogy a kettő intézmény 5-5 mFt-os keretet kap arra, hogy úgy 
különben Nagykanizsa Megyei Jogú Város vagyonát képező épületegyüttesen a legszükségesebb 
beavatkozásokat elvégezhessük. Még úgy is, hogy tudom, hogy az Állammal megkötött átadás-átvételi 
szerződés szerint nem, nincs ilyen kötelezettségünk, hogy bármit tegyünk ott és erre a KLIK-nek lenne 
kötelezettsége. De ismerve a KLIK-es gazdálkodást, erre nagy esélyünk nincsen. És tényleg én úgy 
gondolom, hogy az év második felében meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy ezt az összeget 
ezek az intézmények ráfordíthassák az épületeikre. 
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Dr. Etler Ottó László: Az egyik legkisebb összeget, 800 eFt-ot kapott az egyik legnagyobb gondban 
lévő intézményünk. Ez a Rózsa utcai kisegítő iskola, Szivárvány. Itt sokk blokkra, több, tehát 5, 4 milliós 
blokkra lenne szükség. Tehát egy nagyon-nagy felújítás, főleg ablakcserét igényel ez az épület. Mivel 
nem tudom, hogy ez a döntés, sorba állítás, hogy ment, hogy azt néztük, hogy ez nagy összeg és akkor 
felejtsük el inkább az egészet. Énszerintem itt egy sürgős, ha nem is blokkokra bontott, de a 
legégetőbben kicserélendő ablakokkal foglalkozni kell, mert olyanok vannak, amiket be kellett szegezni, 
hogy ki ne essenek. Ráadásul olyan szerencsétlen sorsú gyerekek járnak oda, akik ezeket az ablakokat 
így nem tudják kezelni, meg hát van, amelyik szóvá sem tudja tenni, hogy esetleg fázik ott a huzatban. 
Tehát én azt mondom, hogy 36 éves ez az épület és nem volt rajta egy komolyabb felújítás, 
rendberakás, hogy ezt mindenképpen végig kell gondolnunk, hogy vannak iskoláink, amik évről-évre már 
szinte már csak azért kell rákölteni, mert már csak az a pár ablakot kellene kicserélni, itt meg még 
egyáltalán nem volt még felújítás. Tehát én ezt javaslom, hogy gondoljuk még egyszer végig.  
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen, meg fogjuk nézni képviselő úr, mit tudunk csinálni, meg milyen 
munkára van szükség ott, ami nagyon gyors beavatkozást igényel. Egyébként köszönöm azt is, hogy 
elmondta, hogy több mint 30 éves tartozása van az önkormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 
időszakban többet kellett volna figyelni az előző önkormányzatoknak is erre, és hát most az a probléma, 
hogy halmozódnak és torlódnak azok problémák, amit nekünk kell majd, meg az utánunk következő 
önkormányzatnak kell majd megoldani. De hát ez kritika egyébként az előző időszakra vonatkozóan is. 
De ígérem, hogy meg fogjuk nézni, aztán utána Önnel a szakosztálynak a vezetője föl fogja venni a 
kapcsolatot és elmondja, hogy milyen tapasztalatai voltak a helyszíni szemléről. Jó? Tárnok úrra néztem, 
hogy akkor ezt nézzük azért meg, hogy ennyire veszélyes-e a helyzet, vagy ennyire rossz a helyzet. 
Mert ha igen, akkor valamit kell csinálni ott is. Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok. 
Szavazásra teszem föl a határozati javaslatot. 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:  
     
 

84/2014.(IV.17.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt az intézmények 2014. évi 
fejlesztéséről az alábbi tartalommal: 
 

  
Helyszín 

 
Munkanem 

Bölcsődék 

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

Nyílászáró csere- I. ütem 

Óvodák 
 Kossuth Óvoda- Nagykanizsa Központi 

Rózsa Óvoda 
(Nk. Kossuth tér 6.) 

Lapostető - terasztető szigetelés 

Általános Iskolák 

 Hevesi Sándor Általános Iskola 
(Nk. Hevesi u. 2.) 

Nyílászáró korszerűsítés 

 Hevesi Sándor Általános Iskola 
(Nk. Hevesi u. 2.) 

Tetőszigetelés - I. ütem 

 Kőrösi Csoma Sándor- Péterfy S. Általános 
Iskola- Kőrösi Iskola (Nk. Csokonai u. 1.) 

Fűtésrendszer korszerűsítés 



 24

 Miklósfai Általános Iskola (Nk. Iskola u. 10.) Tornacsarnok ereszjavítás 

Középiskola 

 Batthyány Lajos Gimnázium „C” épület nyílászáró cseréje 

 

 Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ (Nk. Zrínyi u. 51.) 

Tetőhéjazat csere 

 Szivárvány Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény  

Homlokzati nyílászáró csere 

 
Felkéri a Polgármestert, hogy a fejlesztések előkészítéséről és megvalósításáról 
gondoskodjon. A szükséges forrás, 80.000 e Ft  összeg a 2014. évi 
költségvetésben rendelkezésre áll. 

 
Határidő:  2014. szeptember 1.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető Vagyongazdálkodási és 

Városüzemeltetési Csoport) 
 
 
 
15. Javaslat a belügyminiszter 28/2014. (IV.1.) BM rendelete alapján, a közbiztonság növelését 

szolgáló önkormányzati fejlesztési támogatás igénybevételére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: dr. Molnár József r. alezredes kapitányságvezető 

 
 

Cseresnyés Péter: Pályázhatunk kamera telepítésre, kamerarendszer építésére. Egy jó pályázatról van 
szó. És azért került föl kiegészítéssel, vagy az utolsó pillanatban, mert bár a rendőrség egy nagy munka 
és nagyon gyors, gyors és nagy munka eredményeképpen letett egy javaslatot számunkra, de 
időközben fölmerült az is, hogyha már itt ez a bizonyos Ipari Park, amire büszkék vagyunk, azt is jobban 
kéne védeni, mint ahogy ezt eddig megtettük. Tehát oda még pótlólag kellett valamiféle javaslatot letenni 
és ezt köszönöm szépen a rendőrség munkatársainak, hogy ezt a hatalmas munkát elvégezték. 
Köszöntöm is Berke László urat, aki a rendőrség képviseletében itt van, és hogyha kell kérdésre 
válaszolni, majd arra kérem, hogy akkor tegye is ezt meg.  
 
Balogh László: Csak egy rövid megjegyzés, Berke alezredes úrral is az előbb személyesen egyeztetve. 
Bárcsak nyerjünk, így legyen és a be- és kivezető utak mentén a 11, illetve a város belső tereit, utcáit 
illetően a 42 kamera épüljön meg azzal együtt, hogy már most is van néhány, és bárcsak működne mind 
rendesen, de ez egy másik téma. Viszont az optimális helyzetre figyelve és azt is tudva, hogy ezen még 
akár pro és kontra változás, változtatás is lehet, egy helyszínt én hadd dobjak be, mert jó múltkor 
interpellációs kérdésemre kaptam pozitív választ polgármester úrtól is, és itt a közgyűlés erős 
bólogatásában is erős egyetértést hallottam, amikor arra való utalás, hogy az iskola-negyed megfigyelő 
kamerával való körbevétele, ami ezek szerint meg is valósul. Egy helyszín véletlenül szerintem kimaradt. 
Az a Rozgonyi utca, Hunyadi utcasarok. Tehát oda jó lenne, ha szintén kerülne kamera az iskolák 
közelsége miatt természetesen. 
 
Bicsák Miklós: Nagyon örülök én is és remélem, hogy ez a pályázat létrejön és nyer a város, már csak 
azért is, mert ismeri polgármester úr is, hát a rendőrség is, hogy Palin városrészben nagyon 
garázdálkodnak az oda nem kívánatos személyek és ezt tapasztaltuk két hete is. A játszóteret, a 
Herkules utcai játszóteret az esti órákban, vagy a késő hajnali órákban az odatévedő emberkék 
tönkreteszik a gyerekek előtt. A lényeg az, a két fő bejáratnál már nagyon szükség volna Palinban is, 
hogy kamerarendszer működjön és ezzel is legalább meg lehetne szűrni azokat a nemkívánatos autókat, 
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akik oda bejárnak, vagy személyek. A másik: ugyanez a játszóterek itt az Űrhajós utcánál is állandóan 
polgármester úr. Azért, mint képviselő az ember a problémát, vagy a lakossági jelzést tolmácsolja a 
tisztelt közgyűlésnek és Önnek, mert ezek a nemkívánatos személyek úgy viselkednek ilyen köztereken, 
hogy bizony a kamera, reméljük, hogy vissza fogja tartani Őket ilyen magatartástól, és hát bízok benne, 
ha ez a pályázat, akkor Palin városrészben is megvalósul, meg hát ahol szükséges a Nagykanizsa 
városban. 
 
Sajni József: Én is csak üdvözölni tudom ezt a kezdeményezést, illetve ezt a lehetőséget. Viszont 
szeretném felhívni a figyelmet, és akkor itt látszik az, hogy szakemberek készítették el, mert nagyon 
alaposnak tartom, ahogy én első ránézésre végigmentem. Viszont én Berke úrnak szeretném javasolni 
azt, hogy itt, mivelhogy a település kivezető útjainál mindenütt látszik, hogy a telepítés tervezve van, én 
azért ezt a Miklósfa déli végénél ezt, ahol abba a tételbe került, hogy nem létesíthető gazdaságosan, én 
úgy gondolom, hogy talán nem a település végét jelző táblához kellene tenni, mert azt nem tudom én, 
valaki valamikor, valamilyen meggondolásból azt elvitte ki a csudába, és én úgy gondolom, az utolsó 
lámpaoszlop, ami van, tehát onnan betáplálható lenne, és azt ott kell megoldani. Hiszen, hogyha ezen a 
kivezetési ponton nem lesz, akkor nyitott lesz déli irányban tulajdonképpen, Nagykanizsa felől déli 
irányba a kijárat. Tehát én ezt javasolnám, hogy be kell hozni oda az utolsó lámpaoszlopig. Gondolom 
nem probléma. 
 
Cseresnyés Péter: Berke urat kérem majd, hogy ezekre a javaslatokra majd reagáljon a végén. Jó?  
 
Bene Csaba: Én is nagyon örülök ennek az előterjesztésnek, főleg azért, mert 100 %-os támogatottságú 
előterjesztésről van szó, tehát semmilyen önrészt nem igényel a részünkről. Viszont abban a 
későbbiekben gondolkodni kell, hogy ennek a működtetése mibe fog kerülni majd az önkormányzatnak, 
illetve a rendőrségnek közösen, mert nagyon szép, hogy ennyi kameránk lesz, de hasznát majd akkor 
fogjuk ennek látni, hogyha ezt megfelelően működtetik, figyelik és ennek alapján a különböző 
cselekményeket meg tudják fogni, reméljük nagyobb hatékonysággal, mint legutóbb az Erzsébet téri 
rongálásnak az elkövetőit, azt nem tudták kamerakép alapján azonosítani. De szeretném megnyugtatni a 
kiskanizsaiakat is, mert már olvastam különböző orgánumokban azt, hogy ott aggódnak az emberek, 
hogy nem fordítunk kellő figyelmet arra, hogy ők biztonságba legyenek a javító-nevelő intézet kapcsán. 
Az előterjesztés pontosan tartalmazza a Camping útnak a két végén levő kamera telepítését, illetve az 
intézetnek a saját kamerarendszere pedig a közötte lévő területet teljes mértékben lefedi. Tehát a 
legnagyobb biztonságban lesznek ott az emberek és azoknak a javaik. 
 
Cseresnyés Péter: Még egyszer szeretném sokadszor elmondani, hogy a debreceni intézet, amelyik 
hasonlóképpen létesült és működik, mint ahogy ez működni fog, d debreceni intézet környékén a város 
egyik legdrágább lakótelepe épült ki. Az ingatlanárak a legmagasabbak, mert itt a legbiztonságosabb az 
élet, vagy az egyik legbiztonságosabb része Debrecennek ez a vidék. Tehát nem kéne rémhíreket 
költeni és terjeszteni ezzel kapcsolatban. 
 
Gábris Jácint: Én néhány hónappal ezelőtt interpelláltam ez ügyben, amire biztató választ kaptam, és 
most üdvözlöm az itt előterjesztett előterjesztést. Igazából én egy észrevétellel élnék. Itt olvastam az 
előterjesztésben, hogy technikai okokra hivatkozva úgy néz ki, nehézségekbe ütközne a 
Homokkomáromi út - 7-es út kereszteződésbe, a 9. számon szereplő kamerának a telepítése. Én 
javasolnám több szempontból is ezt előrébb tervezni, méghozzá a Cigány utca, Homokkomáromi 
utcarész, Őrtorony utca, még a híd előtti részre, hisz egyrészt az egy buszforduló, másrészt az egy 
forgalmas hely, harmadrészt pedig ott már történtek dolgok. Például ugye a szelektív kukáknak a 
felgyújtása és egyéb más cselekmények. Aki jártas ott Kiskanizsán, az talán megerősíti ezt a tényt, hogy 
oda mindenképpen érdemes lenne azért, mert tényleg egy forgalmas csomópont. Sőt, gyakorlatilag az a 
be- és kimenő forgalmat a Homokkomáromi útra érvényesen is tudná ellenőrizni, és ott a villamos 
ellátás, energiaellátás is rendelkezésre áll. Tehát ez egy javaslat lenne, vagy módosító javaslat, hogyha 
ezt befogadnák. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen, majd meg fogom szavaztatni, de először majd a szakember 
véleményét meghallgatjuk róla. Jó? Etler Ottó bár benyomta, hogy szólni akar, de úgy látszik, lemondta 
a hozzászólás lehetőségét és jogát, mert elment a teremből. 
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Dr. Károlyi Attila József: Szeretnék rámutatni, és ha a rendőrség jelenlevő képviselője, hogyha egy 
picit figyel, akkor ugye jegyzetelt, akkor ezt is meg fogja bizonyára jegyezni. A bizottságunk, tehát pont 
az a bizottság, amely az önkormányzat részéről ezeket a kamerarendszereket felügyeli, tehát a közrendi 
bizottság, ami a közrendért is felel, észlelte azt, hogy némely alkalommal nem működtek, pontosabban, 
nem az a legjobb kifejezés, nem működtek kamerák. Meg is jelölték, meg is említették azokat a 
kamerákat, amelyek működésképtelenek voltak, ami elég nagy baj volt, mert ugye hát nyilvánvaló, hogy 
a közvélemény nem tudhat arról, tehát a városlakók nem tudhatnak arról, hogy éppen melyik kamera 
nem működik, hibás vagy éppen karbantartás alatt van. Tehát a rendőrség képviselőjét kérném, vegyék 
nagyon komolyan ezt a dolgot, ezt a felügyeletet, mert ugyan nálunk rendőrség figyeli a kamerákat, de 
arról is tudok, hogy vannak olyan városok, ahol nem rendőrök figyelik a kamerát, hanem a város saját 
maga gondoskodik arról, hogy a kameráit működtesse, nem fizet egy piculát sem a rendőrségnek, tehát 
maga működteti. Inkább azoknak a személyeknek fizet, akik ezt figyelik, akik aztán természetesen 
azonnal riasztják az illetékes rendőröket, ha valami probléma van. 
 
Cseresnyés Péter: Ez a lehetőség a mi kezünkben is megvan. A Közterület Felügyeletet ki kell bővíteni, 
kell olyan embereket felvenni, akiket ezzel bízunk meg, de egyelőre bízzunk a rendőrségnek az 
éberségében és közreműködésében. Szerintem ez most egyelőre egy alternatíva, a másik alternatíva 
az, hogy majd valamikor a saját dolgozóinkkal látjuk el, hogyha úgy látjuk, hogy esetleg ez nem 
eredményes, ez az együttműködés, de reméljük, hogy ez nem így történik majd.  
 
Karádi Ferenc: Sajni József képviselő úrnak szeretném mondani, hogy a rendőrség által javasolt 
helyszínek között az 5. tétel Miklósfa déli végén az elhelyezendő kamera. A végén az van a megjegyzés 
rovatban, hogy ott gazdaságosan nem helyezhető el. Ezért tökéletesen egyetértek vele abban, hogyha 
azt 100 méterrel, vagy 150-nel a tábla elé teszik, akkor ott a közvilágításról ez betáplálható és minden 
további nélkül létesíthető. Tehát egyetértek a javaslatával. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok. Kérném Berke urat, hogy jöjjön a mikrofonhoz, és 
akkor reagáljon ezekre a dolgokra. Na most énnekem az a kérdésem, hogy ebben az esetben ettől 
függetlenül még a déli bejövő út, az megfigyelt út lesz, nem? Legyen szíves válaszolni akkor ezekre a 
kérdésekre, nyugtassuk meg a közgyűlést. 
 
Berke László: A rendőrkapitány úr nevében szeretném köszönteni a közgyűlést. Nekünk is nagyon 
pozitív az, hogy létrejött ez a pályázat és az is nagyon pozitív, hogy az önkormányzat ezt a pályázatot 
szándékozik benyújtani. Elnézésüket kérem előre is, nagyon gyorsan készült a javaslatunk. A javaslat 
természetesen nem ért bennünket véletlenül, mert hát készültünk már arra, hogy a város fejleszteni fogja 
a kamerarendszert, de ennek ellenére nagyon gyorsan ki kellett egészítenünk még több kamerával, 
kamerahellyel a jelenleg is rendelkezésünkre álló eszközöket és talán ezért is voltak pontatlanságok, 
illetve az árajánlat, illetve hát az ajánlattevő vállalkozó is nagyon gyorsan készítette el az ajánlatát és a 
megvalósítási elképzelését. Akkor talán a Miklósfáról, a Miklósfa déli részéről kezdeném akkor először. 
Természetesen egyetértek én is azzal, hogy az utolsó villanyoszlop környékén, oda megvalósítható 
lenne, és természetesen oda elhelyezhető lenne, és a déli városrész Surd felőli bejövő, illetve kimenő 
forgalom figyelhető lenne. Én ezt javaslom, hogyha az önkormányzat úgy szavazza meg, hogy 
kiegészíti, durván, körülbelül.   
 
Cseresnyés Péter: Egy pillanat, itt álljunk meg, mert egy ilyen javaslat volt. Ez nincs bent akkor végül 
is?  
 
Berke László: Nincs. Tehát a költségeket kéne növelni, én úgy gondolom.  
 
Cseresnyés Péter: Akkor szavaztatok róla, és én akkor azt javaslom, ezt fogadjuk el akkor. Ez 
kameránként 450 eFt.  
 
Berke László: Ez bruttóban. azt hiszem, hogy 600 eFt környéki költségnövekedést jelentene szerintem. 
Mert akkor érdemes lenne oda is rendszámfigyelő kamerát is tenni.  
 
Cseresnyés Péter: Jó, úgy igen.  
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Berke László: Maximálisan egyetértek Balogh képviselő úr javaslatával a Rozgonyi, Hunyadi út 
kereszteződésében. Kollégáim és az én figyelmetlenségem miatt maradt ki, mivel az iskolatömböt 
mindenféleképpen szándékunkban állt megvédeni az ismert problémák miatt.  
 
Cseresnyés Péter: Jó, ez kettő.  
 
Berke László: A kettő, az egy olyan 350 eFt plusz költséget jelentene. A Homokkomáromi - 7-es 
kereszteződés. Én úgy gondolom, hogy a hulladéktelep, a Kismező utca környékére, oda helyezzünk el 
kamerákat, ami ott van közvetlenül a környékén. Én azt úgy gondolom, hogy Gábris úrnak az 
elképzelésével, az egyezni fog és az megoldja a problémánkat.  
 
Cseresnyés Péter: De ez meg is van akkor ugye? Ez bent van? 
 
Berke László: Bent van, igen. Tehát ezt bent van. És én ezt úgy gondolom, azért is kértük, hogy ezzel 
megoldódna a probléma. Károlyi úr észrevételére. Természetesen mivel technikáról van szó, a technika 
időszakonként meghibásodik, azt karban kell tartani. A rendőrség a hiba észlelését követően jelzi a 
tulajdonosnak a hibát, és a hibának a javítására a karbantartást végző cég irányában mindig intézkedés 
történik. Természetesen olyan előfordult, van róla tudomásom, hogy esetlegesen anyagi igény és az 
anyag megérkezéséig a kamerák nem működtek. Ilyen előfordul és gondolom, elő is fog fordulni még a 
jövőben is. A kamerafigyeléssel kapcsolatban. Jelenleg az önkormányzat és a Zala megyei Rendőr-
főkapitányság között van egy együttműködési megállapodás, ami azt tartalmazza, hogy az 
önkormányzat átadta a kamerarendszer figyelését a rendőrkapitányságnak, és a Nagykanizsai 
Rendőrkapitányság figyeli. A jelenleg hatályos törvényeink szerint a kamerarendszerek, tehát a 
közterületet figyelő kamerarendszerek állandó figyelését, azt vagy a rendőrség, vagy illetve a Közterület 
Felügyelet, ahogy az előbb a polgármester úr is említette, a Közterület Felügyelet figyelheti. Ha az 
önkormányt úgy dönt, hogy a kamerarendszerét a saját szervezetével, a Közterület Felügyelettel 
figyelteti, természetesen akkor ez a döntés születik, és akkor a közterület felügyelők fogják majdan 
azokat a jelzéseket átadni a rendőrhatóság részére, amikor jogszabálysértést észlelnek, és nekünk 
ebben intézkedni kell. Tehát ez is egy megoldás. Ez a mostani megoldás is egy megoldás. De igazán mi, 
már a rendőrhatóság nem zárkózik el attól, hogy a Közterület Felügyelet végezze ugyanezt a 
tevékenységet. Működtetési költség. Én úgy gondolom, hogy a kamerarendszerek bővítésével, 
amennyiben nő a városban a kamerák száma, így valószínűleg tartom, hogy arányosan nőni fog a 
működtetési költsége is ennek. Hát, elsősorban a karbantartási költségre gondolok itt.  
 
Cseresnyés Péter: Hát, most itt gyorsan egy fejszámolást végeztem és arányosítok a jelenlegi 
kamerarendszerünkkel, a leendő kamerák számával a karbantartási igényt és a figyelési igényt, ha jól 
értettem, 5 mFt-tal növelnék ugye a költségeket Önök? 
 
Berke László: Hát, mi javaslatot teszünk természetesen. Igazán igénnyel az önkormányzattal szemben 
nem…. 
 
Cseresnyés Péter: Körülbelül azt mondta, hogy 5 mFt. Ugye? 
 
Berke László: Én úgy gondolom, hogy optimálisan, tehát optimálisan ekkora kamerahálózatot, ami, ha 
ez a pályázat nyerni fog és létrejön, optimálisan két embernek kéne figyelnie ahhoz, hogy úgy meg tudja 
osztani a figyelmét, és úgy tudja látni, hogy arra érdemleges reagálás történhessen.  
 
Cseresnyés Péter: Jó. Ez azt jelenti, szeretném mondani, 15-20 mFt éves fenntartási költség, ha jól 
számolok, mert hogyha 60 eFt-ot fizetünk most a tizen, nem tudom, hány kameránkra, ebből lesz 130 
kamara, akkor az 600 eFt/hó ugye? Az 7,2 mFt/év. 10 mFt a rendőrségnek, az 17 millió. Meg akkor egy 
kis alkatrész, meg egyéb dolgot számoljuk be, és ott vagyunk a 20 közelében. Tehát azért mondom, 
hogy így kell számolnunk és így kell döntenünk. Ettől függetlenül nem lebeszélni akarok senkit sem az 
igen szavazatról, csak ennek tudtával, ennek a tudomásulvételével nyomja mindenki a gombot.  
 
Berke László: Elnézést polgármester úr! Még annyit hozzátennék, tehát a kamerafigyelés, az nem egy 
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kötelező dolog, az egy lehetősége a városnak, hogy figyelteti állandóan a kameráját. Lehetőség van rá, 
hogy működök a kamerarendszer és nem figyelteti, hanem az utólagosan megtörtént eseményekre 
próbál meg később reagálni. De én úgy gondolom, hogy sokkal jobb az azonnali reagálás és jobb, 
hogyha azonnal észleljük a cselekményeket és azonnal. Különösen a belvárosban az olyan 
csoportképző helyeken, ahol igazán közbe tudunk lépni azonnal. Tehát ez egy lehetőség.  
 
Cseresnyés Péter: Ugye ennek két része van. Az egyik az, hogy elrettentő is lehet a 
kamerarendszernek a felállítása. Ez az egyik. A másik dolog pedig, abban én egyetértek Önnel, hogy az 
a jó, ha figyelik a kamerát, mert gyorsabban lehet reagálni, vagy esetleg tetten lehet érni még azokat az 
embereket, akik esetleg valami rosszban sántikálnak. Ahhoz viszont az kell, hogy tényleg legyen ember, 
aki ezt figyeli, és ott üljön a monitor vagy a monitorok előtt, mert hát azért 120, 130 kamerát figyelni, az 
nem kis feladat még két embernek sem. Pontosabban váltásban két-két embernek. Én most nem azért 
mondtam, hogy nemmel szavazzon a képviselőtestület, hanem azt, hogy egyébként a biztonságot meg 
kell fizetni és akkor, amikor mi majd a későbbiekben arról beszélünk, hogy megteszünk-e mindent annak 
érdekében, hogy Kanizsa továbbra is a biztonságos települések között legyen megemlíthető, akkor az 
önkormányzat nem keveset áldoz ezzel már. Igaz, hogy 100 %-os támogatottsággal szerzi meg a 
kamerákat, de azért a fenntartás, az hosszú távon nagyon, nagyon sok pénzbe fog kerülni a városban. 
Természetesen én azt mondom, ez a személyes véleményem, hogy ez a pénz megéri, mert az itt élő 
emberek, az itt élő polgároknak a szubjektív biztonságérzete valószínű, hogy egy ekkora közösségnek, 
egy 50 ezer fős közösségnek ér ennyit.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Egy mondat erejéig szeretnék mondani valamit. Tehát azért a 
bűnelkövetőknek, akik számolnak a kamerákkal, nem mindegy az, hogy tetten érhetik, nagy esély van 
rá, a tettenérésre, vagy a közeli elfogásra, vagy pedig az, hogy majd valamikor felderítik. Hát azért nagy 
különbség. Igaz? 
 
Berke László: Természetesen. 
 
Cseresnyés Péter: Jó, köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok. Én, miután két felvetés 
szakmai támogatását hallottam, ez a Miklósfa és a Hunyadi, Rozgonyi sarok. Igen? 
 
Berke László: Elnézést kérek Károlyi úrtól, csak a poén kedvéért, ez nem a képviselő vagyis a 
polgármester úr megfigyelésére irányul természetesen. 
 
Cseresnyés Péter: Most eddig nem tudta senki, valaki azt, hogy hol lakom, akkor nagyjából behatárolta, 
hogy hol élek. Tehát ezt én támogatom, ezt én befogadom, így teszem föl szavazásra a határozati 
javaslatban foglaltakat. Viszont figyelmeztettek, hogy ki kell egészítenem, vagy módosítanom kell a 
határozati javaslatot, mert itt arról volt szó, hogy kérem benyújtását legfeljebb 35 mFt-os összköltséggel. 
Ezt módosítani kell, legföljebb 36 mFt-os összköltséggel. Ha jól számoltam, ez összességében akkor 
olyan 900-950 eFt a két kamera. Ugye? Tehát az egyik rendszámfelismerő, a másik meg nem 
rendszámfelismerő. Tessék? Gábris Jácintnak mi volt? Elfogadta, ha jól láttam a bólogatásából, 
elfogadta azt, amit Berke úr mondott, hogy az a kamera, amelyik a másik helyen van, egyébként 
biztosítja ennek a területnek a védelmét. Jól értettem képviselő úr? Tehát ezt azért nem kell, de 
köszönöm, hogy szólt jegyző asszony. Tehát akkor ezzel a módosítással tenném föl. Így akkor most 
korrekt ugye Erika? 
 
Rodekné Hederics Erika: Valóban, ugye a határozati javaslat úgy fogalmaz, hogy legfeljebb 35 mFt-os 
összköltséggel. Csak hogyha hozzáadjuk, az eredeti, mert ugye mi a legfeljebb szót használva 
maximalizáltuk a támogatási összeget. Bruttó 34.316.670 forintról beszélünk. Viszont, hogyha 
hozzáadjuk ugye a 950 eFt-os új igényt, akkor tulajdonképpen a 35 mFt felett, ami a határozati 
javaslatban szerepel, akkor elméletileg 266 eFt-al volna szükség többre. De azt gondolom, hogyha egy 
keretszámot határozunk meg, a legfeljebb szó mindenképpen ad mozgásteret abban az irányban, hogy 
alacsonyabb lehet a támogatási igényünk, a 36 mFt alatti, csak több nem lehet.  
 
Cseresnyés Péter: Én is így értelmeztem, úgyhogy legfeljebb 36 millió, így van. Jó. Aki ezt el tudja 
fogadni, pontosabban a határozati javaslatot ezzel a módosítással, meg azzal, amit befogadtam, tehát 
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két kamera elhelyezése tekintetében el tudja fogadni – mindkét pontról beszélek, tehát félre értés ne 
essék, mind a két pontról beszélek – az nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 

85/2014.(IV.17.) számú határozat 
     

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 

1. támogatja a belügyminiszter 28/2014.(IV.1.) BM rendelete alapján a 
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 100% 
intenzitású támogatására a kérelem benyújtását (az előterjesztő által 
befogadott újabb helyszínek – a Miklósfa déli végénél és a Rozgonyi – 
Hunyadi utca sarok – figyelembevételével) legfeljebb 36.000.000,- Ft 
összköltséggel. 
 

Határidő:  2014. április 23. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport vezetője  

Tárnok Ferenc Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési 
Csoport vezetője) 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítési feladataihoz 

kapcsolódó dokumentumokat, továbbá a kérelem pozitív elbírálása esetén a 
támogatási szerződést írja alá. 

 
Határidő:  2014. május 30. 
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport, csoportvezető) 

 
 
 
16. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési 

munkatervének végrehajtásáról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 

Cseresnyés Péter: Itt az előterjesztést készítő kolleganő a 4. oldalon egy elgépelésre hívta föl a 
figyelmet, a tárgyeset hiányzik az 5. bekezdésnek a 4. sorában, így szól a mondat: Az ellenőrzött 
területek vezetője jelentéstervezetben foglaltkara gondolatjel, két esetet, két esetben bocsánat, 
észrevételt tettek és az esetben, a „ben” maradt ki belőle. Tehát egy elírás van, ha valaki ezt észrevette, 
akkor most őneki mondom, ha nem vette észre valaki, akkor meg egyébként logikusan ezt el lehet 
olvasni, a mondatot. Szeretném kérdezni, hogy hozzászóló van-e? Nincs ilyen. Aki el tudja fogadni a 
határozati javaslatot, kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

86/2014.(IV.17.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi belső 
ellenőrzési munkatervének végrehajtásáról készült éves beszámolót elfogadja.  
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17. Javaslat szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Balogh László: Egyöntetű, egyhangú vélemény volt az előterjesztés mögött bizottsági ülésen, de hadd 
kérjem még is a nyilvánosság figyelmét is. Ráadásul ez egy jó üzenet. Sokan beszélnek éhező 
gyermekekről és biztos, hogy sok az étkezésében rászoruló gyermek, ezért jó ez a szociális nyári 
gyermekétkeztetésről szóló előterjesztés és valóban napi 440 forintért lehet nagyon jó ajándékot adni az 
arra rászorulóknak. Ha jól továbbítjuk a felkérést, a felmérést az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben 
kellően utánajárnak, és akkor nyáron valóban működhet ez a rendszer. Új a dologban és ez a fontos és 
hát most ugye nincs már itt a sajtó, de tudom, hogy még sokfelé eljut így is a felhívás. Tehát a Hevesi 
Általános Iskolában, a Bolyai Általános Iskolában, a Ligetvárosi Óvodában és az Egyesített Bölcsödében 
is hozzá lehet majd férni ehhez a lehetőséghez és éthordóban is. És 1226-an vannak olyan gyermekek, 
akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek Kanizsán, tehát biztos, hogy egy széles 
kör. Ezzel együtt tavaly - érdekes adat - 126-an vették igénybe ezt a segítséget, tehát jóval kevesebben. 
Ezzel együtt az idén abban reménykedünk, hogy többen fogadják el ezt a segítséget, és ezért 400 fő 
rászoruló gyermekkel modellezzük ezt a próbálkozást, amely országos pályázattal van megerősítve. És 
ha 400 gyermeken tudunk segíteni, az ugye jelenthetné akár azt, hogy 6 mFt-ot hozzátesz a város. Meg 
a 2 milliót még kap a pályázatból is, vagy hát ez jelenthet mást is, nem ez az érdekes itt, hanem az, hogy 
kérjük a sajtót, az iskolákat, óvodákat, a bölcsödét és a Családsegítő Központot, hogy a 
figyelemfelhívásban minél jobban segítsenek, hogy a tavalyi 126-ból legyen akár 400 az idén. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Szeretném megerősíteni azt, amit 
Balogh elnök úr, Balogh képviselő úr mondott éppen azért, hogy minél többen igénybe tudják venni az 
ebédet, az étkezést, ezért a szolgáltató céggel úgy döntöttünk, hogy négy helyen lehet igénybe venni 
ezt, plusz még éthordóban is el lehet vinni az ételt. Tehát az a kérésem így a kamerákon keresztül, hogy 
minél többen vegyék igénybe, ne lehessen azt mondani, hogy van Kanizsán olyan gyerek, aki szeretett 
volna étkezni, de valami oknál fogva nem tudott, mert mit tudom én, csak egy helyen kapott ételt, mint 
ahogy az elmúlt években szokott ez lenni. Most direkt azért, hogy minél többen hozzáférjenek és ne 
csak helyben étkeztetés révén, hanem elvitelnek a lehetőségével is megtörténjen, ez mind a két 
lehetőséget, tehát több helyen adjuk ki az ételt, el lehet vinni. Tehát mindenki, aki úgy gondolja, hogy az 
ő gyerekének szüksége van erre, az keresse meg a lehetőséget arra, hogy nyáron a gyermekétkeztetést 
igénybe tudják venni minél nagyobb számban, mert a város áldozni fog rá, és a lehetőségek tárházának 
kibővítésével is akarjuk biztosítani, és nagyobbá próbáljuk tenni. Aki el tudja fogadni a határozati 
javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

87/2014.(IV.17.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló  

20/2014.(III.20.) EMMI rendelet alapján támogatási kérelmet nyújt be 
legfeljebb 7 920 eFt összköltséggel a Magyar Államkincstár felé. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemmel kapcsolatos 
dokumentáció aláírására.  
 

Határidő:  2014. május 7. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Rodekné Hederics Erika csoportvezető, Pályázati Csoport 
 Kunics György osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

Bagarus Ágnes osztályvezető, Humán és Hatósági Osztály) 
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2. a pályázathoz szükséges legfeljebb 6 035 eFt önrészt Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.10.) 
önkormányzati rendelet  1/16. sz. mell. 26. sor „Önkormányzati pályázati 
önrészek” 80 000 eFt terhére biztosítja.  
       

Határidő:  2014. augusztus 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Rodekné Hederics Erika csoportvezető, Pályázati Csoport 
 Kunics György osztályvezető, Gazdálkodási Osztály 

Bagarus Ágnes osztályvezető, Humán és Hatósági Osztály) 
 
 
18. Javaslat a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 

megvalósításában való közreműködésre létrehozott ad hoc bizottság módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 

Cseresnyés Péter: Ez a kerékpárút, ugye Erika? Igen. Annyi változás van benne, hogy több műszaki 
szakembernek, tehát építésznek kell bent lenni a bizottságban, mint eredetileg ezt elfogadtuk. Ebben 
egyetlenegy módosítás történt és ezt tettük a szavazásra fel. Aki hozzá akar szólni, az most tegye! Ilyet 
nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, nyomja meg az igen 
gombot.  
 
 
A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

88/2014.(IV.17.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy a 7/48/2014. (I. 
23.) számú határozatával létrehozott ad hoc bizottság összetételét az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
elnök:  Bene Csaba 
tag:  Gyalókai Zoltán 
tag:  Papp Nándor 
tag:  Kunics Ferenc (a projekt műszaki menedzsere) 
tag:  Zámbó Tamás (Polgármesteri Hivatal, a projekt ügyintézője) 
 
A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2014. április 18. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 

 
 
Cseresnyés Péter: A nyílt ülés vége - ugye nincs több napirend? -, úgyhogy zárt ülést rendelek el.  
 
 
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 89/2014.(IV.17.) – 90/2014.(IV.17.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
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Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 19.05 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 

 Cseresnyés Péter  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 
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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  

 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 08-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 József, Kovács János, 
Marton István, Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, 
Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes osztályvezető, Kunics György osztályvezető, Deák-Varga 
Dénes városi főépítész, Janzsóné Strobl Krisztina csoportvezető, Rodekné Hederics Erika 
csoportvezető, Somogyi Ottó csoportvezető, Tárnok Ferenc csoportvezető, Dr. Farkas Roland 
vagyongazdálkodási koordinátor-jogtanácsos, gazdasági társaságok vezetői 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Miután határozatképességünk megvan – 18 főből 18 fő jelen van –, elkezdjük a 
közgyűlést. Először a forgatókönyvet szeretném ismertetni Önökkel. A 10. napirendi pontot, Javaslat a 
Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett 
pályázat benyújtására előterjesztést visszavonom. A meghívó szerinti 19. szerinti pont, Beszámoló a 
Netta-Pannónia Kft.,  Futurus-Pannónia Nonprofit Kft., Viridis-Pannónia Nonprofit Kft. 2013. évi 
tevékenységéről, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannónia Kft., Futurus-Pannónia 
Nonprofit Kft., Viridis-Pannónia Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyása előterjesztés 
mindhárom kft. 2014. évi üzleti tervére vonatkozó javaslatot ugyancsak visszavonom. Majd a soros 
közgyűlésen fogjuk tárgyalni, mert felmerült egy-két olyan dolog, amit meg kell még tárgyalnunk. A 
meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztés napirendre vételét javaslom: zárt ülésre javaslom felvenni 
a Javaslat a Kurucz Könyvelőiroda Kft. és a Ruget Magyarország Fémfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 
között létrejött adásvételi szerződés jóváhagyására előterjesztést, amely hétfőn került fel a honlapra. A 
meghívóban szereplő alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés: Az 1-eshez, május 5-én került fel a 
kiegészítés. A 3-ashoz, Kanizsa Újsággal foglalkozó, már a beszámolójával foglalkozó napirendhez – 
április 30-án került fel a honlapra. Aztán a TISZK-kel, a TISZK beszámolójával kapcsolatban, a 7. 
napirendi ponttal kapcsolatban 5-dikén került fel egy kiegészítés, és a Polgármesteri tájékoztatóhoz 
három kiegészítés van. Az egyik május 6-án, a másik is május 6-án, ez pedig a mai nap, amelyik a 
kulturális keretből alapítványok támogatása címet viseli, a mai nap folyamán került fel. Ezt talán most 
fogadta el a bizottság, a szakbizottság. Szeretném kérdezni, hogy van-e a napirendhez valakinek 
hozzáfűznivalója? 
 
Sajni József: Az előző közgyűlésen a közgyűlés úgy döntött, hogy a Miklósfai Közművelődési és 
Városszépítő Egyesület és az önkormányzat közötti megállapodás erre az ülésre visszajön. Szeretném 
mondani, hogy mivelhogy az új testület, mármint az egyesületnek a vezetése nem támogatta ennek a 
megállapodásnak a megkötését, ezért nem hoztam vissza. És akkor egyúttal szeretném mondani, hogy 
a továbbiakban …. A kérdések és interpellációk sorában egy interpellációt és négy kérdést szeretnék 
feltenni. 
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Cseresnyés Péter: Az interpelláció, az az, amit tegnap kaptunk meg. Azzal az volt a gond, 
interpellációknál be tudom fogadni, csak megfelelő időben kell elküldeni, és akkor interpellációként 
szerepel. Ha ez nem történik meg, akkor kérdésként tudom maximum befogadni. Jó? 
 
Sajni József: Jó. Írásban kérném. Tehát nem kérem most tárgyalni, írásban kérem rá. 
 
Cseresnyés Péter: Mindenképpen írásban lesz válasz. 
 
Bicsák Miklós: A 16. napirendi pontnál, Interpellációk, kérdéseknél négy rövid interpellációt szeretnék, 
amit újra ismételni lenne az interpellációm. 
 
Cseresnyés Péter: Kérdés lesz az képviselő úr, de természetesen ugyanúgy meg fogja kapni a választ, 
mintha interpelláció lenne. Csak az interpelláció másik műfaj, úgyhogy azért mondtam az előbb Sajni 
képviselő úrnak is. 
 
Dr. Etler Ottó László: Két kérdésem lenne. Az egyik az orosz katonai temetőben egy emlékművel 
kapcsolatban, a másik pedig az illegális hulladéklerakással kapcsolatban. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Kettő kérdésem lenne majd polgármester úr. 
 
Marton István: Én csak a márciusi közgyűlésen feltett kérdésemmel kapcsolatban kérdeznék ismét. 
 
Cseresnyés Péter: Tehát egy kérdés. További hozzászólót nem látok, a vita ezen részét lezárom. Még 
mielőtt a napirendet megszavaztatnám, arra kérnék mindenkit, miután mindannyian tudjuk, hogy 
városunk egyik díszpolgára a múlt héten elhunyt, hogy egy rövid néma felállással tisztelegjünk előtte. 
 
 
(A jelenlevők rövid néma felállással tisztelegnek Takács János díszpolgár emléke előtt.) 
 
 
Cseresnyés Péter: Tehát Takács János díszpolgárról van szó. És szeretném mondani a 
képviselőtestület tagjainak, hogy holnap délben lesz a temetése Takács János díszpolgárunknak. Most 
pedig szavazásra teszem fel a napirendünket. Aki el tudja fogadni az elmondott módosításokkal a mai 
nap munkarendjét, a meghívóban szereplő sorrendet, napirendi előterjesztések sorrendjét, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

91/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. május 08-i soros ülésén 
az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
1. Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2013. évi mérlegbeszámoló, közhasznúsági 

jelentés (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Gáspár András vezérigazgató 

                            Turzó György könyvvizsgáló 
2. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2013. évi 

mérlegbeszámolója (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Kámán László vezérigazgató 

                            Turzó György könyvvizsgáló 
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3. Beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2013. évi tevékenységéről, a 
mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Dóró János ügyvezető 

                           Turzó György könyvvizsgáló 
4. Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves 

beszámolójának elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Nagy Imre ügyvezető 

                           Turzó György könyvvizsgáló 
5. Beszámoló a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi 

tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető 

                           Turzó György könyvvizsgáló 
6. Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2013. évi tevékenységéről, a 

mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Horváth Vencel ügyvezető 

                           Turzó György könyvvizsgáló 
7. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámoló 

jóváhagyása (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Mérksz Andor ügyvezető 

                            Markó András könyvvizsgáló 
8. Javaslat Idősbarát Önkormányzati Díj elnevezésű pályázat benyújtására 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

9. Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok 
Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

10. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

11. Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Alapító 
Okiratának módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető 

12. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői pályázatainak 
véleményezésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Balogh László pályázó 
            Horváth Istvánné pályázó 

13. Javaslat a NMJV Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények 
átszervezésének véleményezésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Tomity Mária tankerületi igazgató 

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

15. Interpellációk, kérdések  
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Zárt ülés: 
 
16. Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannónia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. 

2013. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 
2014. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Szabó Norbert ügyvezető 

                            Turzó György könyvvizsgáló 
17. Beszámoló a Netta-Pannónia Kft.,  Futurus-Pannónia Nonprofit Kft., Viridis-

Pannónia Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámolók 
jóváhagyása és a Netta-Pannónia Kft., Futurus-Pannónia Nonprofit Kft., 
Viridis-Pannónia Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyása 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Horváth Balázs ügyvezető 

                            Turzó György könyvvizsgáló 
18. Beszámoló a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2013. évi tevékenységéről, a 

mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2014. 
évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató 

19. Tájékoztató a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 
rehabilitációs költségtámogatás visszafizetésének vizsgálatáról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető 

20. Tájékoztató a behajthatatlan követelések vizsgálatáról (írásban) 
Előterjesztő: Ügyrendi, Jogi- és Közrendi Bizottság 
Meghívott: Kámán László vezérigazgató 

21. Javaslat a Kurucz Könyvelőiroda Kft. és a Ruget Magyarország 
Fémfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. között létrejött adásvételi szerződés 
jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

22. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztására (írásban) 
Előterjesztő: dr. Gyergyák Krisztina jegyző 

 
 

 
 
Cseresnyés Péter: Azt javaslom a közgyűlésnek, és hogyha valaki kívánja, akkor szavaztatok is róla, 
hogy a beszámolókat, azokat egyben tárgyaljuk meg, ha lehet, és akkor a végén külön-külön, 
természetesen ahogy kell, úgy fogok szavaztatni róla. Szeretném megkérdezni, hogy mehet-e ez? Tehát 
valakinek van-e ellenvéleménye? Mert akkor természetesen szavaztatok a javaslatról. Nem látok ilyet, 
tehát akkor így tárgyaljuk meg a beszámolókat. 
 
 
 
 
1. Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2013. évi mérlegbeszámoló, közhasznúsági jelentés (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Gáspár András vezérigazgató 

                            Turzó György könyvvizsgáló 
2. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolója (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Kámán László vezérigazgató 

                            Turzó György könyvvizsgáló 
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3. Beszámoló a Kanizsa Újság Kft. 2013. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Dóró János ügyvezető 

                           Turzó György könyvvizsgáló 
4. Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának 

elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Nagy Imre ügyvezető 

                           Turzó György könyvvizsgáló 
5. Beszámoló a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységéről, a 

mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető 

                           Turzó György könyvvizsgáló 
6. Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2013. évi tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Horváth Vencel ügyvezető 

                           Turzó György könyvvizsgáló 
7. Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámoló jóváhagyása 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívottak: Mérksz Andor ügyvezető 

                            Markó András könyvvizsgáló 
 
 
Cseresnyés Péter: Sorrendben az első a Via Nonprofit Zrt. Szeretném kérdezni, hogy van-e a 
beszámolóval kapcsolatban bárkinek kérdése, vagy éppen felvetése, véleménye? 
 
Turzó György könyvvizsgáló: Nagyon rövid leszek. A bizottsági üléseken a Via Kanizsa Zrt., a Kanizsa 
TV és az Uszoda beszámolójának a kiegészítő mellékletében pontatlanságok, számszerű elírások 
kerültek szóba, amelyek értékelve lettek a bizottsági ülésen. 13,25 órakor néztem meg a honlapot, 
minden ki lett javítva. 
 
Cseresnyés Péter: Közben jegyző asszony is súgta nekem, hogy közben a jó adatok kerültek fel, tehát 
kicseréltük, tehát rendben van minden. Köszönöm szépen mindenesetre, hogy felhívta a figyelmünket. 
 
Marton István: Nagyon örülök neki, hogy a Via-nál nem a korábbi években fennálló helyzet következett 
be, vagyis mintegy 3 és ¾ millió Ft mérleg szerinti eredménnyel zártak. Ez azt mutatja, hogy hát 
mondhatnám azt is, hogy jobb lett a tervezés, de szerintem nem erről van szó, hanem kicsit reálisabban 
lett nekik megengedve, hogy mennyit tervezhetnek. A létszámuk ugye 53 fő, és a közfoglalkoztatottakkal 
együtt pontosan a duplája, 130 fő volt az elmúlt évben. Ha megtudhatnám, hogy pillanatnyilag, május 1-
től mennyi közfoglalkoztatottjuk van, azt megköszönném. 
 
Cseresnyés Péter: Gáspár úr, kérem, fáradjon a mikrofonhoz, aztán én majd kiegészítem az Ön 
mondatát. 
 
Gáspár András: Május 15-től 40 fővel folytatódik a közmunkaprogram. Eddig 100 egynehány főnk volt a 
téli foglalkoztatással együtt ebben az évben. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen, nem egészítem ki, ezt akartam mondani. Tehát május 15-től 40 
fő fog dolgozni közfoglalkoztatottként a Via-nál. További hozzászólót nem látok. Akkor menjünk a VG Zrt. 
mérlegbeszámolójára. Ha a könyvvizsgáló akar hozzátenni valamit, akkor természetesen jelezze, és 
meg fogja kapni a szót. 
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Marton István: Alapvetően szép és jó beszámolót készítettek. Ami viszont aggasztó, hogy a vagyoni 
helyzet értelmezését jelző mutatók csökkenő tendenciát mutatnak. Ha jól emlékszem, 91 és 97 % között 
van a vagyoni helyzet alakulását jelző mutató száma, ami egy kicsit aggasztó, és erről nem hiszem, 
hogy csak ők tehetnek, vagy legkevésbé talán ők, de erre valamilyen prémiumrendszert ki kellene 
dolgozni, hogy 5 év alatt 197 millió Ft-ra duzzadt a bérlőtartozás, csökkenő árbevétel mellett, és ez 
mindenképpen sok. 
 
Cseresnyés Péter: Igazgató úr kíván-e reagálni? Nem kell feltétlenül, de hogyha akar, akkor 
természetesen reagálhat rá. Ettől függetlenül szerintem, ami eladható és érdemes eladni, csak adjuk el 
nyugodtan, mert ez egy korábbi döntés volt. Nem beszélve arról, hogy az Ipari Park területén meg 
érdemes eladni nekünk területeket munkahelyteremtésre. További hozzászólót nem látok. Kanizsa Újság 
Kft-nek a mérlegbeszámolójával kapcsolatban szeretném föltenni a kérdést, hogy kíván-e valaki 
hozzászólni? 
 
Gábris Jácint: Én igazából a tevékenységgel kapcsolatosan, és nem a gazdasági vonallal és a 
mérlegbeszámolóval kapcsolatosan szeretnék egy gondolatot elmondani. Pozitívumként vagy 
üdvözlődként szeretném megállapítani, hogy az elmúlt napokban tapasztalataim szerint megjelentek a 
közgyűlési sorok címszó alatt ellenzéki képviselői interpellációk és kérdések is. Nyilván közérdekű 
kérdések. Én azt szeretném, hogyha ez a jövőben is folytatódna, mert úgy gondolom, hogy nagyon 
fontos, hogy ezekről a dolgokról a lakosság informálódjon. Azt mondjuk nem értem, hogy eddig ez miért 
nem volt jellemző. Én abban bízok, hogy ez a későbbiekben viszont meg fog maradni. 
 
Cseresnyés Péter: Ha arra céloz, hogy esetleg az ellenzék nem tudott megnyilvánulni az újságban, 
azért én szeretném, hogyha visszalapozna 2-3 évvel ezelőtti újságokba, és mindig a vélemény ott volt, a 
sajtótájékoztatókról, én úgy emlékszem, hogy mindig hírt adott az újság. Egyébként én lehet, hogy 
rosszul tudom, de azt hiszem, hogy a honlapunkon, tehát nagykanizsa.hu honlapon minden interpelláció, 
minden kérdés és minden arra adott válasz elérhető. De természetesen, ha duplikálni akarja az újság 
ezt, én miattam nyugodtan teheti. További hozzászólót nem látok. Akkor a Kanizsa TV-re lépünk át, a 
mérlegbeszámolójukra. 
 
Gábris Jácint: Ismét egy megjegyzést szeretnék megosztani a tisztelt közgyűléssel. Itt igazából 
tolmácsolni szeretném az észrevételünket. Természetesen itt a Jobbik észrevételét is, hiszen itt azért a 
városnak van egy országgyűlési képviselője, Zakó László, vagy volt országgyűlési képviselője… 
 
Cseresnyés Péter: Egy pillanat! Nem akarom megszakítani a gondolatmenetét, de szeretném 
figyelmeztetni, hogy mérlegbeszámolóról és nem a tartalmi kérdésekről van szó. Nem fogom Önbe 
fojtani a szót, nyugodtan mondja, csak szeretném a többieket kérni, hogyha lehet, akkor a napirenddel 
foglalkozzunk, és ne egyéb dologgal. Öné a szó. 
 
Gábris Jácint: Tehát úgy gondolom, hogy azért volt itt négy év arra lehetőségként, hogy a képviselőt 
megszólaltassuk, hogy azért mégis milyen közérdekű munkát végzett. Ezt hiányoltuk, ezt a 
megkeresést. És itt nem a sajtótájékoztatókról és az egyéb dolgokról van szó. Én ennél a napirendi 
pontnál tudtam most elmondani ezt a gondolatomat, amely régóta bánt minket. 
 
Cseresnyés Péter: Legközelebb ilyen rubrikát is fogunk hozni a mérlegbeszámolóban. Nem tudok mást 
mondani erre, hogy ki hányszor szólalhatott meg politikusként. Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel 
kapcsolatban van-e kérdés, hozzáfűznivaló a mérlegbeszámolóhoz?  Nem látok ilyet. Következő 
gazdasági társaságunk a Kanizsa Uszoda Kft, akinek a mérlegbeszámolójához kérdezem meg, hogy 
van-e valakinek hozzáfűznivalója véleményként vagy kérdésként? Nem látok ilyet. Akkor továbblépünk. 
Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft-nek a mérlegbeszámolójához szeretném megkérdezni, 
hogy valakinek hozzáfűznivalója, kérdése vagy véleménye van-e? Nem látok ilyet. Akkor a vitát lezárom. 
És ahogy Önöket kértem, és jóváhagyták, külön-külön szavazunk az egyes gazdasági társaságok 
mérlegbeszámolójával kapcsolatos határozati javaslatokról. Először a Via Kanizsa Nonprofit Zrt-nek a 
mérlegbeszámolóját teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, nyomja 
meg az igen gombot. 
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A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 
 

92/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a VIA Kanizsa Városüzemeltető 
Nonprofit ZRT 2013. évi mérlegbeszámolóját 205.321,- eFt főösszeggel, 
valamint 3.748 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A mérleg szerinti 
eredményt eredménytartalékba helyezi. A Közgyűlés a Via Kanizsa 
Városüzemeltető Nonprofit Zrt. közhasznúsági beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 
 

 
Cseresnyés Péter: A Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2013. évi mérlegbeszámolójának 
határozati javaslatát 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 határozatot hozza: 
 
 

93/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2013. évi 

mérlegbeszámolóját 274.770 e Ft mérleg főösszeggel és 1 114 e Ft mérleg 
szerinti eredménnyel, a Kiegészítő mellékletekkel és az Üzleti jelentéssel 
együtt elfogadja. 

 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 
 
2. hozzájárul, hogy a mérleg szerinti 1 114 eFt eredményt a társaság 

eredménytartalékba helyezze. 
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 
 

 
Cseresnyés Péter: Kanizsa Újság 2013. évi tevékenységéről és a mérlegbeszámolóról teszem fel a 
szavazást. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 15 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
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94/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Újság Kft 2013. évi 
mérlegbeszámolóját 5 772 e. Ft főösszeggel és 520 e. Ft (nyereség) mérleg 
szerinti eredménnyel elfogadja. 
 
 

 
Cseresnyés Péter: Kanizsa TV Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadását 
teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

95/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa TV Nonprofit Kft. 2013. 
évi Egyszerűsített éves beszámolóját 46.004 ezer forintos mérleg főösszeggel, 
886 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. 
Hozzájárul, hogy a nyereséget a Társaság eredménytartalékba helyezze. 
 
Határidő: 2014. május 09. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Nagy Imre ügyvezető, Kunics György osztályvezető) 
 

 
Cseresnyés Péter: Következő beszámoló, amiről szavaznunk kell, a Nagykanizsai Szociális 
Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolója. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, 
kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 2 tartózkodás szavazatta a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

96/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Szociális 
Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi mérlegbeszámolóját 67.795 eFt mérleg 
főösszeggel, -1.811 eFt mérleg szerinti eredménnyel, valamint a közhasznúsági 
jelentést elfogadja. 

 
 
Cseresnyés Péter: Következő napirendünk a beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2013. évi 
tevékenységéről, a mérlegbeszámoló jóváhagyása. 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: 
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97/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Uszoda Kft. 2013. évi 
mérlegbeszámolóját 134.829 ezer Ft mérleg főösszeggel és 230 ezer Ft mérleg 
szerinti eredménnyel, az adózott eredmény eredménytartalékba történő 
helyezésével elfogadja. 
Az Önkormányzattól 2013-ban a működési költségek ellentételezésére 44.400.-
eFt támogatást kapott a Kft, amely felhasználását a következő szerint fogadja el 
Közgyűlés: 
a., 2013. évben társaságunknál a személyi jellegű ráfordítás 50.014 ezer Ft 

volt, melyből 22.200 ezer Ft a támogatás terhére volt finanszírozva. 
b., 2013 évben társaságunknál anyagjellegű ráfordítás 54.475 ezer Ft volt, 

melyből 22.200 ezer Ft a támogatás terhére volt finanszírozva. 
 
 
Cseresnyés Péter: Következő szavazásunk a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft-ről szól, 
pontosabban az ő mérlegbeszámolójuk jóváhagyásáról. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, 
kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

98/2014.(V.08.) számú határozat 
 

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa és Térsége 
TISZK Nonprofit Kft. „Egyszerűsített éves beszámolóját 2013. évi üzleti 
évről” 569.116 eFt mérlegfőösszeggel és 1.306 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel elfogadja.  

 
2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa és Térsége 

TISZK Nonprofit Kft.  „Közhasznú szervezetek egyszerűsített éves 
beszámolóját 2013. évről” 569.116 eFt mérlegfőösszeggel, valamint 1.089 
eFt közhasznú és 217 eFt vállalkozási eredménnyel elfogadja.  

 
 
 
8. Javaslat az EGT Finanszírozási Mechanizmus „Kulturális és természeti örökség megőrzése 

és megújítása - Városi épített örökség megőrzése” című pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: A múzeum épületével kapcsolatos pályázatról van szó. Szeretném kérdezni, hogy 
valaki hozzá kíván-e szólni? Ugye arról van szó, hogy a Norvég Alaphoz tudunk benyújtani pályázatot, 
hogy fel tudjuk újítani, és hogy az épületet rendbe tudjuk tenni, a Fő utcához méltóvá tudjuk átalakítani. 
 
Marton István: Nagyon örülök ennek a pályázatnak. Remélem, nem olyan mostoha sorsra jut, mint 
mondjuk, a közelmúltban például a palini óvádáé, de ez az épület, ez igen sok pénzt le tudna nyelni 
ahhoz, hogy jobb legyen, természetesen egyben kezelve az egészet a keleti szárnyával, ami részben 
önkormányzati, részben pedig magántulajdonban van. Én nagyon bízom abban, hogy ezt a durván 300 
millió Ft-ot a város elnyeri. 
 
Cseresnyés Péter: Tudnék példát mondani arra, hogy mi jutott még nagyon szomorú sorsra. Például 
volt nyomda épülete is nagyon szomorú sorsra jutott ott, és nem abban a stádiumban jutott szomorú 
sorsra, mint a palini óvoda, hogy a pályázat forráshiány miatt került elutasításra, hanem itt az 
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önkormányzatnál történt olyan, hogy időben nem került vissza egy hiánypótlás után az anyag, ha jól 
emlékszem. Arra is oda kell figyelni szerintem, de hát reméljük, ez majd nyerni fog. Majd meglátjuk 
egyébként, mert hát azért sajnos ennek a pályázati forrásnak is véges a határa. Felső határ, amit ki 
tudnak osztani.  
 
xy: ….. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni, hogy ki és mit mond) 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, majd nem akarom az indulatokat gerjeszteni. Volt egy pályázat, 
visszajött, aztán nem ment vissza időben a kiírónak, így elbuktunk egy 600 millió Ft-os pályázatot. Erről 
van szó. Hiánypótlás nem ment vissza időben. Ez nem most volt, hanem pár évvel ezelőtt. Miután a vitát 
lezártam, ezért a határozati javaslatot szavazásra teszem fel. 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: 
 
 

99/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 

1. támogatja az „ EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-20014 PA16 
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi 
épített örökség megőrzése”intézkedés HU07PA16-A1-2013 kódszámú „A 
Mi Múzeumunk – a nagykanizsai Thúry György Múzeum közönségbarát 
fejlesztése” című pályázat benyújtását a Thúry György Múzeum 
épületének felújítására Nagykanizsa Fő út 7. Hrsz.: 1188/3 maximálisan 
295.100.000 Ft (1.000.000 EUR) projektköltséggel 295,1 Ft/EUR 
tervezési árfolyammal számolva.  

Határidő: 2014. május 21. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika csoportvezető 
 Kunics György osztályvezető) 

 
2. a.) biztosítja a projekt benyújtásához előírt tervdokumentáció (építési 

engedélyezési / örökségvédelmi) elkészítéséhez szükséges 4.445.000 
Ft forrást, a 2014. évi költségvetés 1/11 melléklet tervezési előkészítési 
feladatok soráról, valamint további 1.000.000 Ft előkészítési költséget 
a 2014. évi költségvetés 16. számú melléklet, működési célú 
céltartalék, Pályázati önrész soráról, 

        
b.) biztosítja a pályázathoz szükséges maximum 14.755.000 Ft önrészt 

úgy, hogy a 2014. évi költségvetés működési céltartalék 1/16 sz. 
mellékletének 13. sorából átcsoportosít 4.955.000 Ft-ot a 1/14. számú 
mellékletének felhalmozási célú önkormányzati pályázati önerő 
41.sorába, és - a jelen közgyűlésig elfogadott és futó projekteket is 
figyelembe véve - ezen soron fennmaradó 9.800.000 Ft, valamint az 
átcsoportosított 4.955.000 Ft fedezi a projekt megvalósításának 
előfinanszírozását; 

 
Határidő: 2014. május 21. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 
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3. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő 
dokumentumok, továbbá a projekt pozitív elbírálása esetén a 
támogatási szerződés aláírására.  

 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, csoportvezető) 

 
 
9. Javaslat Idősbarát Önkormányzati Díj elnevezésű pályázat benyújtására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Cseresnyés Péter: Rendszeresen meg szoktuk tenni, és már több alkalommal elnyertük. Szerintem 
példamutató munkát végez az Idősügyi Tanács vezetése és mindenegyes aktivistája, és mindenki, aki 
egyébként az idősüggyel foglalkozik, úgyhogy énszerintem megint eséllyel pályázhatunk idén is. 
Támogatását kérem a képviselőtestületnek, hogy ezt a pályázatot be tudjuk nyújtani. Hozzászólót nem 
látok, a vitát lezárom, ezért a határozati javaslatot szavazásra teszem fel. Aki el tudja fogadni, kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

100/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. támogatja a 2014. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj”-ra a pályázat 

benyújtását.  
 

Határidő: 2014. június 5. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport vezetője  
 Dr. Szabados Gyula idősügyi referens) 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítési feladataihoz 

kapcsolódó dokumentumokat aláírja. 
 

Határidő: 2014. június 5. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport vezető) 
 

 
 
10. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Cseresnyés Péter: Itt néhány változott az egyikkel kapcsolatban, de ez lett a végleges megoldás, hogy 
út-áthelyezés egyelőre nincs, viszont olyan lehetőséget teremtünk, hogy építeni tudnak az építési telken. 
Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot, 
mármint, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, nyomja meg az igen gombot. 17 igen egyhangú 
szavazattal elfogadtuk. Ki nem szavazott Éva? Én nem szavaztam? Mert nekem a gombot mintha 
menne tönkre. Akkor nekem a gombom tönkrement, akkor én is igennel szavaztam, úgyhogy akkor a 18-
dikat legyen szíves hozzáírni. 
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A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

101/2014.(V.08.) számú határozat 
 
1. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése a Varasdi u. – Kisrác u. – Felsőtemető 

u. – Pápai u. – Bajcsai u. által határolt tömbben az előkertek szabályozását 
a kialakult valós állapotokhoz igazítja. 

 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
2. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése a város közigazgatási területén lévő 

összes környezetet jelentős mértékben zavaró hatású üzem és egyéb 
létesítmény védőtávolságát felülvizsgáltatja és a szükséges 
védőtávolságokat a szabályozási terven megjelenítteti. 

 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
3. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése a 34/2014. (III. 6) közgyűlési határozat 

(4) pontjában szereplő rendezési terv-módosítás tervezői költségeit 
háromoldalú településrendezési szerződés keretében a kérelmezőre hárítja. 

 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
 
 
11. Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 

módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető 

 
 
Cseresnyés Péter: Jogszabályi változás miatt van szükség erre, tehát automatizmusként kezelhető az 
előterjesztés. Hozzászólót nem látok, 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: 
 
 

102/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
a.) a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Alapító Okirat 

módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát jóváhagyja, 

b.) felkéri a polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 
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Határidő: 2014. május 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető) 
 

 
 
12. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények intézményvezetői pályázatainak véleményezésére 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Balogh László pályázó 
 Horváth Istvánné pályázó 

 
 
Balogh László: Mivel érintett vagyok a napirendben, szeretném jelezni, hogy nem veszek részt a 
napirend tárgyalásában, és kikapcsolom a gépemet. 
 
Cseresnyés Péter: Két pályázat van egyébként, a Szivárvány EGYMI igazgatói helye lett meghirdetve, 
és a Batthyány Gimnázium igazgatói helye, és véleményeznünk kell, a törvény szerint nem mi, mint az 
előző években szokás volt, nem mi határozunk, nem mi döntünk. Aki egyet tud érteni, vagy javasolni 
tudja a munkakörbe való kinevezését a pályázóknak, az kérem, … Szólni akar? Akkor Öné a szó. 
 
Balogh László: Mint pályázó öt mondatot szeretnék szólni, köszönve a lehetőséget, és számomra 
megtiszteltetés, hogy ismét pályázhatok. Mondhatnám azt is, hogy itt állok, másként nem tehetek. A 
pályázatom egyébként, remélem, hogy maga magáért beszél. Vezetői programom lényege nagyon 
egyszerű, szeretném, azt, ha a Batthyány Lajos Gimnázium továbbra is jó iskola lenne, és ha már van 
lehetőségem a nyilvánosság és a közgyűlés figyelmét megkapni, akkor két dologra hadd utaljak 
tisztelettel, és egyben segítségét is kérve az önkormányzatnak, két problémára, amely a Batthyány Lajos 
Gimnáziummal kapcsolatos. Az 1981-ben épület főépületünk vagy új épületünk 30 év után – állítólag az 
ilyen vasbeton szerkezetű épületek amortizálódnak – rossz állapotú, nagyon rossz állapotú. Én 
tisztelettel kérem, hogy amennyiben a közeljövőben lesz lehetőség egy pályázatos indulásra, mert csak 
az tud segíteni, ez egy több százmilliós probléma, akkor, mint ahogy már volt vár ígéret és remény, talán 
lesz hamarosan megint lehetőség, tehát kérem, hogy támogassák ezt, kérem a tisztelt önkormányzatot. 
És még egy látszólag apró probléma, de fontos, és nem csak a mi iskolánkban. Az iskoláink, melyeknek 
működtetője vagyunk – és most hadd beszéljek a Batthyány Lajos Gimnáziumról – számítógép-
állománya amortizálódott – 3 év a számítógépeknél ez az idő –, és jelzem, hogy nálunk van négy 
számítógépteremre való 6-7 éves gépekből álló számítógép-állomány. Ha az elkövetkezendő egy-két 
évben nem történik ez ügyben előrelépés, akkor az problémát jelenthet gyermekeink tanításában. 
Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a bizalmat. 
 
Bene Csaba: Az oktatási bizottságon megtárgyaltuk az előterjesztést, és egyhangú szavazattal 
támogattuk a két jelöltet, hogy az igazgatói posztot elnyerjék. Én szeretném ebbéli támogatásomat itt is 
elmondani. Két olyan személyről van szó, akik régóta dolgoznak Nagykanizsa közoktatásában, és 
vezetőként is megállták eddig is a helyüket, és reméljük, hogy a további munkásságukkal tovább 
öregbítik Kanizsa iskolaváros hírnevét. 
 
Marton István: Csak azt kérem, hogy két személyről illik külön szavaztatni. 
 
Cseresnyés Péter: Szavaztunk már? Mert úgy emlékszem, hogy nem szavaztunk. Tehát csak azért 
kérdezem. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Ha Balogh igazgató úr, képviselő úr, OKISB elnök úr nem ült volna ide ki, 
akkor biztos mondtam volna Neki, hallgassa meg azt is, amit én mondok. Néhány gondolatom van az Ő 
személyével kapcsolatban, illetőleg az iskolával kapcsolatban. Ezek nyilván nem az előző ciklusban 
hallott övön aluli ütések, mert kapott egyet, kettőt itt, amiért magam is szégyelltem a dolgot, de hát végül 
is nem én voltam a kezdeményezői ezeknek a felszólalásoknak. Az egyik a Batthyány Lajos nevével 
kapcsolatos. Azért azt is el kell mondanom, a név választása annak idején, nyilván Landler Jenő olyan 



 14

volt, amilyen volt, nyilván nem értettem egyet se az ő nevével, de hát a Batthyány Lajossal különösen 
nem. Ugye arról van szó, hogy a Batthyány család annak idején elég keményen rátelepült Nagykanizsa 
városára, és hosszú, hosszú évtizedekig vívtuk a harcunkat a Batthyány hercegi családdal. Más kérdés 
az, hogy ők adományozták a telket annak idején. Tehát nekem erről más volt a véleményem. Az 
igazgatóról, meg az iskoláról a legjobb a véleményem. Országos szinten jegyzett gimnáziumról van szó, 
és lehet, hogy az igazgatónak is van némi köze ehhez. Állítólag, ha jó egy iskola, akkor az iskola 
igazgatójának is van hozzá köze. Ezért gratulálunk innen Önnek. Az én kislányom ugyan nem az Ön 
iskoláját választotta, de még választhatja. Ugye? Azt szeretném elmondani, nem tartja-e soknak ezt a 
funkcióhalmozást? Tehát Batthyány Lajos Gimnázium igazgatója, képviselő, kulturális bizottság elnöke. 
Még valaminek ki kéne nevezni vagy megválasztani, de …. A presbiter, az egy tiszteletbeli dolog, és 
azért innen is gratulálok, és tiszteletem, de valahogy a képviselő és a kulturális bizottság elnöke, és az 
iskolaigazgató, ez …. Ugye ezt mindig elmondtam négyszemközt is, elmondtam nagy nyilvánosság előtt 
is, nyilván erről tud majd valamit mondani. Az épülettel kapcsolatban az én véleményem az, hogy Önnek 
sokkal előbb kellett volna már ütni az önkormányzatnak az ajtaját, nem csak ütni, hanem rúgni is, mert 
én szégyennek tartom azt, amilyen állapotban van ez az épület. A következő önkormányzat, nyilván a 
képviselők keményen megszavazzák ezt a felújítást, mert megérdemli a Batthyány Lajos Gimnázium. 
 
Cseresnyés Péter: Szerintem a kuratóriumnak már nem elnöke az igazgató úr, ha jól emlékszem. 
Természetesen megadom a válaszadásra a lehetőséget. 
 
Balogh László: Köszönöm, igyekszem nem visszaélni a türelemmel, de muszáj reagálnom. És világos, 
nem itt kell, azt hiszem, most Batthyány Lajos nevén hosszabban vitatkoznunk. 
 
Cseresnyés Péter: Ha lehet, akkor ne, mert nem napirend. Majd legközelebb idehozzuk. 
 
Balogh László: Jó, ezt Károlyi úrral külön megbeszéljük. A funkcióhalmozást illetően tisztelettel azt 
mondom, hogy ez bizalom dolga. Tehát amíg van a személyem iránt bizalom, akkor, ha az fizikálisan és 
értelmileg lehetséges, akkor hát igen, lehet, hogy sok a ló, de egyelőre, ha megy, több lovat is próbáltam 
ülni. Lehet, hogy a jövőben ez már bizalom híján nem lesz meg, és hát azt hiszem, most így csak 
rébuszokban szeretnék erről szólni. Én a mindenkori bizalomnak próbáltam megfelelni és helytállni. Ha 
ez nem így lesz, akkor másképp lesz, akkor kevesebb helyen teszem dolgomat. Az iskola-felújítást 
illetően pedig, hát ez egy folyamatos, régóta húzódó ügy. Én is azt remélem, hogy előbb-utóbb 
megoldást talál, és köszönöm. 
 
Cseresnyés Péter: Miután a vitát lezártam, ezért Horváth Istvánnétól szeretném megkérdezni, már 
váltottunk egy pillantást, ingatta a fejét, hogy nem kíván szólni, de úgy látom akkor, hogy most sem. 
Igen, jó. Köszönöm szépen. Akkor visszatérünk a szavazásra. Szavazásra teszem fel tehát a határozati 
javaslatot, pontosabban a határozati javaslat 1. pontját. Aki javasolja azt, hogy Balogh Lászlót nevezzék 
ki majd annak idején a beadott pályázata alapján igazgatónak, amikor a KLIK dönteni fog róla, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Cseresnyés Péter: És a 2. pontot teszem fel szavazásra, amelyik így szól, hogy javasolja a közgyűlés 
Horváth Istvánnénak a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény intézményvezetői munkakörbe történő kinevezését. Aki támogatja, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza: 
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103/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. javasolja Balogh Lászlónak a Batthyányi Lajos Gimnázium 

intézményvezetői munkakörére történő kinevezését beadott pályázatának 
vezetői programjában foglaltak alapján. 

 
Határidő: 2014. május 10. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
 
2. javasolja Horváth Istvánnénak a Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
intézményvezetői munkakörére történő kinevezését beadott pályázatának 
vezetői programjában foglaltak alapján. 

 
Határidő: 2014. május 10. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
Cseresnyés Péter: A javaslat elment, most nem kívánunk semmit. Majd szeretnénk gratulálni. Amikor 
eljön az ideje. Tehát félre ne értse senki sem. Most még nem lehet. 
 
 
 
13. Javaslat a NMJV Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények átszervezésének 

véleményezésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Tomity Mária tankerületi igazgató 

 
 
Cseresnyés Péter: A KLIK fordult hozzánk, amit mi megvitattunk, és a határozati javaslat szerint 
támogatunk. 
 
Sajni József: Tulajdonképpen ez egy kötelező gyakorlat, amit el kell végezni az önkormányzatnak. Én a 
bizottsági ülésen is elmondtam, én kifogásoltam annak idején, és talán úgy néz ki, hogy megoldódik 
most. Ez egy bizonyos névváltozás, ami nem más, mint a Körősi Csoma Sándor Általános Iskola és a 
Péterfynek a nevében történt annak, állítólag valami adminisztratív probléma miatt egy, tehát az, hogy 
nem jelenik meg a névben az, hogy Péterfy, és most úgy néz ki, vagy úgy tűnik, és ezt kérném szépen, 
hogy szíveskedjen polgármester úr is figyelemmel kísérni, hogy megtörténjen, hogy valóban álljon vissza 
ez a kettős név, mint ahogy a Zrínyi-Bolyaiban is …. 
 
Cseresnyés Péter: Küzdöttünk érte képviselő úr, hogy ez így történjen, mert a Zrínyi, az átment elsőre, 
itt meg azért kellett egy kicsit küzdeni, hogy megértsék, hogy mi a problémánk vagy mi a probléma ezzel 
a névhasználattal. De úgy néz ki, hogy rendbe fog jönni. További hozzászólót nem látok, ezért 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: 
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104/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységeinek jelen 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal történő módosítását. 
 
Határidő: 2014. május 09. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
 
14. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Cseresnyés Péter: Még egyszer szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy volt három 
kiegészítés. Négy? Négy, igen, négy. Nem látok hozzászólót, a vitát lezárom. Szeretném megkérdezni 
azt, hogy mehet-e az a gyakorlat …. Egy pillanat, várunk egy kicsit. Egy kis türelmet kérek, mert az egyik 
melléklet nem került fel. Fönt van. Akkor egy percet várok, újra megnyitom a vitát. Jó, egy percet várok, 
hogy meg tudja nézni. Itt a kulturális keret terhére történő alapítvány támogatásokról van szó. Kettő van. 
Van egy a polgármesteri keretből történő támogatás, és van a 3-as, igen ott van. 
 
Marton István: A Polgármesteri tájékoztató első felében ugye 51 feladatnak a teljesítéséről van szó. 
Tehát az 51-ből 14-nél, ami ugye 27,5 %-ot tesz ki pontosan, határidő módosítást kérnek. Én már 
sokszor mondtam, bár egy pici javuló tendenciát látok, mert volt ez 35 % is, hogy olyan határidőket 
szabjanak, amik várhatóan teljesülnek, és ne az legyen, hogy hát mindegy, hogy mi a határidő, vagy 
teljesül, vagy nem. Tehát az legyen a kivétel, hogy határidő módosítást kell kérni, és ne menjen át 
általánosba. Egyébként a beszámolóban egy icipici jót is látok, konkrétan ugye a verseny- és élsport 50 
millió Ft-os éves keretét 12-vel, vagyis 62 millióra sikerült emelni. Hát ez éppen 62 %-a az 5 évvel 
ezelőttinek. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Határidő hosszabbítások kérelme, 
az azért van, mert külső körülmények jönnek közbe, amit nem láthatunk előre. Egyébként ezt jó lett 
volna, hogyha nem mondja el, hisz az előző időszakban Ön is polgármester volt, és ugyanígy voltak 
határidő hosszabbítási kérelmek, úgyhogy nem is értem. Persze, az más volt, mert az Ön idejében volt. 
Az mindig kivétel. Akkor a szokásos eljárás, amit már gyakorlatként kezelünk, azt szeretném kérdezni a 
képviselőtestülettől, hogy mehet-e az a szavazási mód, hogy a minősített többséget igénylő pontokról és 
a minősített többséget nem igénylő pontokról külön szavazunk, de egyben, egy csomagban? Hogyha ez 
ellen nincs kifogás, és nem látok ilyet, akkor így fog történni. Először akkor a minősített többséget 
igénylő pontokat teszem fel csomagban szavazásra. Aki el tudja fogadni ezeket, kérem, nyomja meg az 
igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Cseresnyés Péter: Most a minősített többséget nem igénylő pontokat teszem fel szavazásra. Aki el 
tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza: 
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105/2014.(V.08.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a 133/2010.(III.30.); 419/32/1-3/2011.(XII.22.); 226/1-4/2012.(VII.31.); 

294/1,2/2012.(X.25.); 327/1-4/2012.(XI.29.); 365/6/2012.(XII.13.); 50/I/1-
4,II/2013.(II.19.); 86/1-7/2013.(III.28.); 206/28/2013.(VI.27.); 
289/1,2/2013.(X.31.); 293/2013.(X.31.); 133/1-3/2012.(IV.26.); 362/38/I-
V/2013.(XII.19.); 364/2013.(XII.19.); 6/2014.(I.23.); 15/1,2/2014.(II.06.); 
17/1-3/2014.(II.06.); 26/1,2/2014.(II.18.); 28/2014.(II.18.); 30/1-
3/2014.(III.06.); 34/5/2014.(III.06.); 36/1-3/2014.(III.06.); 37/1-
3/2014.(III.06.); 38/1,2/2014.(III.06.); 39/2014.(III.06.); 43/2014.(III.06.); 
44/2014.(III.06.); 45/2014.(III.06.); 48/2/1,2/2014.(III.06.); 
48/4/1,2/2014.(III.06.); 48/6/2014.(III.06.); 48/20/1,2/2014.(III.06.); 
24/2014.(II.18.); 7/51/2014.(I.23.); 7/52/2014.(I.23.) számú határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedésekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 
 

3. a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által működtetett családi 
napközi 2013. évi tevékenységéről készült beszámolóját elfogadja, egyben 
megköszöni a jó színvonalon végzett, elkötelezett szakmai munkájukat. 
 

4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Völgy Alapítványnak a 
pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátásában végzett 2013. évi 
tevékenységéről készült beszámolóját elfogadja, egyben megköszöni a jó 
színvonalon végzett, elkötelezett szakmai munkájukat. 
 

5. a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének a város területén 
végzett 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját – mely a feladat-
ellátási szerződés alapján biztosított hajléktalan ellátásra és a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra is kiterjed – elfogadja, egyben 
megköszöni a jó színvonalon végzett, elkötelezett szakmai munkájukat. 

 
6. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól 
szóló 35/2010.(XI.04.) számú önkormányzati rendelet 26- § (1) 
bekezdésének p) pontja alapján hozott döntését jóváhagyva – egyetért a 
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és a NAV Nyugat-
Dunántúli Regionális Vám és Pénzügyi Főigazgatóság (9023 Győr 
Eszperantó u. 38.) között I. típusú Vámudvar üzemeltetése tárgyában 
létrejött jogviszony további 2 évvel, 2014. május 1-től – 2016. április 30-ig 
meghosszabbításával.  
Felkéri a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 
vezérigazgatóját a szerződés módosítás aláírására. 
 
Határidő:   2014. május 31. 
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 

 
7. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 

„Verseny és élsport keret” összege 12 000 e Ft-tal kerüljön megemelésre, 
melynek fedezetét NMJV Közgyűlésének 7/2014. önkormányzati 
rendeletének 1/16. sz. melléklet 28. sor. „Általános tartalék működési célra” 
biztosítja.  
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Határidő:  2014. május 10. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető 

 Kunics György osztályvezető) 
 
8.  

1. dönt arról, hogy az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi 
ügyeleti ellátást továbbra is biztosítja az őt megbízó, Hosszúvölgy, 
Fűzvölgy, Homokkomárom, Újudvar, Liszó települési önkormányzatok 
részére 2014. július 1. napjától határozatlan időre. A feladatellátást 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Egészségügyi 
Alapellátási Intézménye útján biztosítja. 

 
2. felhatalmazza a Polgármestert az érintett önkormányzatokkal a 

szerződés megkötésére. 
 

Határidő:  2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető) 

 
9.  

1. a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság felügyelő 
bizottsági tisztségéből Bárdosi Gábort (anyja neve: Zábráki Anna; 
lakcím: 8800 Nagykanizsa, Kórház u. 4.) 2014. május 15. határnappal 
visszahívja. 

 
Határidő:  2014. május 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
2. a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság felügyelő 

bizottságába Kapusi Győzőt (anyja neve: Fülöp Júlianna; lakcím: 8800 
Nagykanizsa Kápolna tér 6.), 2014. május 16. napjától – 2015. 
december 15. napjáig taggá választja meg. 

 
Határidő:  2014. május 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző) 
 
3. felkéri a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társaság 

ügyvezetőjét, hogy jelen határozatnak megfelelően gondoskodjon a 
Társaság adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelem 
cégbíróságnál történő előterjesztéséről. 

 
Határidő:  2014. december 31. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző, Lérántné Mátés Valéria  

Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Közhasznú 
Társaság ügyvezetője) 

 
10.  

1. hozzájárul, hogy a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit ZRT a 
FEMMARK Üzemanyag Jelölő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 1116 Budapest, Hengermalom utca 49-51.) 15 
éves időtartamra a 4918/8 hrsz-ú közterületből a jelen előterjesztés 
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mellékletét képező helyszínrajzon jelölt 1700 m2 területet használatára 
180 napos – kártalanítás nélküli – rendes felmondási idővel közterület-
használati megállapodást kössön 60 Ft/hó/m2, összesen 102.000,- 
Ft/hó + ÁFA közterület-használati díj ellenében.  

 
A használatba vett területen a használó saját költségén üzemanyag-
jelölő állomást alakíthat ki, azzal, hogy a kialakított létesítmények a 
Használó tulajdonát képezik, a Használó a kialakítás során felmerült 
költségei megtérítését semmilyen formában nem kérheti a tulajdonos 
önkormányzattól vagy a közterületek kezelőjétől, továbbá a szerződés 
bármilyen okból történő megszűnése esetén a Használó az eredeti 
állapotot saját költségén köteles helyreállítani. 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Használó részére a kivitelezés 

hatósági eljárásainak lefolytatásához a tulajdonosi hozzájárulást 
megadja. 

 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
Operatív felelős:  Gáspár András vezérigazgató 

 
11. a 206/2010.(IV.29.) számú határozat - Javaslat a bajcsai sportöltöző 

felújításának támogatására - végrehajtásának határidejét 2014. május 31-ig 
meghosszabbítja.  

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

alapján beszerzett dokumentumok szakmai vizsgálata - végrehajtásának 
határidejét 2014. szeptember 30-ig meghosszabbítja.  

 
13. a 304/1,2/2012.(X.25.) számú határozat - 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 2014. június 30-ig meghosszabbítja. 

 
14. a 74/2013.(II.28.) számú határozat - Javaslat a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. évi – törvényességi és 
szakmai – fenntartói ellenőrzéséhez készült ellenőrzési terv elfogadására - 
végrehajtásának határidejét 2014. június 30-ig meghosszabbítja.  

 
15. a 264/2013.(IX.26.) számú határozat - Javaslat döntéshozatalra a 

Széchenyi térre tervezett fénykereszt elhelyezése ügyében - 
végrehajtásának határidejét 2014. július 31-ig meghosszabbítja.  

 
16. a 321/2013.(XI.28.) számú határozat - Javaslat a 2013. évi költségvetésről szóló 

6/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására végrehajtásának határidejét 
2014. július 31-ig meghosszabbítja.  

 
17. a 105/31/1-3/2013.(III.28.) számú határozat - Városfejlesztési Divízió 

létrehozása - végrehajtásának határidejét 2014. június 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
18. a 167/2013.(V.30.) számú határozat - Önálló képviselői indítvány 

Szellemtörténet – Oktatási Központ és gyermek üdülőtábor létrehozása 
tárgyában - végrehajtásának határidejét 2014. október 31-ig 
meghosszabbítja. 
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19. a 359/2013.(XII.19.) számú határozat - Javaslat a kiskanizsai temetőben új 

ravatalozó építésére - végrehajtásának határidejét 2014. április 30-ig 
meghosszabbítja.  

 
20. a 362/30/2013.(XII.19.) számú határozat - Brüsszeli fejlesztési tanácsadás, 

mint szakértői munka elvégzése tárgyában a legjobb ajánlatot tevő céggel 
szerződéskötés - végrehajtásának határidejét 2014. június 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
21. a 362/42/2013.(XII.19.) számú határozat - „Kisebbségekért – Pro Minoritate 

Alapítvány” támogatása - végrehajtásának határidejét 2014. május 31-ig 
meghosszabbítja. 
(A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.) 

 
22. a 362/43/2013.(XII.19.) számú határozat - „Medicopter Alapítvány” 

támogatása - végrehajtásának határidejét 2014. május 31-ig 
meghosszabbítja.  

 
23. a 46/2014.(III.06.) számú határozat - Javaslat a Nagykanizsai Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyására 
végrehajtásának határidejét 2014. május 15-ig meghosszabbítja.  

 
24. a 47/2014.(III.06.) számú határozat - Javaslat vízfolyások üzemeltetésre történő 

átadására - végrehajtásának határidejét 2014. június 30-ig meghosszabbítja.  
 
25. a 13/1-7/2014.(II.06.) számú határozat - Javaslat a „Szervezetfejlesztés 

konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-
2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések keretében gazdasági 
társaságok működtetésére - végrehajtásának határidejét 2014. június 30-ig 
meghosszabbítja.  

 
26. a 14/1-7/2014.(II.06.) számú határozat - Javaslat a „Szervezetfejlesztés 

konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-
2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések keretében gazdasági 
társaságok működtetésére - végrehajtásának határidejét 2014. június 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
27. a 2014. évi munkaterv áprilisi napirendjei között szereplő 

- „Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról” 
- „A 2014. évi közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos 

feladatok meghatározása (veszteségfinanszírozás)” 
- a “Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések 

meghozatalára” 
- a “Helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatásának teljesítéséről készült 

2013. évi adatszolgáltatás értékelése, a veszteségfinanszírozás 
rendezése”  

előterjesztések beterjesztésének határidejét a 2014. májusi soros ülés 
időpontjáig meghosszabbítja.  

 
28. 152 000 Ft támogatást biztosít a polgármesteri keretből a „Batthyány 

Középiskoláért” Alapítvány számára utólagosan a 24 órás foci érmeinek, 
kupáinak, pólóinak megvásárlásához, illetőleg feliratozásához. Felkéri a 
polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó támogatási szerződést írja alá. 

 
Határidő:   2014. június 30. 
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Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina Polgármesteri Szervezési 
Csoport vezetője) 

 
29. 280 000 Ft támogatást biztosít a polgármesteri keretből a Polgári Kanizsáért 

Alapítvány számára az alapítvány szervezésében részben megvalósult, 
részben a közeljövőben megvalósuló programok megvalósításához. Felkéri 
a polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó támogatási szerződést írja 
alá. 

 
Határidő:   2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina Polgármesteri Szervezési 
Csoport vezetője) 

 
30. 300 000 Ft támogatást biztosít utólagosan a polgármesteri keretből a 

Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány számára a nemzetközi Hackathon c. 
rendezvény megszervezéséhez. Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásra 
vonatkozó támogatási szerződést írja alá. 

 
Határidő:   2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina Polgármesteri Szervezési 
Csoport vezetője) 

 
31. 2.500 e Ft támogatást biztosít a Kanizsa Turizmusáért Egyesületnek a VI. 

Sárkányhajó bajnokság megrendezéséhez, amelynek forrása az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének céltartalékában szerepeltetett 
összeg. (I/16-os melléklet 18. sor – Civil szervezetek által rendezett városi 
jelentőségű programok támogatása).  
 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Janzsóné Strobl Polgármesteri Szervezési Csoport 

vezetője 
Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője) 

 
32. 150 000 Ft támogatást biztosít a polgármesteri keretből a Bolyai Alapítvány 

számára a B.U.N.T – Better understanding – Nations together projektben 
való részvétel kapcsán felmerülő utazási költségek biztosítására. Felkéri a 
polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó támogatási szerződést írja alá. 

 
Határidő:   2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina Polgármesteri Szervezési 
Csoport vezetője) 

 
33. egyetért azzal, hogy a 2014. évi kulturális keret terhére az alapítványok 

támogatását az 1. sz. melléklet szerint biztosítja. 
 

Határidő:  2014. május 10. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető 

Kunics György osztályvezető) 
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34. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

 
 
 
15. Interpellációk, kérdések  
 
 
Sajni József: Tehát akkor kérdésként foglalkoznék azzal, hogy erre a közgyűlésre nekem vissza kellett 
volna hozni azt az előterjesztést, amit az előző közgyűlésre készítettem el, melynek az volt a témája, 
hogy a Miklósfai Közművelődési és Városszépítő Egyesület és az önkormányzat egy közművelődési 
megállapodás keretében kapná a támogatását. Akkor a közgyűlés olyan döntést hozott, hogy mivel 
egyrészt a nevezett egyesületnél vezetőségválasztás lesz, ezért a vezetőségválasztást meg kellene 
várni, és akkor hát akár a következő vezetőséggel kerülne megkötésre ez a bizonyos megállapodás. Én 
elfogadtam ezt az érvelést, és megkerestem a már március végén újraválasztott testületet vezetőstől, 
aminek egyébként én is tagja vagyok, és kértem, hogy ezt beszéljük végig, és amennyiben – nem 
tudom, én megvárom esetleg, hogyha nem tudom, hogyha reagálna polgármester úr –, én kértem, hogy 
ezt tárgyalja végig akkor ez az új grémium, és nézzék át a tervezetet, és hogyha van valami jobbító, 
javító vagy módosító szándékuk, javaslatuk, akkor természetesen e szerint átírjuk, és akkor így jön 
vissza a következő közgyűlésre a mai nap. Több vélemény megfogalmazása után nem direkt, hanem 
indirekt rá kellett jönnöm, hogy ez a testület nem óhajt foglalkozni ezzel a dologgal, és hát akkor nagy 
nehezen kibökték, hogy van olyan instrukció, hogy hát ezt ők ne kössenek semmit, lesz majd az 
egyesület támogatva, de ne kerüljön ez most megkötésre, illetve ne kerüljön újra közgyűlés elé. Utólag 
azt is meg kellett tudnom, hogy két lehetősége volt ennek a bizonyos testületnek vagy annak az egy 
csoportjának olyan instrukcióval, hogy döntsék el, hogy előterjesztés legyen, vagy támogatás legyen. 
Tehát megállapodás legyen vagy támogatás. Én mindenesetre sajnáltam, hogy ilyen álláspontra 
helyezkedett az új testület. Úgy gondolom, hogy nem az egyesület, és nem a helyi érdekeket 
képviselték. Úgy hiszem, hogy kiszámíthatóság végett egyértelmű lett volna, hogy ezt lett volna idő 
végiggondolni, megbeszélni, egyeztetni a városvezetéssel is, és akkor ez a megállapodás garancia 
lehetett volna arra, hogy hosszabb távon is az egyesületnek önkormányzat által történő támogatása, az 
kiszámító és bármi történhet egy esetleges őszi választáson, attól még a megállapodás, megállapodás, 
és tervezhető, és nem beszélve arról, hogy itt akár főállású népművelő vagy egyéb foglalkoztatása csak 
akkor lehetséges, ha ennek van valamilyen pénzügyi garanciája. Márpedig az önkormányzat saját 
bevételei ehhez nem adnak elég garanciát, tehát így nem is lesz. Egyébként pedig sok minden másban 
korlátozva van az egyesület vezetősége. Én tulajdonképpen azt szeretném megkérdezni, hogy miután 
én úgy látom, hogy a régi vezetés és a vezető helyett az új sok mindenben lojális, és úgy gondolom, 
hogy az Önök kedvükre való, nem tudom, hogy most miért nem lehetett ezzel foglalkozni. A másik pedig 
az, hogy én szeretném azért megkérdezni, hogy egy civil szervezetnek az életében milyen mértékig 
lehet vagy szabad beavatkozni bárkinek is, mégpedig úgy, nem direkt módon, hanem indirekt módon, 
mert én úgy érzem, hogy ez például én annak érzem ezt a beavatkozást, tehát hogy ők erre a dologra 
tehát inspirálva voltak, hogy nem foglalkozzanak ezzel. És a másik pedig az, hogy akkor most ezek után 
a 2014. évi támogatásnak milyen formája lesz, és milyen mértéke lesz, mert én úgy látom, hogy ez is 
bizonytalan, és a jelenlegi vezetés is bizonytalan ebben a dologban. Úgyhogy én kérném, hogy ha lehet, 
akkor mégiscsak legyen megállapodás, és amennyiben Önök úgy gondolják, hogy azt ne én terjesszem 
elő, én nagyon szívesen meg fogom szavazni, hogyha Önök terjesztik elő, csak szeretném ezt a 
biztonság kedvéért látni. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm képviselő úr, míg továbbmegy, ezt a most elhangzottat és az 
interpellációt elolvasva, természetesen írásban fog választ kapni, de szeretnék reagálni rögtön, tehát 
nehogy valami olyan maradjon meg a bennünket hallgató vagy éppen néző kanizsai polgárokban, hogy 
itt valami álságos háttérben köttetett egyezség fog majd születni. Semmi más nem történt, jött egy új 
vezetés, aki megkeresett bennünket, hogy tárgyaljuk, nézzük meg, hogy hogyan tudja a város támogatni 
a Mindenki Házának, a Miklósfa Mindenki Házának a működését. Volt egy tárgyalás. Két variációt 
beszéltünk át. Az elnökség, vagy ez az egyesület – elnöksége van az egyesületnek? vezetősége –, a 
vezetősége ezt meg fogja tárgyalni, és ide fogom hozni azt, amit mi előzetes egyezségként vagy 
megbeszéltek alapján egy megállapodásként meghoztunk, és a közgyűlés erre vagy bólint, vagy pedig 
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nem bólint. Nem szeretném azt, hogyha bárkiben az maradna meg, hogy beavatkoztunk az egyesület 
életbe. Nem avatkoztunk be. Egyet tudni kell, hogy a jelenlegi vezetés – hogyha ezt nem tudja Ön, akkor 
énnekem az a kérésem, hogy az elnök asszonytól kérdezze meg, hogy egyébként mennyi mínusznak a 
lefaragásával küszködik, és pontosan Önnel is beszéltem erről. Pontosan emiatt a meglevő mínusz 
miatt, mint kiderült, hogy mínusz van a költségvetésében az egyesületnek, emiatt a mínusz miatt voltam 
hosszú ideig kénytelen azt mondani, hogy álljunk meg, nézzük meg, hogy hogy állunk, mert csak abban 
az esetben vagyok én a saját igen szavazatommal támogatni egy ilyen egyesületnek a működését, 
hogyha minden esetben el tud számolni az önkormányzati pénzekkel. Ezt jelen pillanatban hosszú 
küszködés után sikerült megtennie, talán múlt héten az új vezetésnek. És most kezdődtek el a 
tárgyalások. Szerintem rövid időn belül itt lesz egy olyan előterjesztés, ami, remélem, az Ön tetszését is 
el fogja nyerni, és onnét kezdve biztosított lesz a Mindenki Házának a működése. Elnézést, előzetesen 
csak ennyit szerettem volna elmondani, és írásban természetesen részletesen fog választ kapni a feltett 
kérdéseire. Öné a szó. 
 
Sajni József: ….. az önkormányzat informatikai rendszerének az üzemeltetésével lenne kapcsolatos. A 
kérdésem az, hogy a közbeszerzésnél olyan kiírás került ki, hogy ezt egyetlen nagykanizsai ilyen profilú 
cég nem tudta teljesíteni. Én azt szeretném megkérdezni, hogy azok, akik most jelen pillanatban a 
rendszerben dolgoznak, és ez más esetben is felmerül, hogyha valaki nem nagykanizsai nyer el 
valamilyen projektet, hogy akkor azok a helybeli szakemberek, azok milyen mértékben vehetnek ebben 
a munkában részt, vagy ne adj Isten esetleg azok, akik most működtetik, ebben a dologban tehet tovább 
dolgozhatnak-e? Én mindig attól tartok ilyenkor, hogy helybeliek kiesnek, és netán vagy munka nélkül, 
vagy egyéb nélkül maradnak. Tehát ez lenne a következő kérdésem, hogy milyen esély van arra, hogy 
ezt akár ők, ennek a cégnek alkalmazottja, vagy nem tudom én, helyben dolgozóiként részt vesznek. A 
következő kérdésem a Ligetvárossal kapcsolatos. Most kellett szembesülnöm a hétfői fogadónapomon 
azzal, hogy annak idején volt ez az ominózus megbeszélés Ligetvárosban, hiszen ez a rehabilitációs 
program, ami elindul, arra összehívták az érdekelteket, és tájékoztatást adtak részükre, hogy mi a 
teendő. Ezt nagyjából ütemezve. Az ütemezésnek az első …. az volt, hogy mindenki pakoljon össze, 
március végéig mindenkit kiköltöztetnek az új helyére, egyébként egész korrekt módon, felajánlva lakást, 
stb., stb. Most viszont azzal jöttek, hogy ők ezért a kertet nem művelték meg, összepakoltak sok 
mindent, és jelen pillanatban senki nem tudja, itt van április vége, hogy akkor most mikor is fognak 
költözni. Tehát ők egy készenléti állapotot hoztak létre, és jelenleg senki nem tudja megmondani. Kámán 
urat fölhívtam, Ő azt mondta, hogy itt valami közbeszerzési probléma van. Na de hát kérdés az, hogy 
most meddig, és ők most addig csomagok vannak, elkészített dolgok, stb. Valakinek tájékoztatni kéne 
őket, mégpedig korrektül, hogy mi az, ami várható. Mert így egy nagyon lebegtetett állapot van. Ez, nem 
hiszem, hogy jó. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, csak megint közbevetőlegesen mondom azt, hogy köszönöm a 
jelzését, tájékoztatni fogjuk az ott lakókat természetesen. Jogos ez a felvetés, ezt meg kell tennünk. 
 
Sajni József: Jó, köszönöm. A következőt kérném, ami szintén fogadóórán volt, és ott az inspirált, hogy 
egyébként a témával foglalkozzam, hogy az önkormányzatnak, ha jól emlékszem, 10 millió Ft van 
tervezve csapadékvíz elvezetésre ebben az évben. Lehet, hogy nem pontos az összeg. Én javasoltam 
ezt emelni, de azt hiszem, 10 maradt meg belőle. Én szeretném megkérdezni, hogy hol tart a tervezés, 
vagy egyáltalán milyen stádiumban? Többek közt most éppen az Erdész utcaiak is ilyen ügyben 
kerestek meg, mondván, ha már út nem is, de legalább a víz valamilyen formában elvezetésre kerüljön 
ott a 47-51-ben. Tehát, hogy. És egyébként kérdezném, hogy más helyen is, nem tudom, mert ezt nem 
láttuk. Láttuk az utak, járdáknak a felújításával kapcsolatos előterjesztést, de itt nem láttuk, hogy hol 
tervezik. Én azért szeretném, hogyha ez előkerülne, mert már május van. Tehát ez a dolog. A következő 
az, hogy én szeretném jelezni, hogy ha már egyszer a kulturális és sport alapot nem a szakbizottság 
dönti el, illetve annak a felosztását, hanem a polgármester úr, akkor legalább ennek az előkészítésében 
vegyen részt ne csak a többségi oldal képviselői, hanem egy-egy képviselőt kérnék szépen majd 
beválasztani. Tudom, ez most már kint vagyunk a ciklus végén, de ha netán itt valakinek még erre lehet 
ráhatása a következőkben, tehát ne legyen ez ennyire egyoldalú. Nem minthogyha ők nem tudnák 
eldönteni, de ez mindig úgy …. azért valaki a másik fél részéről, a másik oldal részéről is ebben bent 
volt. Az utolsó kérdésem az lenne … 
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Cseresnyés Péter: Ez már a hatodik képviselő úr. 
 
Sajni József: Már a hatodik? Bocsánat. 
 
Cseresnyés Péter: Hatodik. Négyet mondott, meg plusz egy interpellációt, de mondja nyugodtan. 
 
Sajni József: Akkor elnézést kérek. Ezen a kezemen számoltam, és úgy látszik, hogy … Nem, ez úgy 
van, hogy 10, 9, 8, 7, 6. Nos semmi más, én szeretném megkérdezni, hogy itt vagyunk most már nem 
sok ülésünk van, hogy ez az önkormányzat milyen terveket, tervet hagy a következőre? Ugyanis ez az 
önkormányzat, ami most regnál, én úgy gondolom, hogy azért az előzőtől kapott annyi muníciót, amivel 
hát végül is itt a város fejlesztése bizonyos fokig megoldódott. Mi az, amit mi hagyunk, milyen 
előkészített projektek vannak, amelyeknek a kifutása majd, nem tudom, a következő ciklusra, vagy akár 
….? Csak azért, mert hogy az új uniós támogatási rendszerben jó, hogyha előkészített projektek vannak 
a pályázatok miatt akár. 
 
Cseresnyés Péter: Az előző ciklusban, azt mi készítettük elő, úgyhogy szerintem megveregetheti a 
FIDESZ frakció a vállát, hogyha Ön most megdicsért bennünket, ha ezt annak szánta. Úgyhogy 
köszönjük szépen. A következő időszakra természetesen hagyunk egy csomó tervet. Konkrét dolgokat 
majd Tárnok úr, tehát az építéssel kapcsolatos dolgokat Tárnok úr fel fogja sorolni Önnek. Hogyha 
emlékszik rá, az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban több olyan stratégiát, koncepciót fogadtunk el, 
amelyik a 2014-2020-as Európai Uniós pénzügyi ciklusra vonatkozó terveket, elképzeléseket tartalmazta 
a különböző ágazati források leosztásáról szóló szinten. De erre írásban, úgy ahogy a többire is 
természetesen, meg fogom adni a választ. 
 
Bicsák Miklós: Tisztelt polgármester úr, nagyon rövid leszek. Ahogy mondta Ön is, hát, hogy kérdéseim 
lesznek, és ismételten én nagy tisztelettel kérem most Önt, nem a tisztelt közgyűlést, hogy szíveskedjék 
abban előjárni, hogy ez a hűvös, esős idő, ami most is volt, a palni és a Lámpás utcai buszmegálló. 
Tessék elhinni, most is a múlt heti hideg szélben, minden héten naponta az idős Hársfa, Ifjúság utca 
idős, nyugdíjasai szent misére járnak az Alsó, illetve a Felsőtemplomba, és kérik, tegnap volt fogadónap 
megint, hogy nem igaz, hogy azt a buszmegállót a Lámpás utcában csak le kellene tenni. Ebben kérem 
szíves segítségét. A másik a palini. Ott is hasonló. Múlt héten biztos Ön is fázott velem együtt, nem 
ingben jártunk, zakóban, mert bizony ott kint a förgeteg fújt abban a részen az Alkotmány utcában. 
Úgyhogy nagyon örülnénk, ha már ott valóban a helyére kerülne, hiszen minden kész polgármester úr, 
csak le kell tenni a buszmegállót. Köszönöm szépen. A másik …. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, elnézést, csak egy mondatot. Tényleg nem akarok cinikus lenni, de 
több millió Ft-unkba már – az önkormányzatról beszélek – az, hogy egyébként csak úgy letettek egy 
buszmegállót annak idején – nem tudom, hány éve, tán évtizede – Palinban. Tehát nem lehet egy 
buszmegállót csak úgy letenni. Sajnos. Meg kell tervezni, helyet kell biztosítani, fel kell építeni, 
engedélyeztetni kell minden tervet, a buszmegállónak a használatba vételét. Sajnos sok millió Ft-jába 
került az önkormányzatnak az, hogy valamikor, valószínű, ilyen kérések folyamatának az 
eredményeképpen egy buszmegállót letettek annak idején. Az lenne a kérésem, csináljuk, Tárnok úr 
meg fogja adni, hogy milyen stádiumban vannak ezek a tervezések, és a buszmegálló építése, már az a 
bizonyos buszmegálló, amelyik most már a harmadik helyén lesz rövid négy év alatt, az most már 
szerintem ebben az évben be fog fejeződni, de pontos választ Ő fog mondani. Az lenne a kérésem, hogy 
ne mondjuk azt, hogy csak le kell tenni. Nem kell letenni. Sokba kerül az nekünk, ha csak leteszünk 
valamit. Öné a szó. 
 
Bicsák Miklós: Köszönöm, folytatom tovább. Akkor kezdem, még maradtam ott az Ifjúság, Hársfa utca 
keleti oldalon ez a gyalogjárda. Polgármester urat én felkérem, egyszer áldozzon rám egy negyedórát, 
taxival is kimegyünk, vagy a hivatal kocsijával, vagy az enyémével, meg tetszik látni, hogy milyen járdák 
vannak ott, ilyen esőzésekkor főleg a Hársfa és az Ifjúság utca, és nagyon kérik ott is az idős emberek, 
hogy 30 éve lettek ott még annak idején az úgynevezett KISZ akciókban ezek a járdák megépítve, és 
egyáltalán az az utca el van hanyagolva. Ez a két utcáról. És az utolsó, amiben nagy tisztelettel, mert 
még az este is telefonon, kérném polgármester urat, hogy ez a palini óvodával kapcsolatos pályázat 
valahogy lépjünk ebben előre, mert nagyon, nagyon aggódnak a szülők. Én elmondtam, amit Ön nekem 
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mondott, és hát ebben kérem a személyes közrejárását is, hogy valamelyik formáját, hogy ott ez a 
felújítás vagy egyéb, mert azért nem 60-80 gyerek van ott, és aggódnak a szülők. Szíves segítségét 
kérem ebben. 
 
Cseresnyés Péter: Eddig is mindent megtettem képviselő úr annak érdekében, hogy a palini óvodát 
tudjuk bővíteni, de ezt tegnap is mondtam Önnek az informális közgyűlésen, hogy sajnos vannak olyan 
települések, amelyek sokkal nehezebb helyzetben vannak. Hála Isten az, hogy sok óvodáskorú gyermek 
van, sok településen sokkal nagyobb feladat elé állítja a helyi önkormányzatokat, mint bennünket ez a 
helyzet, és ezért, mivel a források meg végesek, ezért született most már, ha jól emlékszem, harmadik – 
ugye harmadik? – alkalommal, hogy a palini óvodának a bővítését nem támogatták, vagy pénzhiány 
miatt, forráshiány miatt elutasították. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy valamikor majd 
egy nyertes pályázat végén ez az átalakítás megtörténjen. Én is mindent meg fogok személy szerint 
tenni. De volt olyan eset, amikor azt mondták, hogy nézzétek meg, Kanizsa mit nyert már, most erre a 
pénzre óvodabővítésre egy másik kisebb településnek nagyobb szüksége van, mert egy óvoda van, és 
ott azt az egy óvodát kellett kibővíteni, különben nem tudják elhelyezni a gyerekeket. 
 
Bicsák Miklós: Polgármester úr! Egy kérdés. 
 
Cseresnyés Péter: Nem, egy pillanat. Ezt most itt lezárjuk. 
 
Bicsák Miklós: Nem provokálni akarok, csak kérdezni szeretnék. Nincs arra mód a város 
költségvetésének, hisz adósságunk is hála Isten …. 
 
Cseresnyés Péter: Ezt is megnézzük majd. 
 
Bicsák Miklós: Igen. Nagyon örülnénk, hogy. Nagy szükség volna ez feltétlen. Mindegy ám, hogy a 
Bicsák Miklós képviselő lesz vagy nem, de Palinnak szüksége van polgármester úr. 
 
Cseresnyés Péter: Meg fogja kapni a választ, és azt meg tudjuk külön is beszélni. Fölvetette a 
problémát, szerintem a választói látták azt, hogy törődik ezzel a dologgal. Most hiába beszélünk félórát is 
erről a témáról, nem tudunk többet ezen a helyzeten javítani. Az, hogy az önkormányzatnak erre lesz 
valamikor pénze, ezt meg meg kell nézni, a költségvetésünk hogy alakul. Ez a félév környékén lesz 
látható. 
 
Bicsák Miklós: Köszönöm. 
 
Dr. Etler Ottó László: Két kérdést jeleztem. Az egyik, a márciusi közgyűlésen felvettem, hogy a volt 
Dózsa Laktanya területén illegálisan építési törmeléket raktak le. Erre kaptam is választ írásban, hogy 
ismeretlen tettes ellen rendőrségi feljelentés történt. Jó, ez egy folyamatban lévő ügy, de attól még ez az 
anyag ott van, és előfordulhat az, hogy ismeretlen tettesként marad is. Tehát ez viszont nem lehet 
gyakorlat, nem válhat gyakorlattá. Tehát két hónap alatt ez ügyben tulajdonképpen nem történt semmi. 
Egy minősítetlen hulladék-elhelyezés történt. Tehát én azt hiszem, hogy itt a Közterület Felügyeletnek 
napi feladata lenne. Tehát olyan hatósági lehetőségei vannak a Közterület Felügyeletnek, amivel 
szerintem most nem él. Itt gondolok arra, hogy, tehát ne az legyen csak, hogy megnézi, hogy ki hol 
parkol, és akkor büntető cédulát adjon, hanem valóságban legyenek eszközei arra, hogy ilyen 
hulladéklerakást, akár légszennyezést meg tudjon akadályozni időben. Én azt javaslom, hogy erre a 
későbbiekben még ennek az önkormányzatnak az idejében tegyünk olyan lépéseket, hogy a Közterület 
Felügyeletnek egy olyan feladatot határozzunk meg, egy olyan munkaprogramot, ami erre a feladatra 
alkalmassá teszi. A másik, ha egy kérdésem lenne polgármester úrhoz, volt szíves segíteni bennünket 
abban, ezt a Jézus Szíve Plébániánál, hogy megkerestek bennünket egy orosz tábori pap, aki magyar 
katonáknak 25 emlékkeresztet állított már a Don környékén, Oroszország területén, és itt járt 
Nagykanizsán, és látta, hogy sok orosz katonának a sírját azóta családtagok felkeresték, keresztet 
vésettek bele, és ugye ők ortodoxok, és szeretett volna ő állíttatni egy emlékkeresztet az orosz katonai 
temetőben. Ezt mi felvállaltuk, hogy ez költséggel ne járjon, és a magyar hatósági engedélyeztetést is 
véghezvisszük. Most hol áll ez az ügy? Mert most már jó másfél éve nem. Azt tudom, hogy készült levél, 
mert ehhez, városnak a területe, ez a terület, de a katonai temető miatt orosz, tulajdonképpen a 
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nagykövetségnek a hozzájárulása is szükség. Nem tudom, polgármester úr, ez ügyben tudott-e már 
valamit intézni. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen a kérdést. Írásban válaszolok, mert nem tudok rögtön reagálni rá. 
Tehát nem tudom, hogy hogy áll az ügy. Meg fogjuk nézni. Emlékszem én is a kérelemre, valami jött 
hozzánk talán pár héttel, pár hónappal ezelőtt, és hogy hogy áll az ügy, azt nem tudom. Meg kell 
néznem. Írásban fogok válaszolni. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Akkor összevonom itt a kérdéseimet, mert … hat van, de kettővel kezdtem. 
Akkor majd valahogy gyorsan, 2, 3, 3, vagy valahogy így lesz egyben. 
 
Cseresnyés Péter: Kettő legyen, ha lehet. Jó?  
 
Dr. Károlyi Attila József: A Deák téren a szobor, tehát a Petőfi, a kézigránátos katonával című I. 
világháborús emlékmű, igen, talapzatának a felújítása fog megtörténni a közeljövőben. Legalábbis 
bizottsági ülésen volt erről szó. Én felhasználnám a lehetőségét, és innen is kérném a tisztelt 
önkormányzatot, … közgyűlést. A kérdés akként szól, hogyha szétbontják ezt az egész emlékművet, 
akkor nem lehetne-e a Kossuth téren felépíteni? Tehát én kérném azt, hogy a tisztelt képviselőtársaim 
próbáljanak megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy nagyon szép ez a szobor, és nagyon, tényleg 
nekem is a szívemhez nőtt, hiszen többször elmondtam már, hogy nagybátyám is a Talpra magyart itt 
szavalta október 23-dikán, nekem is nagyon – ’56-ban – kedves, de az eredeti Deák tér visszaállítása 
ugye most nagyon aktuális lesz, mert kaptunk rá egy kis pénzt, és akkor itt meg fog történni, legalábbis a 
környezete, és gondolom, a 30 méteres, vagy 40 méteres fenyőfa is majd akkor elbúcsúzik itt a földi 
életétől. De egyúttal fel lehetne használni ezt a lehetőséget arra, hogy áttelepítenénk, és létrehoznánk az 
eredeti arcát ennek a térnek, és visszakerülhetne ide, és nem eldugni valahova az Erzsébet térre a 
Török-kutat is. Én kérem, hogy. A kérdés a következő: meg lehet-e ezt fontolni, hogy erre van-e 
lehetőség? Ez az egyik. A másik az, hogy 2014. május van, egy teljesen idegen ember szólított meg a 
napokban az Erzsébet téren, hogy … maga az, aki mindig kérdezi az önkormányzatban, a 68-as út 
kerülő szakasza milyen stádiumban van. 61-es bocsánat. Mondtam, igen, én vagyok az. Mit tetszik várni 
tőlem? Azt mondja, legközelebb is megkérdezi? Mondom, meg. Majd csak nézze a TV-t, meg fogom 
kérdezni. Tisztelettel kérdezem, hogy - mert egy kapavágás nem történt, most már jön a nyár - hogy lesz 
ebből szeptemberre út? A következő: Az Alsószabadhegyi úton egy fekvőrendőr készült nagy 
örömünkre, egy olyan kivitelezésben, hogyha valaki ott az előírt 20 km-es sebességgel azon végighajt, 
akkor búcsúzzon el az autójától. A Szabó főmérnök úr megígérte nekem, hogy ….  Két hét eltelt azóta, 
de szeretném megkérdezni azt, hogy lehetséges-e ebből valami olyan technikai akadályt képezni, ami 
gépkocsikat nem teszi tönkre normális ráhajtással. 2014. május 1-jén felhívtam Karádi alpolgármester 
urat, biztos örült neki, és azt kérdeztem Tőle, hogy tisztelt alpolgármester úr mit tetszik ahhoz szólni, 
hogy Kálovics László gazdálkodó ezerrel szánt Alsószabadhegyen. Megmondom őszintén, néhány 
közeli, távoli szomszédommal némi konfliktusba keveredtem már, de aztán ők is belátták azt, hogy 
igazam van, hogy munkaszüneti napon nem használunk robbanómotoros fűnyírót. Se fűnyírót, se más 
olyan eszközt, amivel a szomszédainknak az életét tönkretehetjük. Na most ez az úr engem aztán 
később visszahívott, gondolom, akart mondani valami kellemeset, de hát utána se hívott. Mindenesetre 
alpolgármester úr azt mondta nekem, hogy hát felénk is szántanak. Hát én nem tudom. Most, hogy 
Miklósfán szántanak, az engem túlságosan nem hat meg. Engem az zavart, hogy egy ember úgy végez 
belterületen az embertársainak a vasárnapi vagy május 1-jei ünnepét megkeserítve mezőgazdasági 
munkát, hogy tojik széles ívben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésére, és annak helyi 
szabályaira. Kérdés: lesz-e ennek valami következménye? Mert fölvettem a telefonommal ezt a 
tevékenységet. Hát ennyi lett volna tisztelt polgármester úr. 
 
Cseresnyés Péter: Írásban megpróbálunk válaszolni a munka ünnepén végzett munkára. 
 
Marton István: A márciusi közgyűlésen érdeklődtem, hogy a Kórház március 10-i átadásakor a 
miniszterelnök olyan számokat mondott, amiben Önre hivatkozott Cseresnyés úr, és hát azok ugye 
messze nem feleltek meg a valóságnak. Öntől én kaptam egy levelet válaszként, hát ami leginkább csak 
dátumokat tartalmaz évszámon kívül, egyetlenegy szám sincs, ami kérdésemet érintené. Itt írja is, hogy 
készül egy anyag, és a következtetések levonásának azonban most még nem látom az időszerűségét. 
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Miért, mi indokolja, hogy a 2010-ben megkezdett ciklusnak a beruházásairól, amiről a jelenlegi Kormány 
döntött – ez a dolognak a lényege –, hogy mikor és milyen összegben született döntés, hogy ezt nem 
lehet 2010. májusában megtudni? Végezetül kéri a türelmemet, bízik türelmemben. Én bízhatok, de 
kérdésem most az, hogy meddig kell még bíznom, hogy azt a néhány számot Önök összerakják. Lehet 
ezen mosolyogni Cseresnyés úr. 
 
Cseresnyés Péter: Teszem képviselő úr, teszem. További hozzászólás nincs, ezért a napirendi pontot 
lezárom, és elrendelem a zárt ülést. 
 
 
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 106/2014.(V.08.) – 113/2014.(V.08.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 14.25 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 

 Cseresnyés Péter  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 
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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 21-én (Szerda) 16.30 órakor tartott 
soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme 
 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
 
 
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 József, Kovács János, 
Marton István, Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, 
Bagarus Ágnes osztályvezető, Kunics György osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Győrfy 
Anikó pályázati ügyintéző 
 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztés napirendre vételét javaslom - 
ráadásul a 8 napirendi pont még kettővel fog bővülni -: Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia 
Nonprofit Kft., a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft., a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót 
Üzemeltető Kft., a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. és a Kanizsa Újság Kft. 
mérlegbeszámolójáról szóló határozatok kiegészítése. Az hiszem, két szót, egészében egy fogalmat 
hagytunk ki a határozati javaslatok megfogalmazása során ahhoz, hogy jogszerű legyen, és ezért kellett 
felvennünk.  És Javaslat a Principális és Felső - Zalamenti Vízi Társulat jogutód nélküli megszűnésével 
összefüggő döntés meghozatalára. És a meghívóban szereplő 2. napirendi ponthoz van kiegészítés. A 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata véleménye és a Szülői Szervezetnek a véleménye - a Központi 
Rózsa Óvoda alapító okiratával kapcsolatosan. Szerintem azért, mert a mostani közgyűlésünkre sor 
került és …… mindent megtárgyalunk, ezért én javaslom, hogy a múlt közgyűlésen hozott 106/2014-es 
határozati javaslatunkat vonjuk vissza, amelyik úgy szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Közgyűlése egyetért azzal, hogy 2014. május 29-i soros ülésének időpontja, 2014. május 30-ra 
módosuljon, mert annyi mindent megtárgyalunk mos, és lesz olyan, ami viszont nem biztos, hogy elő 
tudunk készíteni a következő, tehát a jövő hétre, ezért egy héttel szeretnénk csúsztatni. Tehát 
szeretném szavazásra feltenni egyszer azt, hogy ezt a bizonyos 106/2014-es határozatunkat vonjuk 
vissza, és a következő határozat elfogadását javaslom: Tehát javaslom a 106/2014.(V.08.) számú 
határozat hatályon kívüli elhelyezését, és döntést arról, hogy a májusi soros közgyűlés időpontja 2014. 
június 5-dikére módosuljon. Az indok pedig az, hogy sok napirendi pontunkat már most megtárgyaljuk, a 
másik pedig az, hogy GESZ vezetőt választani kell, viszont a pályázat beadásának határideje majdnem, 
hogy üti a május végi, 30-i közgyűlésünket, és hogy ne kelljen soron kívüli közgyűlést összehívni arra az 
egyre. Ezért javaslom ezt. Először én most szavazásra tenném fel és a napirenddel kapcsolatos 
esetleges ….. alapján, aki el tudja fogadni, kérem tegye fel a kezét. Tehát most erről a bizonyos 
határozat-visszavonásról és …. 
 
Dr. Károlyi Attila: Én erről most nem szavazok. 
 
Cseresnyés Péter: Jó. Akkor egy ellene, tartózkodott, és a többi igen, és miután mindenki itt van, ezért, 
ha jól számolom, 17 igen és 1 nem.  
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A közgyűlés 17 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

114/2014.(V.21.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 106/2014.(V.08.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi, és egyetért azzal, hogy a 2014. májusi soros 
közgyűlés időpontja 2014. június 05-re módosuljon. 

 
 
Cseresnyés Péter: Most napirendekhez akkor ….. 
 
Dr. Károlyi Attila: Kérem, hogy polgármester úr szíveskedjék a 4. napirendi pontot, a 48-as gyalogezred 
emlékmű áthelyezésével kapcsolatos napirendi pontot levenni és azt a június 5-ei nyilvános ülésen 
tárgyalni. 
 
Cseresnyés Péter:: Elfogadom. További hozzászólás? Nem látok senkit. Akkor kiegészítésekkel együtt, 
aki el tudja fogadni a mai napirendünk pontjait, az kérem, tegye fel a kezét. Egyhangúlag elfogadtuk. 
Bocsánat, 1 tartózkodás. Fel kell tenni rendesen a kezünket, és akkor látom is. 
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

115/2014.(V.21.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. május 21-i soron kívüli 
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat az EGT Finanszírozási Mechanizmus „Kulturális és természeti 

örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség megőrzése” 
című pályázat határozati javaslatának módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

2. Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda alapító okiratának 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Böjti Istvánné intézményvezető 

3. Javaslat a nyári közfoglalkoztatás támogatására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

4. Beszámoló a Zala Volán Zrt. Nagykanizsa Megyei Jogú Városban 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatásának teljesítéséről 2013. évben (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Zala Volán Zrt. képviselője 

5. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

6. Beszámoló a Nagykanizsa - Surd - Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti 
társulás 2013. évi feladatellátásáról, a Társulás működéséről, a Társulási 
Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmények tevékenységéről 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
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7. A  Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., a Viridis-
Pannonia Nonprofit Kft., a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót 
Üzemeltető Kft., a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. és a 
Kanizsa Újság Kft. mérlegbeszámolójáról szóló határozatok kiegészítése 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

8. Javaslat a Principális és Felső-Zalamenti Vízi Társulat jogutód nélküli 
megszűnésével összefüggő döntés meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
Zárt ülés: 
 
9. Fellebbezés (írásban) 
 

 
  
1. Javaslat az EGT Finanszírozási Mechanizmus „Kulturális és természeti örökség megőrzése 

és megújítása - Városi épített örökség megőrzése” című pályázat határozati javaslatának 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Egy norvég alapra benyújtandó pályázat. A múzeum épülete újulna meg. Szeretném 
megkérdezni, hogy van- e valakinek kérdése? 
 
Marton István: Olyan nagyon nagy bizodalmam sosem volt a norvég alappal kapcsolatban, hiszen a 
régebbi képviselők emlékeznek rá, a Zsinagóga felújítását körülbelül háromszor húzta át az elmúlt 
húszegynéhány esztendőben. Bár volt bíztatás, aztán sosem lett semmi. Most különösen nem nagyon 
bízom ebben. Régen ugye a Kormány még összerúgta a port a norvég alappal, mondván, hogy …. 
Norvégiából, meg az innen-onnan - mert ott nemcsak norvég pénz van - jött pénzeknek, mondjuk 10%-át 
nem tudják kellően áttekinteni. Ebből ugye kialakult a balhé. Ma pedig ugye kiderült, hogy a KEHI-t 
ráállították ezekre a pénzosztásokra. Ebből adódóan nem leszek meglepve, ha megint a rövidebbet 
húzzuk. És akkor az 5,5 millió Ft – ugye 4,5 + 1 –, az gyakorlatilag pénzkidobás. Hát, meg kéne ezt 
gondolni. Legalábbis el kellene halasztani szerintem a következő évre, míg ezek a dolgok nem 
rendeződnek, addig ennek nem szabad nekiállni…. 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném felhívni a közgyűlés figyelmét, hogyha valaki figyelmesen elolvassa az 
előterjesztést, ezt már elfogadtuk, csak egy pontosításról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy egy 
kicsit idejét múlt a hozzászólás. Természetesen lehet javasolni azt, hogy vegyük le.  
 
Marton István: Ezt javaslom. 
 
Cseresnyés Péter: De nem javasolta.  
 
Marton István: De javaslom.  
 
Cseresnyés Péter: Hát, akkor most javasolja. Természetesen fogok róla szavaztatni, de én azt 
mondom, hogy az a lottóötöst nyerő ember, aki arra hivatkozva, hogy szinte semmi esélye sincs a 
lottóötösnek megnyerésére, ezért nem vesz lottót, ő biztos, hogy nem fog nyerni. Egyébként néha-néha 
volt már olyan a történelemben, hogy valakit a lottóötös találat érte. Jó, akkor először szavaztatok a 
módosító javaslatról. Aki el tudja fogadni, az kérem, tegye fel a kezét.  
 
 
A közgyűlés 1 igen, 11 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
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116/2014.(V.21.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Marton István 
képviselőnek azt a javaslatát, hogy a „Javaslat az EGT Finanszírozási 
Mechanizmus „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - 
Városi épített örökség megőrzése” című pályázat határozati javaslatának 
módosítására” című előterjesztést vegyék le a napirendről.  

 
Cseresnyés Péter: Aki el tudja fogadni a határozati javaslatban foglaltakat, az kérem, tegye fel a kezét. 
Még mindig az első napirendi pontnál vagyunk. 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 

117/2014.(V.21.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a 99/2014.(V.08.) számú határozatot hatályon kívül helyezi 

 
Határidő: 2014. május 21. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika csoportvezető 
 Kunics György osztályvezető 
 Tárnok Ferenc csoportvezető) 

 
2. támogatja az „EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-20014 PA16 

Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi 
épített örökség megőrzése” intézkedés HU07PA16-A1-2013 kódszámú „A 
Mi Múzeumunk – a nagykanizsai Thúry György Múzeum közönségbarát 
fejlesztése” című pályázat benyújtását a Thúry György Múzeum 
épületének felújítására Nagykanizsa Fő út 7. Hrsz.: 1188/3 (társasházi 
közös tulajdoni részek), 1188/3/A/5, 1188/3/A/6 maximálisan 295.100.000 Ft 
(1.000.000 EUR) projektköltséggel 295,1 Ft/EUR tervezési árfolyammal 
számolva.  

 
Határidő: 2014. május 21. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika csoportvezető 
 Kunics György osztályvezető 
 Tárnok Ferenc csoportvezető) 

 
3. a. biztosítja a projekt benyújtásához előírt tervdokumentáció (építési 

engedélyezési / örökségvédelmi) elkészítéséhez szükséges 4.445.000 
Ft forrást, a 2014. évi költségvetés 1/11 melléklet tervezési előkészítési 
feladatok soráról, valamint további 1.000.000 Ft előkészítési költséget a 
2014. évi költségvetés 16. számú melléklet, működési célú céltartalék, 
Pályázati önrész soráról, 

        
b. biztosítja a pályázathoz szükséges maximum 14.755.000 Ft önrészt 

úgy, hogy a 2014. évi költségvetés működési céltartalék 1/16 sz. 
mellékletének 13. sorából átcsoportosít 4.955.000 Ft-ot a 1/14. számú 
mellékletének felhalmozási célú önkormányzati pályázati önerő 
41.sorába, és - a jelen közgyűlésig elfogadott és futó projekteket is 
figyelembe véve - ezen soron fennmaradó 9.800.000 Ft, valamint az 
átcsoportosított 4.955.000 Ft fedezi a projekt megvalósításának 
előfinanszírozását; 
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Határidő: 2014. május 21. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 
 
4. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő 

dokumentumok, továbbá a projekt pozitív elbírálása esetén a támogatási 
szerződés aláírására.  

 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, csoportvezető) 

 
 
 
2. Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda alapító okiratának módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Cseresnyés Péter: Kiegészítés van ehhez. Tulajdonképpen automatizmus van szó. Szeretném 
megkérdezni, kérdés van-e? Ha ilyen nincs, akkor lezárom a vitát. Aki el tudja fogadni a határozati 
javaslatot, kérem, tegye fel a kezét. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

118/2014.(V.21.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Központi Rózsa 
Óvoda alapító okiratát jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt 
tartalommal módosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény jelen határozattal módosított, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki, és a módosító, 
valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar 
Államkincstárnak történő megküldéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
 
3. Javaslat a nyári közfoglalkoztatás támogatására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném egy hibára felhívni a figyelmüket. A 2. oldalon a szövegben van egy, hát 
ez 240 millió Ft-ra jönne ki, de egy nulla véletlenül bekerült a 8-as elé. Tehát 24.993.809.-Ft, és nem 249 
millió. Tehát egy nulla véletlen bekerült. Arra kérek mindenki a szavazáskor, hogy ezt vegye figyelembe. 
Szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor lezárom a vitát. Aki el tudja 
fogadni a határozati javaslatot, kérem, tegye fel a kezét.   
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
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119/2014.(V.21.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt szervezeteknél az önkormányzat 
hozzájárulásával – az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében - 
közfoglalkoztatás valósuljon meg. Pénzügyi fedezetét Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 7/2014.(II.10.) számú költségvetési rendeletének 1/16. 
sz. mellékletének közcélú foglalkoztatás támogatása sor terhére biztosítja. 
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: 2014. május 31.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)  
 

 
 
4. Beszámoló a Zala Volán Zrt. Nagykanizsa Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett 

menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásának teljesítéséről 2013. évben (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném megkérdezni, hogy hozzászólás van-e? 
  
Sajni József: Nekem kérdésem lenne. Az, hogy végül is mi indokolja most ezeknek az 
autóbuszjáratoknak a megszüntetését? 
 
Cseresnyés Péter: Ez most nem téma. Ez a következő alkalommal lesz téma. Ez csak a beszámoló. 
Azért kapta meg, hogy erre majd lehessen készülni.  
 
Sajni József: Akkor legközelebb. 
 
Cseresnyés Péter: Akkor a vitát lezárom, mert nem látok jelentkezőt. Aki el tudja fogadni a határozati 
javaslatot, kérem, tegye fel a kezét. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

120/2014.(V.21.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi Zala Volán Zrt. 
Nagykanizsa Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatásának teljesítéséről szóló beszámoló tartalmát 
megismerte, elfogadta. Felkéri a Polgármestert, hogy a közzétételi kötelezettség 
határidőben történő teljesítéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 
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5. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Marton István: Érdekelne, nagyon szép anyag, sok mindent meg lehet belőle tudni, csak azt nem, hogy 
hány Ft-ba kerül? Egy végső, egyetlenegy szám kellene nekem, hogy ez a sok feladat összevonva mit 
kóstál. 
 
Bagarus Ágnes: A költségvetésben a szociális támogatásra itt a sort tudom bemondani.  
 
Cseresnyés Péter: Annyi.  
 
Marton István: Annyi körülbelül. 
 
Cseresnyés Péter: Jó. Hát akkor annyi. Kell pontos szám?  
 
Marton István: Nem.  
 
Cseresnyés Péter: Jó. 
 
Sajni József: Valóban rendkívül részletes, és egy nagyon jó szakmai anyagot kaptunk. Ez az 
összeállítókat dicséri. Kérdésem az lenne, hogy milyen tendencia látható az évek statisztikája folyamán? 
Itt látunk mi olyanokat, hogy gyerekekkel kapcsolatos, például ilyen, hogy elhelyezési, aztán különböző 
tanácsadások, különböző olyan problémák, amelyek itt megjelennek. Tehát, hogy tendenciájában ezek a 
számok, ezek mit mutatnak? Mert ez most egy ilyen látlelet, egy ….. Meg mondom őszintén, lehet, ha a 
tavalyit megnéztem volna, akkor többet tudnék, de azt hiszem, hogy aki belenézett ebbe az anyagba, az 
láthatja, hogy abszolút mértékben ezek a számok tehát azért azt jelzik, hogy elég komoly problémák 
vannak. Tehát én azt látom most jelen pillanatban az ifjúság körében. De ennek a tendencia jellegére 
lennék kíváncsi. Esetleg valaki végzett-e egy ilyen összehasonlítást?  
 
Cseresnyés Péter: Biztos, hogy lehet valamiféle tendenciát mondani, vagy egy elemzés kapcsán 
valamiféle irányt mondani. A kérdés az, hogy a mérés, az hasonló alapokon nyugszik, tehát viszonyítási 
alap minden egyes alkalommal azonos-e. Ezt én nem tudom, hogy így van-e. Nem tudom, Ági tud erre 
válaszolni?  
 
Bagarus Ágnes: Nagyon röviden. Itt a családsegítőnek az adataira kíváncsi?  
 
Sajni József: Például gyermekjóléti szolgálat.  
 
Bagarus Ágnes: Nem tudok válaszolni….. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő Úr! Elfogadja, ha ént ezt a kérdést felteszem például őnekik, hogy valami 
tendenciát, a tendenciáról tud e valamit írni? Ez a legtisztább, mert ezt nem tudjuk így most 
megmondani. Biztos vagyok benne.  
 
Sajni József: Jó.  
 
Cseresnyés Péter: Akkor jegyezzük meg Ági. További kérdés?  
 
Dr. Etler Ottó: ….. tavaly volt egy ilyen lehetőség a gyerekeknek, hogy Karosban karosi gyerekként 
kedvezményesen vegyenek igénybe  …   ezt pár osztály kihasználta, osztálykirándulás csatlakozott egy 
ilyen kultúrlátogatáshoz. Az idén mondhatunk-e ilyet gyermeknapkor, hogy lesz ilyen lehetőség?  
 
Cseresnyés Péter: Nem tudjuk. Ahhoz az kell…. Arra kérném képviselőtársaimat, hogy ha lehet, éppen 
azért, mert a jegyzőkönyvet nem tudja a jegyzőkönyvvezető normális módon vezetni, már pontosabban 
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nem fogja érteni a hozzászólásokat, ugyanis, ha nagy az alapzaj, akkor a mikrofon ahhoz nem elég 
érzékeny, hogy rögzítse a tényleges hozzászólók mondanivalóját. Tehát az elmúlt két évben azért volt 
erre lehetőség, beszéljünk őszintén, mert az első évben a karosi fürdő átadott egy olyan részt a 
fürdőben, ami kimondottan a gyermekek érdeklődésére tartott számon, és azért adták ezt az ingyenes 
belépési lehetőséget, hogy felhívják a figyelmet erre, és minél több látogató legyen majd a 
későbbiekben. Ahhoz, hogy aztán teljes mértékben ki tudjuk terjeszteni a kanizsai gyermekekre, ehhez 
tettünk egy kis pénzt. Tavaly már nem akarták csinálni, ezért felhívtam őket, hogy akarnak-e ilyen akciót 
csinálni. Kisebb változtatásokkal ez megtörtént, idén még erről nem volt szó. Természetesen most már, 
hogy megy az üzlet, valószínű, nem érdekük az, hogy ez megtörténjen. Ettől függetlenül lehet, hogy 
megkeressük őket. Egy a probléma, hogy tudomásom szerint a fürdőigazgató azóta eltávozott a 
posztjáról és nem tudom, hogy az új menedzsmentnek van-e érdekeltsége, vagy fűződik-e a 
munkájukban érdek ahhoz, hogy ezt a kedvezményt a kanizsai diákoknak, vagy diákok egy részének 
megadják. Van-e még? Ha nincs ilyen, akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki el tudja 
fogadni, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

121/2014.(V.21.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2013. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót 
elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a beszámolót küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatala részére.  
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős  : dr. Gyergyák Krisztina jegyző 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető, Humán és Hatósági Osztály) 
 

 
 
6. Beszámoló a Nagykanizsa - Surd - Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti társulás 2013. évi 

feladatellátásáról, a Társulás működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen 
fenntartott intézmények tevékenységéről (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Polgármesterek eddig azt a véleményt fogalmazták meg, hogy nagyon jól működik, 
minden rendben van. Én ezt szeretném tolmácsolni a mi közgyűlésünknek is…. Kérdés, hozzászólás? 
Nincs ilyen, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, tegye fel a kezét? 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

122/2014.(V.21.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa – Surd - 
Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulása 2013. évi feladatellátásról, a 
Társulás működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott 
intézmények tevékenységéről készült beszámolóját elfogadja.  
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7. A  Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft., a 
Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft., a Nagykanizsa és Térsége 
TISZK Nonprofit Kft. és a Kanizsa Újság Kft. mérlegbeszámolójáról szóló határozatok 
kiegészítése (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Amit ki kell egészíteni, az, hogy eredménytartalékba helyezzük, tehát mindenhol az 
eredménytartalékba helyezés, és az egyikben, az 1. pontban úgy szól a határozati javaslat kiegészítés, 
hogy ezt eredménytartalékba helyezi, osztalékot nem fizet. Ez a Netta-Pannonia. A többinél 
eredménytartalékban helyezi. Ez maradt ki tulajdonképpen mindenegyes határozatból. És a 6. pontnál 
annyi a kiegészítés, a TISZK-nél, hogy ez az 1306 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba 
történő helyezésével egyetért. Szeretném kérdezni, hogy van-e kérdés, hozzáfűzni való? Ha nincs, 
akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni, az kérem, tegye fel a kezét! 
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

123/2014.(V.21.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról szóló 108/2014.(V.08.) számú 
határozat 1. pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. 
évi beszámolóját 1.154.180 e Ft mérlegfőösszeggel, eredmény kimutatását 
pedig 137.627 e Ft adózott eredménnyel elfogadja és azt 
eredménytartalékba helyezi, osztalékot nem fizet.” 
 

2. a Futurus-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról szóló 
108/2014.(V.08.) számú határozat 4. pontjának első mondata helyébe az 
alábbi szövegrész lép: 
 
„a Futurus-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolóját 83.457 e Ft 
mérlegfőösszeggel, eredmény kimutatását pedig 3.144 e Ft adózott 
eredménnyel elfogadja és azt eredménytartalékba helyezi.” 
 

3. a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról szóló 
108/2014.(V.08.) számú határozat 6. pontjának első mondata helyébe az 
alábbi szövegrész lép: 
 
„a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolóját 96.556 e Ft 
mérlegfőösszeggel, eredmény kimutatását pedig 2.052 e Ft adózott 
eredménnyel elfogadja és azt eredménytartalékba helyezi.” 
 

4. a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. 
mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról szóló 107/2014.(V.08.) számú 
határozat 1 pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép: 
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„a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft 2013. évi 
beszámolóját 264 944 e Ft mérlegfőösszeggel, eredmény kimutatását pedig 
5 529 e Ft adózott eredménnyel elfogadja és annak eredménytartalékba 
helyezésével egyetért.” 
 

5. a Kanizsa Újság Kft. mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról szóló 
94/2014.(V.08.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 
„Az 520 e. Ft (nyereség) mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba 
helyezi.” 

 
6. a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. mérlegbeszámolójának 

jóváhagyásáról szóló 98/2014.(V.08.) számú határozat 1. pontját az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 
„Az 1.306 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő 
helyezésével egyetért.” 

 
 
 
8. Javaslat a Principális és Felső-Zalamenti Vízi Társulat jogutód nélküli megszűnésével 

összefüggő döntés meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: A Princi jogutód nélkül megszűnik, és ahhoz kérem a felhatalmazást – már a törvény 
miatt, nem más miatt, törvényi változás okán – a közgyűléstől, hogy aláírhassam ezt a ……. Van-e 
kérdés, vélemény? Nincs. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, emelje fel a kezét. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú)  szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

124/2014.(V.21.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Principális és Felső-
Zalamenti Vízi Társulata jogutód nélküli megszűnésével és felhatalmazza a 
polgármestert a megszűnéshez szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2014. május 24. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 

 
 
 
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 125/2014.(V.21.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
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Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.49 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 

 Cseresnyés Péter  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 
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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. június 05-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, 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 jegyző, 
Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes osztályvezető, Bakonyi Tamás csoportvezető, Deák-Varga 
Dénes városi főépítész, Janzsóné Strobl Krisztina csoportvezető, Jónásné Szőke Krisztina csoportvezető, 
Rodekné Hederics Erika csoportvezető, Somogyi Ottó csoportvezető, Szamosi Gábor csoportvezető, 
Tárnok Ferenc csoportvezető, Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor-jogtanácsos 
 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Miután határozatképesek vagyunk, elkezdjük a közgyűlést. Először a mai 
forgatókönyvet szeretném, a kiegészítéseket pontosabban ismertetni belőle.  A meghívóban nem szereplő 
előterjesztés napirendre vételét javaslom, Zárt ülésre javaslom felvenni a május 30-dikán honlapra 
felkerült „A Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. forint alapú folyószámla hitelszerződéséhez kötődő 
készfizető kezességvállalási szerződés - amely létrejött az Erste Bank Hungary Zrt. és a Futurus-
Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Viridis-Pannonia 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. között – alapítói határozattal történő jóváhagyása”. Ez 
lenne az előterjesztés, az egyik. A másik pedig a Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata résztulajdonában álló egyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések 
meghozataláról szóló előterjesztés, ami 2014. június 4-dikén került fel a honlapra. Ezeket zárt ülésre 
javaslom, tehát ahogy említettem, felvenni. A meghívóban szereplő alábbi előterjesztésekhez van 
kiegészítés: Az 5-öshöz. Az Javaslat a helyi 3-dikán, tehát kedden került fel a honlapra. A 6-oshoz, a 
NaGESZ-hez. Június 2-dikán kettő kiegészítés került fel, tehát az egyik június 2-diákán – rosszul 
mondtam –, a másik pedig a mai napon fel. A Polgármesteri tájékoztató egy kiegészítési csomag került 
fel, mert itt énelőttem kiegészítés van, de ez egy egész csomagot jelent, ami az utolsó két napban jött 
össze, és mindenképpen a közgyűlésnek kell döntenie róla.  
 
Gábris Jácint: Én jelezni szeretném, hogy az Interpellációk, kérdések napirendnél kilenc kérdést 
szeretnék feltenni. Az első témakör, az a … 
 
Cseresnyés Péter: Szerintem majd akkor ott. 
 
Bicsák Miklós: Három kérdésem lenne az Interpellációk, kérdéseknél. 
 



 2

Sajni József: Négy kérdésem lenne a 11. napirendnél. 
 
 
Kovács János: Egy kérdésem lenne polgármester úr. A mórichelyi hegyre felvezető, a Liszó bejárati 
útnál volt buszmegálló eltűnt, és annak a pótlásáról – mi a helyzet? 
 
Dr. Károlyi Attila József: Öt kérdésem lesz. 
 
Tóth Nándor: Magam is három rövid kérdést kívánok feltenni a kérdéseknél. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, aki jelezte volna, úgyhogy akkor szavazásra teszem 
fel a mai napirendünket, napirendi pontjainkat. Aki el tudja fogadni, az kérem – a módosításokkal 
természetesen, amit felolvastam –, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

126/2014.(VI.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. június 05-i soros ülésén a 
következő napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa város 

és településrészei névhasználatáról szóló 1/2012.(I.31.) önkormányzati 
rendelete módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

2. Javaslat mezei őrszolgálat létrehozására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

3. Javaslat a 48-as gyalogezred emlékmű áthelyezésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

4. Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok 
számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
döntések keretében gazdasági társaságok működtetésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Nagy Imre ügyvezető 

           Dóró János ügyvezető 
5. Javaslat a NaGESZ magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Pályázók 

6. Tájékoztató a Helyi építési szabályzat és a szabályozási terv helyzetéről 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

7. Javaslat a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor, és a nyári 
Napközistábor 2014. évi működtetésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

8. Tájékoztató az óvodai jelentkezésekről, javaslat a 2014/15-ös nevelési évben 
indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

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

10. Interpellációk, kérdések  
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Zárt ülés: 
 

11. Javaslat a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-
Pannonia Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Horváth Balázs ügyvezető 

                          Turzó György könyvvizsgáló 
12. A Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. forint alapú folyószámla 

hitelszerződéséhez kötődő készfizető kezességvállalási szerződés - amely 
létrejött az Erste Bank Hungary Zrt. és a Futurus-Pannonia 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Viridis-
Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. között – alapítói 
határozattal történő jóváhagyása (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

13. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában 
álló egyes gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

14. Javaslat a Nagykanizsa, Zrínyi u. 40. szám alatti ingatlanon található  65,5 m2 
alapterületű épületrész térítésmentes használatba adására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

15. Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések 
meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Papp László vezérigazgató Zala Volán Zrt 

16. A VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatának 
elbírálása (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Pályázók 

17. A Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói 
pályázatának elbírálása (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Pályázók 

 
 
 
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa város és 

településrészei névhasználatáról szóló 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete módosítására 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném kérdezni, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban valami 
hozzáfűznivalója? Nincs, úgyhogy a rendeleti javaslatot, amelyik kiegészítés, pontosítás, szavazásra 
teszem fel. 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: 
 
 

20/2014.(VI.06.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 20/2014.(VI.06.) 
önkormányzati rendeletét Nagykanizsa város és településrészei névhasználatáról 
szóló 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete módosítására. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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2. Javaslat mezei őrszolgálat létrehozására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Nagyon hosszú ideje dolgoznak már alpolgármester urak és a hivatal azon, hogy mit 
csináljunk. Itt egy előterjesztés van. A tapasztalatok alapján ugye egy olyan javaslat jött be, hogy bizonyos 
része, ahol a legnagyobb igény merült fel, bevezetnénk két fővel, és majd a későbbiekben meglátjuk, 
hogy megtartjuk, vagy éppen bővítjük a mezőőri szolgálatot. 
 
Sajni József: Gondolom, aki találkozott ezzel a napirenddel és végigolvasta, láthatja, hogy igazából arról 
van szó, hogy ezeken a bizonyos zártkertekben, illetve hát ehhez csatlakozó egyéb mezőgazdasági 
területeken valamennyire ez a vagyonbiztonság növekedjen, az emberek biztonságérzete is ez által 
növekedjen, aminek szerintem leginkább ott van jelentősége, hogy ez – remélem – prevenció tekintetében 
sokat fog jelenteni. Nem szeretnék magával az egész anyaggal foglalkozni, viszont mivel én is részt 
vettem a helyi lakossági fórumon, és sokakkal azóta is beszéltem, van egy módosító javaslatom, 
mégpedig azáltal, hogy azok, akik érintettek a területen, egy ilyen kollektív bölcsességet próbálok meg 
közvetíteni, amit kértek. A zártkerti ingatlanoknál ugye két dolgot most már fizetünk, egyrészt ugye 
magára ugye az ingatlanra, másik a szőlőterület után fizetünk. Ez lesz a harmadik, amit most mondhatunk 
járuléknak, de hát ugye ez végül is adó formájában lesz – gondolom én – behajtva. Ezért aztán egy kicsit 
mindenkit érzékenyen érint az, hogy ugye ez az újabb fizetés, és ezzel kapcsolatosan szeretném 
elmondani, hogy a módosításom a 3. §-ra vonatkozik, annak is, a rendelet 3. §-nak a (2) és (3) pontjára. 
Ugyanis az lenne a lényege ennek, hogy ez a rendelet azt határozza meg, hogy terület után, tehát 
területalapú járulékot kell fizetni, és jelen pillanatban az összeszámolt hektár, illetve hát m2, az azt 
jelentené, hogy durván 1,50 Ft-ba kerülne egy m2 után járó fizetés. És itt a javaslatom lényege, hogy ez 
nem területalapú lenne, hanem mindenki, a maga tulajdoni egysége alapján fizetne. Én készítettem egy 
számolást. Hogyha azt veszem figyelembe, hogy ahány, jelen pillanatban hány m2 van, és a tulajdonosok 
számát veszem figyelembe, akkor egy évben mindenkire jutna 1.700 Ft. És nem a terület nagyságától, 
ugyanis abban teljesen igazuk van azoknak, akik felvetették ezt a problémát, hogy lehet egy 150 m2-es 
ingatlanon egy nagyon értékes építmény, amiben bármilyen kár vagy valami keletkezhet, és hogyha ezt 
segítik, és hogyha ezt meg lehet előzni, akkor itt nagyobb értékvédelem történik, minthogyha valaki egy, 
nem tudom én, 2.500 m2-es vagy 5.000 m2-es területen, ne adj Isten, kényszerből gazdálkodik, mert 
sokan vannak úgy velem együtt, hogy már nem használjuk úgy a területet, tehát nem kultúrnövényt 
termesztünk rajta, hanem, vagy nem haszonnövényt abban az értelemben, hogy szőlőt vagy gyümölcsöt, 
hanem nem tudom én, másra használjuk. A lényege a dolognak, hogy többen már, idős emberek 
elhagyták ezeket a területeket, és vannak, akik művelik az ő birtokukat. Na most amennyiben ezeket 
megadóztatjuk, tehát terheljük, abban az esetben itt ezek is problémaként léphetnek fel. A másik, hogy 
többen vannak kint, én a szentgyörgyvári területet ismerve, tehát sokan vannak kint, akik kint laknak, 
hiszen helyrajzi számra engedélyt kaptak. Őtőlük behajtani, mivelhogy többeknek nincsen semmi 
bevétele, tehát ezeket, mit tudom én, egy 4.000 m2-es terület után behajtani, hát az nagyon nehéz ügy 
lesz. Így viszont úgy gondoljuk, hogy az 1.700 Ft, ez mindenkinek megfizethető lehetne, és a tulajdon 
után kellene fizetni, tehát darabra, és ez által el lehetne kerülni azt, ezeket az aránytalanságokat, és 
természetesen az egyéb ilyen konfliktusok, amik adódhatnak, ezek sokkal egyszerűbben megoldhatók. És 
akkor mondom tételesen, tehát akkor ennek a bizonyos 3. §-nak a (2) bekezdése, az úgy hangzana, hogy 
a járulékot a kötelezettek tulajdonuk után egyenlő arányban fizetik meg, és akkor ennek a mezőőri 
járuléknak a (3) pontban a mértéke 1.700 Ft /év. Ez 1.600 valamennyire jön ki, most itt ezt nem 
számoltam. 
 
Cseresnyés Péter: .. /év? 
 
Sajni József: /év. 
 
Cseresnyés Péter: /év/tulajdonos? 
 
Sajni József: /tulajdon. 
 
Cseresnyés Péter: Tulajdon vagy tulajdonos? 
 



 5

Sajni József: Tulajdonos. És végül is most, ha négy tulajdona van, akkor… 
 
Cseresnyés Péter: És ha kettő van? 
 
Sajni József: Akkor kétszer fizeti meg. 
 
Karádi Ferenc: … vagy öt? 
 
Sajni József: Akkor ötször fizeti meg, mert ötször tulajdonos. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, nem tudom, van-e még …. 
 
Sajni József: Én csupán csak annyit még egyszer, tehát nem csak a saját ötlettáramból származik. Elég 
sokakkal beszélgettem erről, és ebből a két verzióból biztosan tehát ezt tartják jobbnak. És ráadásul 
technikailag is megvalósíthatóbbnak, mert a m2 számolását, az azért …. 
  
Cseresnyés Péter: Ennek utána kell nézni. Annyiban mulasztottam, hogy egyébként én egy módosítást, 
ami tegnap az informális közgyűlésen jött elő, elfelejtettem felolvasni, az pedig úgy nézne ki, pont a 3. 
bekezdés 3. pontjában, ugye amelyik úgy szólt eddig még az eredeti szerint, hogy a mezőőri járulék 
mértéke 1,5 Ft/m2/év lenne, de tennénk hozzá valamit, méghozzá, de maximális összege ingatlanonként 
nem haladhatja meg a 10.000 Ft-ot/év. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak olyan nagyobb birtokok, amelyik 
után lehet, hogy ennél lényegesen többet, akár évente 40-50.000 Ft-ot kellett volna fizetni, ezt levettük, 
mert valószínű, ezek olyan területek, amelyek nem rendelkeznek felépítménnyel, és azt talán nem kell 
annyira védeni, magát a terményt talán egy nagyobb területen nem kell védeni. Én azt mondom, hogy 
még akár ezt a gondolatmenetet tudnám is támogatni, csak nem látom azt, hogy hogyan működne ez a 
dolog. Énnekem az a javaslatom – természetesen meg fogom szavaztatni a közgyűlést –, hogy ezzel a 
kiegészítéssel, amit én most felolvastam és javaslom ezzel a kiegészítéssel, amiről majd aztán az én 
kiegészítésemről is fogunk szavazni, fogadjuk ezt a dolgot el, és abban az esetben, hogyha kell igazítani, 
bármikor be lehet hozni, és bármikor lehet, mondjuk 2015. januárjától igazítani rajta, de nézzük meg, hogy 
az a bizonyos evés, mármint a puding próbája az éves, az evés részből hogyan jövünk ki. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Én javaslom azt, hogy a tisztelt Nagykanizsa város közgyűlése vizsgálja meg 
annak lehetőségét is, hogy nem motorkerékpáros, meg használt autós és kettő darab cross-motor 
kerékpáros, hanem hátaslóval végzett tevékenységet is. Ugyanis az a helyzet, hogy én konkrétan úgy 
emlékszem, hogy Kecskemét város közgyűlésének olyan mezőőrei vannak, illetőleg önkormányzatának, 
akik – most alpolgármester úr engem fölidegesített, a Karádi Ferenc a bizottsági ülésen is, én nagyon 
kérem Őt, hogy ki tud lovagolni, meg hasonló megjegyzésekkel ne tessék engem cukkolni –, tehát ennek 
nyilván vannak praktikai okai is, mert azokon a helyeken, ahol a ló el tud menni, ott semmiféle cross-
motorral, meg lepukkant Opel Astra-val nem lehet elmenni. 1.500.000 Ft van erre. Egy sport-ló, illetőleg 
nem sport-ló, egy hátasló, nem vagyok nagy szakértő, de egy kicsit utánanéztem a dolgoknak, 6-700.000 
Ft/db-ból vígan kijön egy olyan életkorú ló, ami …. Egyébként a Dobri Lajos ennek sokkal nagyobb 
szakértője, és esetleg az állatokat el lehetne helyezni olyan helyen is, bértartás körében, ami erre a 
tevékenységre tökéletes lenne. Kecskemét Megyei Jogú Város mezőőrei sokkal nagyobb területet 
bejárnak hátaslóval a tanyavilágban, mint egyébként azt motorkerékpárral tennék. A motorkerékpárnak is 
és az autónak is hangja van. A hátaslónak nincs hangja. Tehát énszerintem dobbal verebet nem lehet 
fogni. Tehát a lényege a dolognak az, hogy ezeknek külön egyenruhájuk van, ezeknek a mezőőröknek, 
nagyon fessen néznek, és konkrétan a TV2 egy-egy elfogási tevékenységet mutatott be akkor, amikor a 
mezőőrök hátaslóval fogták el a tolvajt. Tehát én kérem azt, hogy idétlen megjegyzésekkel a közgyűlés 
tagjai ezt ne söpörjék le, hanem kérem azt, hogy vizsgálják meg ennek lehetőségét. A feltételek szerintem 
ugyanúgy adottak, mint cross-motorral, ami egyébként – egy picit értek hozzá – sokkal nagyobb hanggal 
jár, mint még akár egy személygépkocsi is vagy terepjáró autó, tehát ami amellett szól, hogy 
motorkerékpár vagy terepjáró autó, az amellett szólna, annak a gyorsasága, nyilván a lónak a 
gyorsaságával nem veszi fel a versenyt. De ahol véget ér a cross-motor és a véget ér a terepjáró autó, ott 
kezdődik a hátasló. Tehát én ezt komolyan kérem, hogy ezt. És határozatmódosító javaslatot is terjesztek 
elő. A közgyűlés vizsgálja meg a hátasló-beszerzést ebben a körben. 
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Cseresnyés Péter: Énnekem az a véleményem, ez az előterjesztés nem zárja ki annak a lehetőségét, 
hogy egyébként lovas mezőőrök legyenek, tehát az, hogy most mivel indítunk, mit szerzünk be, az nem 
azt jelenti, hogy végig ezen dolgoznak, ha beválik ez az egész elképzelés. Csak … 
 
Dr. Károlyi Attila József: … szerzésnél azt mondja, hogy egy autó vagy kettő motorkerékpár. Hát 
expressis verbis kizárja …. 
 
Cseresnyés Péter:  …. ezzel indulunk, de közben, hogyha szükség lesz arra, hogy lovat vegyünk vagy 
béreljünk, mert az a legegyszerűbb énszerintem, hogyha jelenleg működő, lovakat tartó vállalkozótól 
bérlünk például hátaslovat. Ezt meg lehet oldani. Szerintem többen vannak itt Kanizsán és Kanizsa 
környékén, ezt biztosítják, tehát nem is kell igazán ehhez állatot venni. Így van. Nem kell állatot venni, 
hanem ellátással együtt, mint egy szolgáltatatás, megvenni, bérelni a lovakat. De ahhoz az kell tényleg, 
hogy lovagolni tudó mezőőröket találjuk, és hogy lássuk azt, hogy erre igény van, és szükség van arra, 
hogy ilyen mezőőrök is legyenek. Egyébként egyetértek én Önnel abban, amit elmondott, de most nem 
erre készültünk fel, mert lehet, hogy akkor nagyon nehezen találunk mezőőröket, ha kikötnénk azt, hogy 
mindenkinek lovagolni kell. Én azt gondolom, előnyként viszont a felvételnél mindenképpen meg lehet 
jelölni, és azok, akik tudnak lovagolni, lehet, hogy előnyt fognak élvezni. Tehát befogadom azt a 
javaslatot, amit Ön mondott. 
 
Marton István: Úgy gondolom, hogy ezzel a feladattal már közel negyedszázada szenved a város, és én 
el tudom fogadni, mert jónak tartom az előterjesztést. De azt is el tudom fogadni minden további nélkül, 
amit módosításként Sajni úr mondott, mert meggyőződésem, ha közel 3.500 ember 366 hektárát nem 
egész 6 millió Ft-ból egy évben meg lehet védeni, akkor azt meg kell védeni. A módszeren lehet 
vitatkozni. Amit a többség gondol, az a legjobb megoldás, csak a lényeg az, hogy legyen döntés ebben az 
ügyben, mert éppen negyedszázados, talán egy év kivételével a témakör. Arról nem is beszélve, hogy 
valaha régen még volt is ilyen. 
 
Bene Csaba: Én magam részéről üdvözlöm az előterjesztést, hiszen egyéni képviselőként is a 
fogadóórámon többen megkerestek, akiknek területe található az előterjesztésben megjelölt helyen, és 
biztos vagyok benne, hogy több ilyen helyen is szükség lenne ilyen szolgálatnak a felállítására. Én azt 
kérem a képviselőtársaimtól, hogy itt most ne bombázzuk széjjel különböző módosító javaslatokkal, mert 
ezeket a javaslatokat, amiket hallottam én, ezt majd bizottsági szakaszba be kell hozni, megtárgyalni 
részletesebben, mert most hirtelen nem tudom eldönteni Jóska, amit javasoltál, hogy az behozza-e 
ugyanazt a bevételt, amit számoltunk. Arról se tudnék dönteni most, hogy jó-e, hogy lovas mezőőröket 
foglalkoztassunk. Talán vegyes megoldás lenne a legjobb, mert mind a kettőre szükség lenne. Úgyhogy 
ez egy későbbi munkának a gyümölcse lehet, hogy ezt kimunkáljuk. Engedjük így tovább az előterjesztést 
a lakók megelégedésére. 
 
Karádi Ferenc: A megtartott fórumokon a hegyi gazdák rengeteg ötlettel álltak elő. Ez még nem merült 
fel, hogy a tulajdonosi kör legyen majd a díjfizető. Azért mindenki tájékoztatására ezt szeretném 
elmondani, hogy az önkormányzat az indítás minden költségét magára vállalta – ezt az első fórum 
alkalmával polgármester úr elmondta Kiskanizsán –, és ennek tükrében került kiszámításra az, hogy az 
éves díj mennyi lehet m2-enként. Annak a változatnak a bevezetése, amit Sajni képviselő úr ajánlott, ami 
azt jelentené, hogy a tulajdonosi kör legyen majd megcélozva, mint fizető, az felmerült, és ebben 
gondolkodtunk is, de aránytalan lett volna. Megmondom miért, és azért vetettük el. Azért, mert egy ekkora 
kis, mint az A4-es lap, ekkora kis terület esetében is létezik hat tulajdonos, ebben az esetben még ekkora 
picike kis zsebkendőnyi terület esetén is méltánytalanul nagy összeget kellene fizetni a tulajdonosi körnek 
egy-egy terület esetében, egy-egy birtok esetében. Tehát több tulajdonosa van egy birtoknak. Az 
öröklések során így alakult ki. Azért maradtunk a m2-nél, és azzal a változattal, amit polgármester úr most 
elmondott, hogy van egy felső korlát, azzal ez a tegnapelőtti bagolai fórumon vetődött ez először fel, hogy 
legyen felső korlát, ezt a polgármester úr befogadta, és ennek a változatnak az elfogadásával szerintem 
helyére kerül a díjfizetés rendszere. És azt hiszem, hogy az a változat, hogy a tulajdonosi kör legyen a 
fizető, az így is az fog történni, csak arányos lesz a fizetnivaló. 
 
Cseresnyés Péter: Énnekem is az a véleményem, amit Bene képviselő úr, elnök úr mondott, hogy 
nyomjuk meg a gombot, indítsuk el – most nem a szavazógombot, hanem az indítás gombot –, indítsuk el, 
és a tapasztalatok alapján akár ősszel vissza is térhetünk, rosszul mondtam, az év vége felé vissza is 
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térhetünk arra a kérdésre, hogy így menjünk-e tovább vagy pedig változtassunk. Legyen az akár a 
díjaknak a fizetési módja, vagy ami után megállapítjuk a díjakat, vagy éppen, hogy egy vegyes rendszer 
jöjjön létre, tehát legyen motorizált mezőőrünk és lovas mezőőrünk is, vagy csak ez a motorizált változat 
maradjon meg. Egyébként én azt mondom, jó lenne, hogyha vegyes lenne ez, mert tényleg van, mikor a 
meglepetés ereje, az nagyon jó hatásfokkal mérhető. Másrészt lehet, hogy bizonyos tekintetben olcsóbb 
is a dolog, minthogyha autót vagy pedig motort vennénk a mezőőröknek. Sajni képviselő úrnak nem 
tudom megadni a szót, mert 5 percet használt fel, de természetesen meghallgatom majd a véleményét. 
Egy kérésem lenne, mert azt sem vetettem el, amit Ön mondott módosítóként, tehát én nem fogom 
támogatni ezt, a közgyűlés azt csinál persze, amit akar, de tényleg számításokat kéne végezni ahhoz, és 
át kéne gondolni, hogy mennyi pénz jön belőle be, és át kéne gondolni azt, hogy egyébként ez fizetési 
fegyelmet mennyiben szolgálja. Most gondold el, hogy abban az esetben, hogyha egy kis területre van öt 
tulajdonos, és mindegyiktől beszedjük az 1.700 Ft-ot, akkor azt fogják mondani, hogy ők aránytalanul 
többet fizetnek, mint egyébként az, aki egy tulajdonként egy annál nagyobb területre fizet 1.700 Ft-ot. 
Tehát mindegyik gondolkozásmódnak megvan az előnye és megvan a hátránya. Gondoljuk át, nézzük 
meg, és visszatérhetünk rá, énnekem az a véleményem. Számításokat végezzünk mindenképpen. Meg 
nézzük meg a szubjektív részét is a dolognak, hogy milyen hatást válthat ki az emberekben az, hogy nem 
területarányosan, tehát a védett terület mértékének megfelelő arányban történik a díjfizetés, hanem 
tulajdonosszám és lehet, hogy kevesebb területet védenek, lényegesen kevesebb területet védenek a 
mezőőrök ugyanazért a díjért. Miután más hozzászólót nem látok, ezért először Sajni képviselő úrnak a 
módosító javaslatát tenném fel. Tehát tulajdonosként 1.700 Ft. Ez lenne a lényege – ugye? Aki ezt el 
tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. És ez a 3. bekezdésben jelentene módosítást. 
 
 
A közgyűlés 8 igen, 1 nem és 9 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

127/2014.(VI.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Sajni József 
képviselőnek a „Javaslat mezei őrszolgálat létrehozására” című előterjesztéssel 
kapcsolatos alábbi módosító javaslatát: 
 
„…..bizonyos 3. §-nak a (2) bekezdése, az úgy hangzana, hogy a járulékot a 
kötelezettek tulajdonuk után egyenlő arányban fizetik meg, és akkor ennek a 
mezőőri járuléknak a (3) pontban a mértéke 1.700 Ft /év.  

 
 
Cseresnyés Péter: És akkor azzal a kiegészítéssel szeretném feltenni az eredeti rendeleti javaslatot, 
amit fölolvastam, de fölolvasnám még egyszer. Tehát a 3. § 3. pontjában a mezőőri járulék mértéke 1,5 
Ft/m2/év, de maximális összege ingatlanonként nem haladhatja meg a 10.000 Ft/év összeget. Aki ezt el 
tudja fogadni, ezzel a módosítással együtt el tudja fogadni a rendeleti javaslatot, az kérem, nyomja meg 
az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

21/2014.(VI.12.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotja a 
mezei őrszolgálat létesítéséről és működtetéséről szóló 21/2014.(VI.12.) 
önkormányzati rendeletét. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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Cseresnyés Péter: A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Tehát az intézkedéseket tegyük meg a 
hivatalon belül felelősökkel együtt, és akkor ebbe fogadtam be azt a javaslatot, amit Károlyi Attila tett, 
tehát hogy megnézzük azt, hogy szükség van-e a lovasnak a ló részére is. Aki el tudja fogadni, kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

128/2014.(VI.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mezőőri szolgálat nyilvántartásba 

vételéhez és működéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter Polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
 
2. felkéri a polgármestert, vizsgálja meg a mezőőri szolgálat eredményessége 

érdekében hátasló használatának lehetőségét.  
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter Polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
 

 
 
3. Javaslat a 48-as gyalogezred emlékmű áthelyezésére (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Cseresnyés Péter: Bár az én nevem alatt szerepel ez az előterjesztés, de miután Károlyi Attila többször 
előhozta ezt, hogy ezzel kéne foglalkoznunk, én azt mondtam, hogy behozom a közgyűlés elé, és a 
közgyűlés bölcsességére bízom, hogy mi legyen ezzel az emlékművel. Hogyha itt a Károlyi képviselő 
úrnak a javaslatait nézzük, akkor mondhattam volna, hogy hányatott sorsú emlékművel, mert most már 
talán egy éve, másfél éve folyamatosan javasolja azt, hogy keressünk egy méltóbb helyet ennek az 
emlékműnek. Az, hogy én hoztam be az előterjesztésben, ez nem azt jelenti, hogy egyetértek Károlyi 
képviselő úrnak a javaslatával, és ezért át is adnám Őneki a szót. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Mindenekelőtt szeretném tisztázni azt, hogy azt a köznyelvben forgó 
megjegyzést, amit ugye szkeptikusan Nagykanizsa város közgyűlésére mondtak, vagy most éppen énrám 
próbálnak rásütni, hogy a szobortologatók. Mi voltunk a szobortologatók. Ezt én büszkén vállalom. 
Egyébként az előző ciklusban is büszkén vállaltam, és most is vállaltam annak a felhangnak az 
elutasításával, ami ebben benne foglaltatik. Ezeknek – ugye ez kétszer aláhúzva és idézőjelbe téve – sok 
mindennel kéne foglalkozni, de ezek csak a szobrokat tologatják. Hát ugye az illetőnek a 
személyiségéhez és az intelligenciájához kell ezt mérni, ezt valamennyien tudjuk. A jobbító szándék 
vezette mindig Nagykanizsa város közgyűlését, vagy éppen az a személyes és esetleg az állampolgárt 
meghaladó információtöbblet, amivel mi itt a közgyűlésben vagy én személy szerint rendelkezem. Ez az 
információ – egyébként mindenkinek tárva-nyitva állnak a könyvtárak, bemehetnek, elolvashatják, és 
szerezhetnek maguknak olyan információkat, amivel mi itt a közgyűlésben rendelkezünk. Itt konkrétan 
arról van szó, ezzel a 48-as szoborral, illetőleg Deák téri szoborral, konkrétan arról van szó, hogy ennek a 
térnek, a Deák térnek, ami valamikor nem így hívtak, de büszkén vállaljuk, ugye valamennyien Deák 
Ferenc kvázi szellemi örökösének tartjuk magunkat, tehát ennek a térnek volt valamikor egy funkciója. Na 
most sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az ’56-os emlékmű is annyira rátelepedett a Károlyi-kertre, 
hogy a tér funkcióját elveszíti. Tehát sajnos ez a probléma. Nekem az a problémám vele, hogy engem 
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mindig a megilletődés fog el, kisgyermek koromra emlékszem vissza ’56-ról, ’56-tal kapcsolatban, és 
mindig egy megilletődés fog el, amikor itt elmegyek. Az emlékmű láttán kellene a megilletődésnek elfogni 
az embert, nem a tér láttán. Ugye egyik részén van itt az ’56-os emlékmű, elég hatalmas, nagy, a másik 
részén az a kopja, ami azt a szerencsétlen eseményt örökíti meg. Tehát az a funkciója, ami egy városnak 
a közterére szüksége lenne, az elveszik. Egyedül csak a kegyelet marad meg. És valami ilyesmit érzek 
egyébként ezzel a bizonyos 48-as szoborral. Egyébként Krátky István, akire büszkén szoktunk hivatkozni 
Marton polgármester úrral egyetemben, sajnos Krátky Istvánnak volt egy viszonylag rossz döntése ez, 
ugyanis az a domb, amire került ez az emlékmű, és maga az emlékműnek a fizikai nagysága, az amúgy 
kicsi teret beszűkítette. Most Bizzer András képviselő úrra nézek, aki azt mondta nekem, most nem 
haragszik meg érte, hogy ez elmondom, hogy úttörőként Ő annak idején, annak idején úttörőként, azt 
mondja, nem volt úttörő, szerintem volt, nem kell szégyellni, úttörőként a kis zászlóját oda benyomta a kis 
piros-fehér-zöld és mellette piros zászlót is. Persze abban az időben ugye ez így volt. Én magam is 
kellemesen emlékszem ezekre az időkre, sőt, büszkén vallom azt, hogy a nagybátyám - meg is kapta érte 
a rendőrségen a pofonokat, meg a börtön is járt érte -, ugye ’56-ban elmondta ennek a szobornak a 
talapzatán a Talpra magyar-t, minden kanizsainak a büszkeségére. Egyébként Altai Józsefnek hívták, a 
nevét érdemes megemlíteni. Tehát visszakanyarodva ide. Én visszautasítom a Deák-Varga Dénes, 
általam szeretett főépítész úrnak azokat a megjegyzéseit, ami ugye azt mondja, hogy kegyeletsértő. Hála 
a jó Istennek ennek a szobornak a tövében I. Világháborús katonasírokat nem alkottak meg, mint annak 
idején a szovjet felszabadítók, akik a saját katonáik sírjának ágyaztak meg a nagykanizsai Szabadság 
téren. Elég szomorú volt. Én megmondom őszintén, annak idején ezt nem akartam elhinni, hogy ott 
szovjet katonasírok vannak. Azt gondoltam, hogy az oroszok ott majd csak csináltak egy ilyen reklámot a 
dolognak, és sajnos ugye kiderült, hogy bizony voltak szovjet katonák ott. Elég szomorú dolognak tartom. 
Tehát itt kegyeleti dolgokat nem sértünk meg senkiben sem. I. Világháború, és pont ezen a napon, amikor 
trianoni emlékművünket, az Irredenta, a Nagy-Magyarország emlékművünket koszorúztuk néhány perccel 
ezelőtt, minden embernek, minden jó érzésű igaz magyar embernek a szívén hatalmas sebet üt. Azt sose 
fogjuk elfelejteni. Azokat se, akik végigharcolták ezt a háborút, de azokat se, akik ilyen szobrokat 
állítanak, Krátky polgármester urat se. De ha visszakanyarodunk ide a dologhoz, amikor azt mondtam, 
hogy a funkcióját veszíti el, …. vannak bizonyos olyan térbeli megközelítései szó szoros értelmében egy 
ilyen közcélra szolgáló területnek, ami miatt teljesen beszűkíti az egész teret. A középkori jellegét, tehát 
az 1600, 1500-1600-as éveknek a jellegét akkor tudnánk megvalósítani, bár itt megint szembeszállok 
főépítész úrral, aki azt mondja, hogy hát azért nem úgy van az, hogy mindent visszaállítunk itt az eredeti 
állapotába, aztán azóta már elteltek itt néhány év, és kérem, mi lenne akkor, hogyha minden arra 
visszaállítanának – hát énszerintem szép világ lenne, hogyha mindent vissza tudnánk állítani olyanná, 
mint azok az emberek, akik megalkották valamikor ezt a teret egyrészt, másrészt elhelyezték a Török-
kutat, mert mindjárt helye lenne a Török-kútnak. Akkor ugye azoknak az embereknek a gondolatainak és 
elképzeléseinek teret adnánk, és most is gyönyörű, bazaltkockákkal leburkolt, vagy éppen téglával, ugye 
… kanizsaiak valamikor kongó téglával – nem azért hívták kongónak, mert belül üres volt, tehát így hívták 
–, ugye élére állított nagyméretű téglákkal burkolták a Suszter-allé mellett is. Ez egy gyönyörű hely lenne. 
Na most hol lenne ennek, hol lehetne ennek helyet találni? Ennek a Kossuth téren tökéletes helyet 
lehetne találni. Valaki azt kérdezte tőlem a napokban, hogy mi lesz a Kossuth térrel, oda nem tesztek 
valami szobrot? Ne hülyéskedj, mondom az illetőnek, Te is tudod, hogy milyen előterjesztés van a 
közgyűlés…. Azt mondja, dehogy tudom, csak megkérdeztem Tőled, hogy oda is kéne valami. Mondom 
Neki, a Petőfi szobor jó lenne? Azt mondja, jó. Na most nyilván itt a közgyűlés szélsebesen úgy le fogja 
nyomni az én előterjesztésemet, mint a pinty. Tehát hogyha a polgármester úr ilyet mond, hogy Ő ezt nem 
támogatja, megnézném azt a közgyűlést, amelyik szembe merne szegülni a polgármesterével. Volt ilyen, 
csak az nem 2010-2014-ig – hogy is mondjam? – regnált, hanem 2006-2010-ig. Vagy éppen 2008-tól 
kezdett szembeszülni a polgármesterével. Tehát jó érzéssel, jó akarattal, nem szobortologatóan, de 
tessék nekem elhinni, hogy egy kitisztított, a 40 méteres fenyőfától megszabadított, mert ugye erre is azt 
mondja a tisztelt főépítész úr, hogy majd jönnek a zöldek, és akkor azok mit …. Kit érdekel, mint 
mondanak – már elnézést. Egy demokráciában a többség akarata a szent a kisebbséggel szemben. 40 
méteres fenyőfának nem kell nőni a mi Deák térünk kellős közepén. Lehet, hogy csak 39, de az nem azt 
jelenti, hogy mi az égig érő fenyőfára leszünk majd büszkék itt Nagykanizsán. Higgyék el nekem, a polgári 
körök, a FIDESZ polgári körök ugyanolyan bensőséges és szép ünnepséget tudnak tartani a Kossuth 
téren a Petőfi szobornál, mint teszik azt a Deák téren. Higgyék el nekem. Petőfi Sándor születésnapján, 
január 1-jén. Ugyanolyan szépen meg lehet. És lesz egy szép terünk. 
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Gyalókai Zoltán Bálint: Egy kicsit rövidebben – köszönöm szépen polgármester úr. Fölolvasnám a 
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság határozatát, amit 
7-0-0 egyhangú szavazattal hozott. A bizottság nem támogatja az áthelyezést. 
 
Balogh László: Kedves Károlyi Attila képviselőtársam! Nagyon tisztelem lokálpatrióta hevületedet, de 
nagyon kisebbségi a véleményed – ezt Károlyi úr is tudja. Kétszer is tárgyaltunk és szavaztunk a kulturális 
bizottságban a javaslatról. Az első körben 5 nemmel egyhangúlag utasítottuk el a javaslatot. A második 
körben 0 igen, 6 nem és 2 tartózkodással foglaltunk állást. És mivel érzem, hogy ez akár hosszabb téma 
is lehet, néhány gondolattal én is hadd járuljak hozzá ehhez a sokaknak fontos témához. Azt gondolom, 
hogy a szoborkeringő eddigi szintje, az vállalható, mert mindenhol volt logikus és érzelemteli érv, de való 
igaz, valahol már ezzel a szoborkeringővel meg kell állnunk. Nagyon helyes volt az az elv, ami a legtöbb 
esetben működött és működhetett, a genius loci elve, amelyre Károlyi úr most is hivatkozik, de itt kettős 
módon érvényesül ez a genius loci elv. 1881-től 1934-ig valóban a Török-kút volt a Deák tér közepén, 
viszont 1934-től jelen ideig viszont már a 48-as gyalogezred emlékműve ez. Tehát mind a kettő helyet 
követelhet magának a genius loci értelmében akár, és most az éveket ne is hasonlítsuk össze, hogy a 80 
év mennyivel több, mint a nála kevesebb. De akár ennek alapján, ezen elv alapján is, mivel a mai 
városlakosság sokkal jobban kötődhet már a Petőfi szoborhoz, bevallom én is szívesen emlékszem, 
1980-ban Utassy versét mondhattam, Utassy Petőfi versét mondhattam a Deák szobornál, tehát nálam is 
van érzelmi kötődés. Szóval valami ilyesmi érvrendszer hangzott el a bizottsági üléseken, és azt is 
gondolom, hogy a Török-kutat illetően az Erzsébet tér északi részével már egy többségi nyugvópontra 
jutottunk, éppenséggel az Erzsébet tér minél különlegesebbé tétele érdekében is. Tehát tisztelettel azt 
javaslom a közgyűlésnek, hogy ebben az ügyben most már ne fokozzuk tovább ezt a hangulatot, legyen 
nyugvópont. Egyébként pedig legyen egyre több új szobor Nagykanizsán. 
 
Cseresnyés Péter: Nyugvópont akkor lesz, amikor senki nem fogja fölhozni problémaként, mert 
leszavazzuk most, tehát azt mondjuk, hogy nem, ezt természetesen bármikor elő lehet hozni, mert 
adódhat olyan helyzet, ami aktualitást ad a kérésnek, a mostani javaslatnak. 
 
Bizzer András: Én alapjában nem kívántam ehhez hozzászólni, de Károlyi képviselőtársam 
megszólíttatott, úgyhogy muszáj lesz. Az első az, hogy úttörő én tényleg nem voltam sohase, kisdobos 
voltam, abba még belecsúsztam, de úttörő nem voltam, tehát piros nyakkendő nem volt a nyakamban, 
csak kék, igen, a kék megvan. De nem ez a lényege a hozzászólásomnak, hanem az, hogy akkor 
elmondom a saját szavaimmal azt a történetet, amit Károlyi képviselőtársamnak elmondtam, hogy bizony 
én itt születtem Nagykanizsán, idejártam általános iskolába is, a Hevesi Sándor Általános Iskolába, és ott 
nekünk gyerekkorunkban az szokás volt, hogy a március 15-dikei ünnepélyek előtt az egész osztály 
levonult ide, a Deák térre a Petőfi szoborhoz, és nemzeti színű zászlót – hangsúlyozom –, nem pirosat, 
kizárólag nemzeti színű zászlót, a mi időnkben már csak az volt, leszúrtunk oda a dombocskára. És ez 
nekem egy olyan emlék, ami bizony az én nemzeti öntudatomnak egy kicsike kis része, és hogyha ezt a 
szobrot onnan elviszik, az, én úgy érezném, hogy nem lenne jó dolog, a nemzeti öntudatom egy kis pici 
részét, meg ennek emlékét vinnék onnan el. És tényleg születésem óta ott van ez a szobor, szerintem a 
kanizsaiak többsége is elmondhatja ezt, és megszokták, hogy ez a szobor ott van a Deák téren. Nem 
lenne jó elvinni. Énnekem ez a véleményem. 
 
Karádi Ferenc: Arra szeretném felhívni a közgyűlés figyelmét, hogy a nemzeti öntudatom mellett még 
arra is kiterjed talán a látóköröm, hogy rengeteg pénzbe kerülne áthelyezni ezt a szobrot, és ennek a több 
mint 10 millió Ft-nak máshol is van helye ebben a városban. 
 
Cseresnyés Péter: Károlyi Attilának azért nem adom meg ….. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Egy mondat, csak annyi, hogy ez nem kerül pénzbe, mert most kapunk pénzt a 
felújításra. 
 
Cseresnyés Péter: Azért hoztam be, ezt el is felejtettem mondani, mert most ugye a felújítást kezdjük el, 
és egy részét amúgy is meg fogjuk csinálni a szobor talapzatának. További hozzászólót nem látok, a vitát 
lezárom. Külön teszem fel szavazásra a 4. pontot, aztán egyben a 2., 3. pontot, és abban az esetben, ha 
a 2. és 3. pontban a közgyűlés döntése az lesz, hogy nem támogatja, akkor az 1. pontot teszem fel külön 
szavazásra, mert ez azt jelenti, hogy még esetleg elindulhat egy olyan beszélgetés civil szervezetekkel és 
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az itt élő emberekkel, amelyeknek a tapasztalatait a következő közgyűlés alkalmával egy következő 
előterjesztés segítségével újra megtárgyalhatjuk. Tehát először akkor a 4. pontot teszem fel szavazásra. 
Ez a Török-kút kérdése, amit Balogh képviselő úr, elnök úr már mondott, nagyjából eldöntöttük, hogy mi 
legyen a sorsa. Aki támogatja, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Én nem támogatom ezt. 
 
 
A közgyűlés 2 igen, 4 nem és 11 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 
Cseresnyés Péter: 2. és 3. pontot teszem fel szavazásra. Ez tartalmazza igenlő válasz esetén azt, amit 
Károlyi képviselő úr akar, tehát hogy az emlékmű áthelyezése megtörténhessen. Természetesen a 
szerzői jog birtokosának előzetes jóváhagyása után. Aki ezt el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az 
igen gombot. Tehát, hogy költöztessük a szobrot vagy sem. 
 
 
A közgyűlés 1 igen, 4 nem és 13 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 
Cseresnyés Péter: És az 1. pontot tesszük… Bárhogy szavazunk, civil kezdeményezés mindig indulhat. 
Tehát ezt, kérem, hogy vegye mindenki figyelembe. Aki el tudja fogadni az 1. pontot, az kérem, nyomja 
meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 3 igen, 1 nem és 14 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

129/2014.(VI.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a „Javaslat a 48-as 
gyalogezred emlékmű áthelyezésére” című előterjesztés szerinti határozati 
javaslatot. 

 
 
 
4. Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című, 

ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések keretében gazdasági 
társaságok működtetésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott:  Nagy Imre ügyvezető 

 Dóró János ügyvezető 
 
 
Cseresnyés Péter: A pályázattal kapcsolatos döntéseket kellett meghoznunk. Ugye ebben a pályázatban 
a TV és az Újság is szerepelt. Éppen azért, mert még bizonyos problémákat meg kell oldani, ha jól 
emlékszem, azt is tartalmazza ugye, hogy a két ügyvezetőnek a megbízást meghosszabbítjuk addig, míg 
nyugvópontra nem kerül a két gazdasági társaságnak a sorsa. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki 
el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
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130/2014.(VI.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a 12, 13, 14/2014.(II.06.) számú határozatait hatályon kívül helyezi. Felkéri a 

polgármestert, hogy a Kanizsa TV. Nonprofit Kft. és a Kanizsa Újság Kft. 
átalakításáról szóló javaslatát 2014. december 31-ig terjessze a Közgyűlés 
elé. 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: dr. Termecz Marianna aljegyző) 
 
2. a Kanizsa TV. Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztő tisztségére 2014. július 

1. naptól 2014. december 31. napjáig tartó határozott időre újraválasztja 
Nagy Imre Nagykanizsa, Teleki u. 3/A. szám alatti lakost. A tisztség betöltése 
megbízási jogviszonyban, változatlan feltételekkel történik. A Közgyűlés az 
ügyvezető-főszerkesztői megbízási díjat havi bruttó 290.000 Ft összegben 
állapítja meg. Felhatalmazza a Polgármestert az ÜJKB által véleményezett 
megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: dr. Termecz Marianna aljegyző) 
 
3. a Kanizsa Újság Kft. ügyvezető-főszerkesztő tisztségére 2014. július 1. naptól 

2014. december 31. napjáig tartó határozott időre újraválasztja Dóró János 
Nagykanizsa, Városkapu krt. 16/B. szám alatti lakost. A tisztség betöltése 
megbízási jogviszonyban, változatlan feltételekkel történik. A Közgyűlés az 
ügyvezető-főszerkesztői megbízási díjat havi bruttó 290.000 Ft összegben 
állapítja meg. Felhatalmazza a Polgármestert az ÜJKB által véleményezett 
megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
 
 
5. Javaslat a NaGESZ magasabb vezetői álláspályázatának elbírálására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Pályázók 

 
 
Cseresnyés Péter: Be kell jelentenem, hogy az egyik pályázó visszavonta. Négyből kettő? Igen, négyből 
kettő vonta vissza, igen. Magyarul egy pályázó van, így van. Egy maradt. Egy maradt, mert ketten 
visszavonták előtte, és azt akartam mondani, hogy ma is visszavonta valaki, tehát még pluszban, igen. 
Uzonyi Dezső visszavonta a pályázatát. Egy pályázónk van, akit tisztelettel köszöntök, Balázs László. Én 
szeretném megkérdezni a közgyűlést, nem, először Balázs Lászlót, hogy kívánja-e kiegészíteni a 
pályázatát szóban? Nem szükséges, mert mindenki látta. Szeretném megkérdezni a közgyűlés tagjait, a 
képviselő hölgyet és urakat, hogy kívánnak-e a pályázónak föltenni kérdést? És utána hozzuk meg a 
döntést, hogyha a „kérdés-felelek” résszel végzünk. Ilyet sem látok. Végül is a bizottsági szakaszban 
végigment. Először tehát az 1. pontról fogunk szavazni, az, hogy érvényes Balázs Lászlónak a pályázata. 
Miután ugye le kell zárnom a vitát, mert hozzászólót nem láttam, aki ezt támogatja és elfogadja, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot. Egyébként érvényes a pályázat. 
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A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Cseresnyés Péter: És akkor az A változatot teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 4 igen és 14 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 
Cseresnyés Péter: Nem ment át. Ez azt jelenti, hogy nem találtunk vezetőt ma a pályázat alapján a 
NaGESZ élére, viszont éppen azért, mert el kell indítanunk, mert közgyűlési döntésünk van róla, ezért 
nekem lenne egy javaslatom, de először is egy olyan pontról szeretnék szavaztatni, amit mindenképpen 
döntésünkkel meg kell erősítenünk, tehát megállapítja a közgyűlés, hogy a Nagykanizsai Gazdasági 
Ellátó Szervezet igazgatói beosztásának betöltésére lefolytatott pályázati eljárás eredménytelen, mivel az 
érvényesen pályázó nem kapta meg a szükséges minősített szavazati többséget. Aki ezt el tudja fogadni, 
kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Cseresnyés Péter: Van egy ilyen pontunk is, amit szavazásra teszek fel, mármint, hogy pályázatot 
fogunk kihirdetni, ha a közgyűlés ezt támogatja: Ismételt pályázatot hirdet a NaGESZ igazgatói 
(magasabb vezetői) beosztásának ellátásra az előző pályázati kiírással megegyező tartalommal a 
törvényes határidők figyelembe vételével. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
hirdetmény közzétételére. Ez egyébként kötelességünk. Tehát arra kérek mindenkit, lehetőleg szavazza 
meg. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Cseresnyés Péter: Miután számomra kiderült a délelőtt folyamán az, hogy itt érvénytelen lesz a 
szavazás, mert konzultáltam több képviselővel, ezért éppen azért, hogy átmenetileg is a NaGESZ el tudja 
kezdeni a tevékenységet, konzultáltam valakivel, aki egyébként nem pályázott, de a pályázati 
feltételeknek megfelel, és azt javaslom, hogy jövő június 30-ig egy megbízást adjunk Neki, és olvasnám 
fel a pontos szöveget, amit most szavazásra teszek fel, természetesen névvel együtt. Az úrral beszéltem 
délelőtt, Ő elvállalja a megbízást abban az esetben, hogyha a közgyűlés többsége, minősített többsége a 
bizalmat megszavazza Neki. Tehát így szólna a pont, amiről most szavazunk: a Nagykanizsai Gazdasági 
Ellátó Szervezet magasabb vezetői, igazgatói beosztásának betöltésével 2014. július 1. napjától a 
pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legkésőbb 2015. június 30-ig tartó határozott időre Horváth 
István – lakcím, azt nem tudom, de Nagykanizsa. Mi a lakcím, István? Vásár utca valamennyi – megbízza. 
A megbízott igazgató illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve 
magasabb vezetői pótléka a 77/1993. évi kormányrendelet alapján bruttó 50.000 Ft összegben kerül 
megállapításra, meghatározásra. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazotti 
kinevezéssel és vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 50.000-et. Nem 
annyit mondtam? Annyit. Nem 50.000 Ft-ért fogja ellátni a feladatot, a vezetői pótlék ennyi. Ez egy kicsit 
alacsony lenne, meg törvényellenes. Azt meg fogom tenni, természetesen, azt mindenképpen, csak még 
először le kéne zárnunk ezt. 
 
Dr. Fodor Csaba (Ügyrendi): Azért voltam kénytelen ügyrendi gombot nyomni, mert ugye a vita már 
lezáródott, de olyan új információ került elő, amiről viszont azért beszélnünk kellene. Azt szeretnénk tudni, 
hogy a Horváth úr hol dolgozik, tehát az ottani munkakörével, munkaviszonyával, vagy nem tudom, milyen 
jogviszonyban áll, ez összeférhetetlen vagy maradhat, vagy mi lesz azzal. És a döntés meghozatala előtt 
számomra az is fontos, hogy mi lesz az általa benyújtott pályázattal. Arról is, kérem, nyilatkozzon. Mert ha 
azt visszavonja, vagy azt fönntartja, akkor megint más. Tehát azért ezeket szeretnénk tudni. 
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Cseresnyés Péter: Utánanéztünk ennek, és hát a délelőttünk egy része, pontosabban a jegyző asszony 
és aljegyző asszony idejének egy része a délelőtt folyamán erre ment el, tehát az összeférhetetlenség 
nem áll fenn, tehát csinálhatja. Horváth úr nyilatkozott arról, hogy egyébként a pályázattól eláll, tehát a 
következő pályázattól eláll. Kielégítő a válasz? Harmadik kérdés: jelen pillanatban a Vagyongazdálkodási 
Zrt-nél dolgozik, a Divízióban és a két városrehabilitációval kapcsolatos dolgokat végzi. Tehát itt dolgozik 
az önkormányzatnál már régóta, és ezzel a tevékenységével … igen, igen. És nem összeférhetetlen a 
kettő egymással. Tehát ezt meg lehet oldani megbízással vagy valahogy …. Igen. 
 
Dr. Fodor Csaba: … ebben a kérdéskörben a munkáltatói jogokat gyakorlónak kell nyilatkoznia, és az 
most nem mi vagyunk, hanem az a Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatója. Tehát, hogy betartsuk 
azért, nyilatkoztassuk meg, hogy tudomásul veszi, nem …. stb., stb. és akkor nincs akadálya, csak …. 
 
Cseresnyés Péter: Ezt mind meg fogjuk tenni, de utána érdeklődtünk, tehát mehet a dolog, tehát jogilag 
rendben van az ügylet. …. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Polgármester úr annyit – bocsánatot kérek – kérdeznék, hogy akkor ezért a 
Horváth úr csak egy díjázást fog elfogadni ugye?  
 
Cseresnyés Péter: Természetesen. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Erről nem volt szó? … itt munkaviszonyban vagyok a Vagyongazdálkodási zrt-
nél, van egy munkabérem. Most megbízási jogviszonnyal ellátom a NaGESZ-t…. 
 
Cseresnyés Péter: Ott nem lesz munkabére, ezért mondtam, hogy másfajta jogviszonyban ….. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Ott nem munkabér lesz, ott megbízási díj fogja illetni. Tehát akkor a kettőt 
együtt veszi fel? 
 
Cseresnyés Péter: Nem, külön-külön fogja felvenni. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Ezt én értem, mert az egyik pénztár itt van, a másik meg ott. Nem? Most tetszik 
érteni, mit kérdezek? Mint ahogy Ön sem veszi fel…. 
 
Cseresnyés Péter: De én költségtérítést nem veszek fel, és én, mivel választott képviselő vagyok, azért 
tisztségviselő vagyok, ezért nem veszek fel… Ez más. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Ez morális dolog szerintem, és egyáltalán a két munkakört hogyan tudja ellátni. 
Számomra a moralitás …. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, hogyha lehet, akkor ebbe a vitába itt most ne menjünk bele, mert az, 
hogy egyébként ez a törvény miért született így, amelyik ezt szabályozza…. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Én most nem arról beszélek … 
 
Cseresnyés Péter: … képviselőknél … 
 
Dr. Károlyi Attila József: Nem a képviselőkről beszélek. 
 
Cseresnyés Péter: De, de, de. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Horváth úr munkaviszonyban van. 
 
Cseresnyés Péter: De nem lesz munkaviszonyban ott, a Vagyongazdálkodásnál. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Ja, ott nem lesz? 
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Cseresnyés Péter: Nem. Itt lesz a munkaviszonya Őneki. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Itt munkaviszonya lesz? 
 
Cseresnyés Péter: Így van. A NaGESZ-nél lesz a munkaviszony. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Akkor jó. Akkor stimmel. Eddig nem stimmelt. 
 
Cseresnyés Péter: Ezt olvastam fel én itt az előbb. Jó. Nem tudom, kérdés van-e még ezzel 
kapcsolatban? Tehát ott megszűnik a munkaviszonya, ez a lényeg. Itt lesz, egy munkaviszonya lesz Neki 
természetesen. Az más, az mást tészta. Szeretném megköszönni még mielőtt. Nem, szavazunk. Tehát 
először szavazunk, és utána köszönök majd. Aki el tudja fogadni a 3. pontot, tehát a megbízást, az 
kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza: 
 
 

131/2014.(VI.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. megállapítja, hogy a Nagykanizsai Gazdagági Ellátó Szervezet (NaGESZ) 

(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Fő út 8.) igazgatói (magasabb vezetői) 
beosztásának betöltésére Balázs László (8800 Nagykanizsa, Kishegyi út 
32444. szám alatti lakos) érvényes pályázatot nyújtott be. 

 
2. megállapítja, hogy a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatói 

(magasabb vezetői) beosztásának betöltésére lefolytatott pályázati eljárás 
eredménytelen, mivel az érvényesen pályázó nem kapta meg a szükséges 
minősített szavazati többséget.  

 
3. ismételt pályázatot hirdet a NaGESZ igazgatói (magasabb vezetői) 

beosztásának ellátásra az előző pályázati kiírással megegyező tartalommal a 
törvényes határidők figyelembe vételével. A közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati hirdetmény közzétételére. 

 
Határidő:  2014. július 05. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
 

4. a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) (székhelye: 8800 
Nagykanizsa, Fő út 8.) igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának 
betöltésével 2014. július 1. napjától a pályázati eljárás eredményes 
befejezéséig, de legkésőbb 2015. június 30-ig tartó határozott időre Horváth 
István Nagykanizsa, Vásár u. 23/B. 3/12. szám alatti lakost megbízza.  
A megbízott igazgató illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, illetve magasabb vezetői pótléka a 77/1993.(V.12.) évi 
Kormányrendelet alapján bruttó 50.000 Ft összegben kerül meghatározásra.  
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazotti 
kinevezéssel és vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő:   2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
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Cseresnyés Péter: Szeretném megköszönni Balázs Lászlónak a pályázatot, és én azt kérem, hogyha 
lesz olyan, ami a végzettségének és az elképzeléseinek megfelel, mert lesz is olyan pályázat, azt kérem, 
akkor pályázzon, és valószínű, hogy akkor következő alkalmak valamelyikén majd sikerrel tud pályázni. 
Köszönöm szépen. István Önnek meg jó munkát kívánok, és a pályázat meg kiírásra kerül úgy, ahogy 
döntöttünk, újra. Köszönöm, a napirendet lezárom. 
 
 
 
6. Tájékoztató a Helyi építési szabályzat és a szabályozási terv helyzetéről (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném kérdezni, hogy van-e hozzászóló? Ilyet nem látok, ezért 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: 
 
 

132/2014.(Vi.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy Nagykanizsa 
város rendezési terve megfelel a magasabb szintű jogszabályi előírásoknak és 
általánosságban kielégíti a településfejlesztéssel és helyi építkezésekkel 
kapcsolatos igényeket. Azon részterületeken, ahol a rendezési tervi szabályozás 
jogos építtetői igényeket gátol, ott a problémákat a kialakult gyakorlatnak 
megfelelően a rendezési terv módosításával kell kezelni, amíg a város új 
településrendezési terve el nem készül. A Közgyűlés a településrendezési terv 
áttekintéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 

 
 
7. Javaslat a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor, és a nyári Napközistábor 2014. évi 

működtetésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: 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: 
 
 

133/2014.(VI.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor turnusbeosztását és tervezett 

létszámát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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Sor-
szám 

Turnus Igénybe vevő 
intézmény 

Jelentkezők 
száma 

összesen 

HH-s és HHH-s 
tanulók száma 

összes 
jelentkezőből 

1. 06.23-06.39. 
 

Hevesi Iskola 61 22 

2. 06. 30. -07.06. 
 

Kőrösi – Péterfy Iskola- 
székhely 

54 15 

3. 07.07-07.13. 
 

Zrínyi- Bolyai Iskola 
Bolyai tagintézmény 

47 17 

4. 07. 14-07.20. Kőrösi – Péterfy Iskola- 
Péterfy tagintézmény 

61 22 

5. 07.21-07.27. Zrínyi- Bolyai Iskola 
székhely 

46 20 

6. 07.28-08.03. 
 

Testvérvárosi tábor 60  

7. 08.04-08.10. 
 

Rozgonyi Ált. Iskola 
 

27 12 

Kiskanizsai Ált. Iskola 20 5 

8. 08.11.-08.17. Miklósfai Általános 
Iskola 

31 24 

Szivárvány EGYMI 12 12 

Palini Általános Iskola 5 5 

 Összesen:  424 154 

 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

  
2. a Nyári Napközis Zöldtábor helyszíneként 2014. június 16 - augusztus 15-ig a 

Zöldtábor területét jelöli ki. 
 

Határidő: 2014. június 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
 
8. Tájékoztató az óvodai jelentkezésekről, javaslat a 2014/15-ös nevelési évben indítható 

csoportszámok jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Marton István: Nagyon gondosan előkészített anyaghoz van szerencsénk. Egy kicsit zavaró számomra, 
hogy az 1602 férőhelyre csak 1407 létszám várható, ami a korábbi hosszú évek tapasztalatai alapján 
inkább kevesebb szokott lenni a várható, mint amit előre prognosztizálnak. Én azt hiszem, hogy jól állunk, 
ezek a számok azt mutatják, hogy jól állunk óvodaügyben. Itt-ott talán még várhatóak felülvizsgálatok, 
hogy korszerűsítsék valamelyiket, de a helyzet alapjában véve megnyugtató. Az anyag jó volt, kérem én 
is, hogy szavazzuk meg. 
 
Tóth Nándor: Én egy olyan örvendetes tényről szeretnék szólni, amely mindenképpen pozitív. A Nagyrác 
utcai óvodában két csoport működik jelenleg, és míg ebben az évben 33 fővel, a jövő évben várhatóan 10 
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fővel nő a létszám 43 főre. A héten volt szerencsém az óvodában megnézni azt, hogy a gyerekek milyen 
körülmények között töltik a mindennapjaikat, és megmondom őszintén, hogy kifejezetten pozitív 
meglepetésben és élményekben volt részem. Meglepően jó, rendezett, családias, otthonias légkörben 
dolgoznak az óvónők, és a gyerekek töltik a mindennapjaikat. És az óvónők nekem beszámoltak arról, 
amit én már persze tudtam az anyagból, hogy 11 fővel fog nőni a létszám. Elmondták, hogy volna egy 
olyan kérésük, hogy a jelen pillanatban használaton kívüli volt Nagyrác utcai általános iskola egyik 
tantermét kérnék annál is inkább, mert 43 gyerekkel már ugye egy foglalkoztató szoba és egy tornaszoba, 
az kevésnek bizonyul. Én kérném polgármester urat, meg a közgyűlés tagjait, hogy segítsük őket ebben. 
És elmondták, hogy tulajdonképpen az átalakítást a szülőkkel ők maguk elvégeznék, mint ahogy az óvoda 
jelenlegi termeinek a felújítását, a berendezési tárgyakat, játszóeszközöket is a szülők és az óvónők 
segítségével újították fel. 
 
Cseresnyés Péter: Én vezető óvónőt kérdezném, hogy erről mi beszéltünk, hogy valami helyigény ott 
van, és ez most benn van? Legyen szíves a mikrofonhoz fáradni. Most benn van ebben az 
előterjesztésben, vagy a megoldás még később következik be? 
 
Böjti Istvánné: Amit képviselő úr felvetett, ez egy új gondolat, egy új lehetőség. Jelenleg a Nagyrác úti 
egységben egy csoporttal működik az a tagegység, és a jelentkezések kapcsán terveztük, hogy a 
második, jelenleg üresen levő csoportszobát is megnyitjuk, hiszen valamikor két csoporttal működött az 
intézmény. Tehát a két csoportból adódóan, ugye egyik most működő csoport, a másik pedig az úgymond 
tornaszoba. 40 gyerek a jelenlegi létszám, és a székhely a Pipitér székhely intézményből, ha jól tudom, 2-
3 gyerek átirányult, mivel közelebb kerül ahhoz a részhez. Tehát a férőhely az alapító okiratban 45 főre 
lett módosítva, és így a 42-43 gyerek tehát kényelmesen elfér, a törvényi előírásnak megfelelő 20-20-as 
átlagot hozni fogjuk. A tornaszobának a jelenléte, ez most számomra is új, tehát mi abban gondolkodtunk, 
amikor polgármester úrral is egyeztettünk, hogy ez a fajta csoportbővítés nem jelent a költségvetésünknek 
plusz anyagi megterhelést. Amennyiben a tornaszoba igénye felmerül, nem tudom, hogy ott az a 
lehetőség, tehát az nekünk a költségvetésünkben mit jelent, ha az iskola felé bővülünk. 
 
Cseresnyés Péter: Én most azért értetlenkedek, mert úgy emlékszem, hogy arról volt szó, hogy miután 
csoportot kell indítani, egy új csoportot, ennek a lehetőségét biztosítjuk. Ez benn van ugye? 
 
Böjti Istvánné: Igen. 
 
Cseresnyés Péter: Ez jó. Akkor e fölött van Nándor, amit Te kértél? Mert – elnézést, közben kimentem 
kávéért, és jelzem, hogy a kávé megérkezett, aki fáradt – csak hogy tudjam, hogy miről van szó. Ezen 
felül? 
 
Tóth Nándor: Az egyik szoba, az csoportszobaként működik, a másik pedig egy berendezett 
tornaszobaként, és a tornaszobát szeretnék továbbra kifejezetten tornaszobaként használni. És amit 
kérnek, arra azért is van lehetőség, hiszen le van zárva az az épület, gyakorlatilag egy falat kell kibontani, 
egy válaszfalat, és átalakítani a tantermet. Ettől kezdve kényelmesen el fognak tudni férni. És vállalták, 
hogy a költségeket, mondjuk, a közművek kivételével ők viselnék, tehát megoldanák ….. 
 
Cseresnyés Péter: Nekem az a véleményem, hogy akkor most ezt tudomásul vesszük, ezt az igényt, 
szavazzuk meg így, ahogy ebben a formájában előttünk van az előterjesztés, vizsgáljuk meg – 
szeptembertől aktuális ez a kérdés ugye? – azt, hogy egyáltalán milyen átalakítást igényel a szülőknek a 
kérése, mennyi pénzt jelent ez nekünk, mert a költségvetésünkben egyébként egy fillér nincs erre, és 
akkor térjünk vissza rá akár júniusban, a júniusi közgyűlésen. Tehát lesz két hete az illetékeseknek, 
vezető óvónőnek egyrészt, másrészt meg Tárnok Ferencnek a feladata, hogy nézzük. Nagyon szívesen, 
de hát nem én adtam ezt a munkát. Most ezt az élet hozta így. Tehát nézzük meg, hogy egyrészt szakmai 
szempontból szükség van-e rá. Ha szükség van rá, akár még szubjektív elemeket is bevive a döntésbe, 
akkor nézzük meg, hogy milyen költséggel jár ennek az átalakítása, és júniusban döntsünk, hogy igen 
vagy nem. De most erről döntünk, ami előttünk van, tehát ezt a kérést nem fogadtam be, csak annyiban, 
hogy még vizsgáljuk, meg és júniusban hozzuk vissza akkor ezt a kérést külön. Jó? Érthetően mondtam? 
Jó. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
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A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

134/2014.(VI.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  

 
1. a 2014/15. nevelési év óvodai jelentkezéseiről szóló tájékozatót elfogadja.  

 
2. a 2014/15-as nevelési évben az egyes intézményekben indítható óvodai 

csoportok számát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

 
Intézmény neve 

     
C

so
p

o
rt

sz
ám

 

Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda 
Székhely-intézmény 6 

Attila Tagóvoda 6 
Hétszínvirág Tagóvoda 5 

Hevesi Tagóvoda 6 
Kertvárosi Tagóvoda 6 
Kossuth Tagóvoda 4 

Micimackó Tagóvoda 3 
Rozgonyi Tagóvoda 5 
Vackor Tagóvoda 3 

Kiskanizsai Tagóvoda Bajcsy-Zs. u. 4 
Kiskanizsai Tagóvoda Nagyrác u. 2 
Kiskanizsai Tagóvoda Törökvári u. 1 

Palini Tagóvoda 3 
Miklósfai Tagóvoda Gárdonyi u. 3 
Miklósfai Tagóvoda Csengery u. 1 

Összesen: 58 
 

Határidő: 2014. szeptember 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
3. Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda álláshely számát 2014. szeptember 1-től 

az alábbi táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá: 
 

Intézmény  2014. szeptember 1-től 
Szakmai 
álláshely 

Nem szakmai 
álláshely 

Összes 
álláshely 

Központ 3.68 9 12.68
Kiskanizsai Tagóvoda 14.38 11 25,38
Miklósfai Tagóvoda 8.25 7,5 15.75
Palini Tagóvoda 6.25 4 10.25
Rózsa Székhelyóvoda 12.38 8 20.38
Kertvárosi Tagóvoda 12 8.5 20.5
Hevesi Tagóvoda 12.38 8 20.38
Rozgonyi Tagóvoda 10.38 6,5 16,88
Hétszínvirág Tagóvoda 10.5 7 17.5
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Vackor Tagóvoda 6.5 5 11.5
Kossuth Tagóvoda 8.25 5 13.25
Micimackó Tagóvoda 6.25 4 10.25
Attila Tagóvoda 12.38 9 21,38
Összesen: 123.58 92.5 216.08

 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
4. Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda nem szakmai álláshelyeinek és 

munkaköreinek számát 2014. szeptember 1-től az alábbi táblázatban 
foglaltak szerint hagyja jóvá: 

 
Intézmény  Csoport-

szám 
Gazdasági 
ügyintéző 

Óvoda-
titkár 

Pedagógiai 
asszisztens 

Dajka Takarító, 
kisegítő 

Összes 
álláshely 

Központ  2 4 0 0 3 9
Kiskanizsai Tagóvoda 7 0 0 2 7 2 11
Miklósfai Tagóvoda 4 0 0 1 4 2,5 7,5
Palini Tagóvoda 3 0 0 1 3 0 4
Rózsa 6 0 0 2 6 0 8
Kertvárosi Tagóvoda 6 0 0 2 6 0.5 8.5
Hevesi Tagóvoda 6 0 0 2 6 0 8
Rozgonyi Tagóvoda 5 0 0 1 5 0,5 6,5
Hétszínvirág Tagóvoda 5 0 0 1 5 1 7
Vackor Tagóvoda 3 0 0 1 3 1 5
Kossuth Tagóvoda 4 0 0 1 4 0 5
Micimackó Tagóvoda 3 0 0 1 3 0 4
Attila Tagóvoda 6 0 0 2 6 1 9
Összesen: 58 2 4 17 58 11.5 92,5
 

Határidő: 2014. szeptember 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
 
9. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Bizzer András: Nekem a kiegészítéshez lenne egy módosító javaslatom. A kiegészítés több pontból áll. A 
9. pontnál, Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-nek az ezzel 
kapcsolatos döntések vannak ugye itt megállapítva, és itt a 6-os pontnál hozzájárul az ügyvezető részére 
munkabérként havi bruttó 600.000 Ft megállapításához. Nekem az a javaslatom, hogy ez a bruttó 
600.000 Ft bruttó 400.000 Ft-ra módosuljon. 
 
Cseresnyés Péter: Én ezt el tudom fogadni. Egyéb hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Akkor, ha 
szabad, a szokásoknak megfelelően felajánlom a közgyűlésnek megint, hogy egyben szavazzunk 
határozati javaslat pontokról, már a minősített döntést igénylő és a minősített döntést nem igénylő pontok 
tekintetében. Először akkor szavaznánk a minősített többséget igénylő pontokról. Aki el tudja fogadni 
azokat, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
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A közgyűlés 14 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Cseresnyés Péter: A minősített többséget nem igénylő pontokat teszem fel 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: 
 
 

135/2014.(VI.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a  56/2013.(II.28.); 116/1-2/2013.(IV.25.); 295/1/2013.(X.31.); 

362/31/2013.(XII.19.); 362/41/1,2/2013.(XII.19.); 363/2/2013.(XII.19.); 
367/3/2013.(XII.19.); 3/2014.(I.23.); 31/2014.(III.06.); 53/2014.(III.27.); 
56/2014.(III.27.); 58/2014.(III.27.); 59/2014.(III.27.); 60/2014.(III.27.); 
61/2014.(III.27.); 62/2014.(III.27.); 63/2014.(III.27.); 64/1-7/2014.(III.27.); 
67/2014.(III.27.); 70/4/2014.(III.27.); 72/2/2014.(III.27.) 72/31/2014.(III.27.); 
78/2014.(IV.17.); 82/1-4/2014.(IV.17.); 85/1/2014.(IV.17.); 88/2014.(IV.17.); 
számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. a 353/2012.(XI.29.) számú határozat - Javaslat a Nagykanizsa külterület 

0439/3 hrsz-ú árok egy részének forgalomképessé történő átminősítésére és 
értékesítésére - végrehajtásának határidejét 2014. szeptember 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
3. a 157/1-7/2013.(V.30.) számú határozat - Javaslat a településrendezési terv 

módosítására - végrehajtásának határidejét 2014. december 31-ig 
meghosszabbítja. 

 
4. a 242/1-3/2013.(VIII.28.) számú határozat - Javaslat a településrendezési 

terv módosítására - végrehajtásának határidejét 2014. december 31-ig 
meghosszabbítja.  

5. a 296/1/2013.(X.31.) számú határozat - Javaslat a 2014. évi intézményi 
felújítási munkálatok programjára - végrehajtásának határidejét 2014. 
december 31-ig meghosszabbítja. 

 
6. a 332/1/2013.(XI.28.) számú határozat - Javaslat a Tripammer úti ravatalozó 

felújítási munkálatai tervdokumentációjának elkészítésére -  végrehajtásának 
határidejét 2014. június 30-ig meghosszabbítja.   

 
7. a 359/2013.(XII.19.) számú határozat - Javaslat a kiskanizsai temetőben új 

ravatalozó építésére - végrehajtásának határidejét 2014. május 31-ig 
meghosszabbítja. 

 
8. a 7/42/1,2/2014.(I.23.) számú határozat - Belterületbe csatolás - 

végrehajtásának határidejét 2014. július 31-ig meghosszabbítja. 
 
9. a 9/2014.(I.23.) számú határozat - Javaslat a Zrínyi utca 33 szám alatti 

önkormányzati ingatlan térítésmentes használatba adására - végrehajtásának 
határidejét 2014. augusztus 31-ig meghosszabbítja.  

 
10. a 33/2014.(III.06.) számú határozat - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési 
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Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) sz. rendelete 
módosításának jóváhagyására - végrehajtásának határidejét 2014. május 31-
ig meghosszabbítja.  

 
11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy jelen 

tájékoztató 2. számú melléklete szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014. évi éves összesített közbeszerzési terv módosítását 
elfogadja. 

 
Határidő:  2014. június 9. (nyilvánosság biztosítására) 
Felelős  :  Dr. Gyergyák Krisztina jegyző  
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és városüzemeltetési 
csoportvezető)  

 
12. a 2014. évi munkaterv májusi napirendjei között szereplő 

- „A Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda beszámolója a 
2013. évi működéséről” előterjesztés beterjesztésének határidejét a 
2014. júniusi soros ülés időpontjáig meghosszabbítja; 

- - „A 2014. évi közszolgáltatási szerződés teljesítésével kapcsolatos 
feladatok meghatározása (veszteségfinanszírozás)” előterjesztést önálló 
napirendként nem tárgyalja meg, mert a jelen közgyűlésre beterjesztett 
„Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések 
meghozatalára” előterjesztés tartalmazza a menetrend módosítással 
összefüggő feladatokat.   

 
13. elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót és 

megköszöni a hivatal dolgozóinak a munkáját. 
 
14. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2013. december 31-i állapotnak megfelelő ingatlan-
vagyonáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
15. mint a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. taggyűlése 

hozzájárul a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és 
Közművelődési Nonprofit Kft. részére 15 millió Ft kamatmentes kölcsön 
biztosításához 6 hónapos futamidővel. 

 
Határidő:  2014. június 6. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető) 

 
16. NMV Nagykanizsa Megújuló Energia Vállalkozás Kft. egyszerűsített éves 

beszámolóját a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 2 688 e Ft 
mérlegfőösszeggel, 320 e Ft adózás előtti eredménnyel elfogadja. 

 
17. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a „Közcélú 

foglalkoztatás támogatása” összege 25 000 e Ft-tal kerüljön megemelésre, 
melynek fedezetét NMJV Közgyűlésének 7/2014. önkormányzati 
rendeletének 1/16. sz. melléklet 28. sor. „Általános tartalék működési célra” 
biztosítja. 

 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető 

Kunics György osztályvezető) 
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18.  
1. egyetért az Idősügyi Tanács 2014.május 9-i tanácsülésén elfogadott, az 

előterjesztés mellékletét képező, Idősügyi Stratégia elveivel és 
jóváhagyja az elfogadás ütemtervét tartalmazó dokumentumot. 

 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó) 
 
2. egyetért azzal, hogy az ütemterv 1. pontjában meghatározott 

logopályázat esetében a  logonak összhangban kell lennie az Arculati 
Kézikönyvben meghatározottakkal. 

 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó) 
 
3. felkéri az Alapellátási Intézmény vezetőjét, a Kanizsai Dorottya Kórház 

orvos-igazgatóját, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetőjét, a 
Batthyány Lajos Gimnázium intézményvezetőjét, OKISB elnököt és Dr. 
Szabados Gyula önkormányzati tanácsadót, hogy dolgozzák ki az 
Idősügyi Stratégia alappilléreit jelentő területekre vonatkozó szakmai 
javaslatukat és terjesszék azt az illetékes bizottságok elé tárgyalásra. 

 
Határidő:  2014. augusztus 25. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó) 

 
4. egyetért az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság, az Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Bizottság, mint az egyeztetésben résztvevő bizottságok kijelölésével.  

 
Határidő:  2014. szeptember 1. 
Felelős  :  az érintett bizottságok elnökei 
(Operatív felelős:  Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó) 
 
5. felkéri a polgármestert, hogy az ütemterv 7. pontjában foglaltak 

elvégzését követően, az Idősügyi Tanács által előzetesen megtárgyalt 
stratégiát terjessze elfogadásra a közgyűlés elé. 

 
Határidő:  2014. december 10. 
Felelős  :  Nagykanizsa MJ Város polgármestere  
 

19. a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítványnak 300 000 Ft támogatást biztosít a 
polgármesteri keretből utólagosan a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar 
áprilisban lezajlott programjához.  
Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó támogatási szerződést 
írja alá. 
 
Határidő:  2014. július 31.  
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina polgármesteri szervezési 

csoportvezető) 
 
20. a Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítványnak 250 000 Ft támogatást 

biztosít a polgármesteri keretből a „Kortássegítő képző” tábor 
megrendezéshez.  
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Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó támogatási szerződést 
írja alá. 

 
Határidő:  2014. július 31.  
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina polgármesteri szervezési 

csoportvezető) 
 
21. egyetért a 2014. szeptember 16-22. között megrendezésre kerülő Európai 

Mobilitási Hét, Európai Autómentes Nap „Autó nélkül a városban!” c. 
kezdeményezéshez való csatlakozással.  
Felkéri a polgármestert a csatlakozással kapcsolatos Karta aláírására.  

 
Határidő:  2014. július 31.  
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina polgármesteri szervezési 

csoportvezető) 
 
22. egyetért a Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál, illetőleg a Kanizsai Dödölle 

Települési Értéktárba történő felvételével. Felkéri a polgármestert, hogy az 
ezzel kapcsolatos javaslatot küldje meg a Zala Megyei Értéktárhoz és 
kezdeményezze azok Megyei és Országos Értéktárba történő felvételét. 

 
Határidő:  2014. július 31.  
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina polgármesteri szervezési 

csoportvezető) 
 
23. mint a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató 

Nonprofit Kft. tagja  
1. a társaság stratégiai tanácsadó testületébe Bizzer András önkormányzati 

képviselőt delegálja (anyja neve: Göndics Júlianna; lakcím: 8800 
Nagykanizsa, Kazanlak krt. 3/c.I/7.) 

2. hozzájárul a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosításához a 4. sz. 
melléklet szerint. 

3. hozzájárul a Stratégiai Tanácsadó Testület ügyrendjének módosításához 
az 5. sz. melléklet szerint. 

4. hozzájárul az ügyvezető megválasztásához (megbízatása 
meghosszabbításához) 

5. hozzájárul az ügyvezetői megbízatás munkaviszonyban történő 
ellátásához. 

6. hozzájárul az ügyvezető részére munkabérként havi bruttó 400.000 Ft 
megállapításához. 

7. hozzájárul az ügyvezető részére 80.000 Ft költségkeret, továbbá 5.000 
km-es útdíj költségtérítési keret megállapításához. 

 
Határidő:  2014. június 18. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
24. a Kanizsa Turizmusáért Egyesületnek 3.500 e Ft támogatást biztosít a III. 

Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenekari Találkozó megrendezéséhez, 
amelynek forrása az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
céltartalékában szerepeltett összeg (I/16-os melléklet 18. sor – Civil 
szervezetek által rendezett városi jelentőségű programok támogatása). 

 
Határidő:  2014. június 30. 
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Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Janzsóné Strobl Krisztina a Polgármesteri Szervezési 

Csoport vezetője 
   Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője) 
 
25.  

1. a Kanizsa Újság Kft. 2014. évi üzleti tervét elfogadó 56/2014.(III.27.) 
számú határozata „támogatási” szövegrészét hatályon kívül helyezi. 

 
2. dönt arról, hogy az elfogadott nettó 31 257 402 Ft összegből 30.470.000 

Ft + 5% ÁFA a Kanizsa Újsággal Kötött vállalkozási szerződés szerinti 
vállalkozási díj kifizetésére 787.402 Ft + 27% ÁFA összeg pedig a 
Kanizsa Újság Kft-nek nyújtandó fejlesztési célú támogatásra 
használható fel. 

 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 

 
26. egyetért a Kanizsa Uszoda Kft.-vel 2014. évre fejlesztési támogatási 

szerződés megkötésével, 3 db online pénztárgép, és a működtetésükhöz 
szükséges eszközök beszerzésére, összesen nettó 1.468.000 Ft összeggel, 
az alábbiak szerint: 

 
1. Uszodai pénztárgép (engedélye: A104, munka állomás kiépítése 

recepció, szünetmentes áram forrással, készpénzes értékesítés eszközei, 
fekete dobozos nyomtató, A4-es lézer nyomtató, szoftverek és annak 
betanítása) 

 
2. Strandi Online pénztárgép (A008 Micra Jota M, 1 db pénztárgép vonalkód 

olvasóval, 1 db számlázó készlet kezelő statisztikai program, helyszíni 
beüzemelés betanítás) 

 
3. Büfé Online pénztárgép (A008 Micra Jota M, 1 db pénztárgép vonalkód 

olvasóval, 1 db számlázó készlet kezelő statisztikai program, helyszíni 
beüzemelés betanítás. 

 
4. A 2. és a 3. pontban felsorolt pénztár gépek szakszerű működéséhez egy 

db számítógép (laptop), hogy ezen keresztül feltölthetőek és kiírhatóak 
legyenek a klasszikus pénztárgép funkción felüli készlet kezelési 
lehetőségek is. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 

 
27. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 
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10. Interpellációk, kérdések  
 
 
Cseresnyés Péter: Gábris Jácint kilenc kérdése. Elnézést kérek, nem megkülönböztetni akarom azzal a 
kérdésfelvetésben a többiektől, hogy most én kimegyek, mert jelentem, nem csak a kávé jött meg, hanem 
a kis sajtos rúd is, de az elején nem leszek itt, mert átadom a szót akkor és a vezénylést alpolgármester 
úrnak. Megkérlek, hogy gyere ide. Meg egy telefont el kell rendeznem. 
 
Gábris Jácint: Az első kérdésem, az arra vonatkozna, hogy ugye itt a nyár, jönnek a szúnyogok - mit 
lehet tudni a városkörnyéki szúnyogirtásról? Tehát erről szeretnék kérni valamilyen tájékoztatást, hogyha 
lehet. A második kérdésem, hogy történt-e előrelépés azzal a felvetéssel kapcsolatosan, mely szerint 
rendszeresíteni kellene egy levegőszennyezettséget mérő készüléket, s ezt használva intézkedéseket 
lehetne foganatosítani az ellenőrzések során. Ezt, ha jól emlékszem, valamelyik képviselőtársam, talán 
Etler Ottó képviselőtársam javasolta, és itt valami ígérvény is volt ennek a megvizsgálására. Tehát, hogy 
ez hogy áll, létezik-e, igénybe lehet-e venni? Erről szeretnék egy tájékoztatást kérni. A harmadik, hogy 
létezik-e városi oktatási koncepció? Itt kiemelten a szakképzéssel kapcsolatos részre vagyok kíváncsi. 
Különös tekintettel a képzésekre, foglalkoztatókkal történő együttműködésekre, munkaerő-kereslet 
felmérésre, és arra történő reagálásra. Amennyiben létezik, erről szeretnék egy rövid információt, illetve 
betekintési lehetőséget. A negyedik: miért jó az állampolgárok pénztárcájának az – és itt egy indoklást 
szeretnék kérni vagy információt –, ha egy már felújított utat többször felbontanak? Például a Magyar utca 
elején, vagy még mondhatnék más egyéb városi szakaszokat is, ahol mondjuk, egy aszfalt-helyreállítást 
követően mondjuk, vízvezeték-javítás, csere, vagy egyéb történet miatt megint felbontják. Hogy ezt miért 
nem lehet úgy koordinálni, hogy lehetőség szerint egyszerre történjen ennek a kivitelezése, főleg, hogyha 
záros határidőn belül van. Az ötödik kérdések, hogy a kamerarendszer beszerzésével kapcsolatosan 
milyen információnk van? Mert én azt a tájékoztatást kaptam, hogy nem nyertünk a pályázaton, de 
remélem, hogy ez csak téves információ. Az ötödik, az a Kanizsa Kártyával kapcsolatos. Egy általános 
tájékoztatást szeretnék kérni, hogy eddig ez mennyibe került a városnak, mennyi kártya fogyott, mennyi 
újrahitelesítés történt, bővültek-e az elfogadóhelyek, a kedvezmények %-os mértéke, az bővült-e, sikerült-
e jobb megegyezéseket kötni a cégekkel? Tehát egy ilyen tájékoztatást, hogyha kaphatnék. A következő 
kérdésem az, hogy információt kaphatnék-e ilyen tételes kivonat tekintetében tanácsadói szerződésekkel 
kapcsolatosan? Kinek miért, mikor, hol és milyen mértékben hasznosult az eddigi vonatkozásban? 
Mondjuk, az elmúlt három évre, hogyha lehet ilyen kérésem. A következő kérdésem, az az útburkolati 
jelek felfestése zajlik, ezt örömmel tapasztaltam a városban. Egy olyan észrevételem lenne és ezzel 
kapcsolatos kérésem, hogy többen jelentették, hogy akkor, amikor még világos van, de már ugye késő 
délután, akkor senki nem dolgozik és gyér forgalom mellet nem végez senki ilyen munkát, amikor viszont 
napközben torlódásokat okoznak – én értem, mert ez kell, de nem lehetne ezt valahogy átidőzíteni? Mert 
ezt többen észrevételezték, hogy ez így valahogy nem stimmel, vagy így valahogy nem ésszerű. És az 
utolsó kérdésem, az pedig a Zala Volánnal kapcsolatos. Az autóbuszok minőségére érkezett panasz, 
például a 6-os járattal kapcsolatosan azt kérdezik, hogy ilyen régi és hát enyhén szólva kényelmetlen 
busz hogyan lehet a Zala Volánnak a parkrendszerében? Hogy van-e valami közeli célok között ennek a 
kicserélése? Másrészt meg érkezett egy ilyen észrevétel, hogy Zalaegerszegen feltűnően jobbak a 
buszoknak az állapota, mint Nagykanizsán. Most nem csak az új bio disel üzemű buszokra gondolok, 
hanem egyébként is. Hogy van-e valami válasza vagy információja erre vagy egy felügyelő bizottsági 
tagunknak, vagy a Zala Volánnak lehet-e szerezni, hogy van-e valami terv ezzel kapcsolatosan, vagy 
valami válasza, hogy itt miért rosszabbak a buszoknak az állapota? Köszönöm szépen, ennyi kérdésem 
volt. 
 
Dénes Sándor: Köszönjük a kérdéseit képviselő úr, megvizsgáljuk és mindegyikre írásban választ fog 
kapni. Bicsák Miklós képviselő úr három kérdést kíván feltenni. 
 
Bicsák Miklós: Sajnálom, hogy tisztelt polgármester úr kinn van, mert kérdést tolmácsolnom kell, és nem 
tudják velem együtt elfogadni a palini nyugdíjas hölgyek, asszonyok, akik az Alkotmány utcai nem létező 
buszmegállóval kapcsolatban megint nagyon szomorú véleményüket kifejtették. Név szerint kérte is, hogy 
említsem, hogy személyes Értekes Katalin és öt plusz nyugdíjassal, hölggyel megkeresik polgármester 
urat, hogy most már az Alkotmány u. 173-nál az a buszmegálló a helyére kerüljön, mert a múlt heti vagy 
két héttel ez az erős szélvihar, esőzésben nagyon összefáztak, azóta is még influenzásak. Ezt 
elmondtam, és nagyon örülök, hogy itt van polgármester úr. A másik, ami nagyon fontos, szeretném 
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elmondani kérdésként, hogy egy jelenség Korpavár városrész választókerületemben, a lakosság részéről 
most már sorozatban jelzik, hogy a 74-es úton a Közútkezelőnek úgynevezett, mint az autópályán is mérő 
kocsija van, aki jelzi, hogy szabályosan a 7,5 tonnánál nagyobb autók közlekednek. A furfangos magyar 
ember kicselezve a 74-es utat, Nagykanizsa új útja, ami Palin városrészt elkerüli, és akkor befordulva 
Újudvar irányába, s a régi 74-esen a vasúti átjáró, sorompós vasúti átjárón keresztül Korpavár 
belvárosába és a temetőnél újra kitérve a 74-esre folytatják útjukat. Kérdésem, hogy a Közútkezelőnek 
vagy a városnak ebben van-e intézkedése, vagy a rendőrségnek kérném a segítségét, mert a lakosságot 
zavarja, hogy este, nem kímélve a teherautók, délután. Így is nagyon rossz a Korpavár városrésznek a 
belső útjai, meg a bekötő is, és ezek a kicselező teherautósok nap, mint nap rendszerint teszik ezeket a 
járatokat. Kérnék ebben intézkedést, és kérdésem lenne, hogy a város ebben tud-e segíteni, hogy minél 
hamarabb megoldódjon a probléma. A harmadik kérdésem tisztelt polgármester úr: nagyon kérik most is – 
ezt el kell mondani, mert tegnap volt fogadónap, hiszen mentem az informális után – a Hársfa és Ifjúság 
utcában az úgynevezett Lámpás utcai buszmegálló nagyon, polgármester úr kérem, annyira hiányzik. 
Ezek az idős emberek, tessék elhinni, meg kell hallgatni, nem mondhatja az ember, hogy nem kerül rá 
sor, hiszen annyi az egész, hogy rugalmasan a szakemberek pillanatok alatt le lehetne oda állítani. Meg 
hát kérnék polgármester urat, itt a válaszban megkaptam, az interpellációs válaszban, hogy ne feledje el a 
Hársfa és Ifjúság utcának a keleti oldali gyalogjárdáját. Ezek lennének a kérdéseim, ebben szíves 
segítségét, mert a nyugdíjasok most megkeresik polgármester urat. Én már küldtem a polgármester 
úrhoz, mondtam, menjetek csak, szívesen tárgyal Ön velük. 
 
Sajni József: Az első kérdésem a MAORT lakóteleppel kapcsolatos. Fogadóórán kerestek meg, és azon 
kívül pedig a saját tapasztalatom is volt a vihar után állapotról, és nagy csoda, hogy ott nem történt ennél 
sokkal nagyobb baj, mint ami történt azzal, hogy kidőlt az a nagy fa, illetve egy nagy ág leszakadt. De 
figyelmeztető jel, hogy ilyen és ennél nagyobb vihar is akár bármikor adódhat, és ez a lakótelepen 
bármilyen problémát okozhat. Ez az egyik, hogy egyáltalán készül-e valamilyen terv arra vonatkozóan, 
hogy itt ezeknek a fáknak a megújítása, vagy ennek a platánoknak a rendbetétele, az hogy történjen? Én 
úgy gondolom, hogy ez nem elodázható, és kérdésem, hogy akkor erre mikor születik valamilyen döntés, 
mikor születik terv? A másik, ami szintén a platánokkal kapcsolatos, hogy egyre többen panaszkodnak, 
mondják az ott lakók, arra, hogy allergiás tüneteket okoz az, ami betegíti ezeket a fákat. Egyrészt gombák 
támadják meg, és most egy elég nagy lombhullás is volt emiatt, és ilyen penésszerű képződmény volt a 
leveleken, hogy orvoshoz mentek, és nem tudták megmondani pontosan, mi okozza, de feltehetően ez a 
probléma. Ugye azt tudjuk, hogy délről ezek a kórokozók jönnek föl, és okozzák a platánoknak, meg ugye 
a vadgesztenyékről tudjuk már, de a platánoknak is a problémáját. A kérdésük az, hogy most akkor 
ezeket a betegségeket hogy lehetne megelőzni? Ők már felvetették ezt a kérdést, de még nem született 
semmiféle intézkedés erre. Vagy permetezéssel, vagy pedig ilyen injekciózással, ahol a vegyszer tehát 
végigszalad a fán és megoldja a problémát. De valami megoldást erre is kérnek, mert így ezt nem tartják 
megoldásnak. A másik, hogy az önkormányzat biztosítása, mivelhogy az ő biztosításuk, az nem érvényes 
akkor, hogyha a közterületi fa ráborul a házra, az önkormányzatnak van-e olyan biztosítása, amelyik 
harmadik személynek okozott kárról szól, és ez benne van-e ebben? 
 
Cseresnyés Péter: ….. meg fogjuk válaszolni. 
 
Sajni József: Akik nálam voltak, azt mondták, hogy tehát ők megkérdezték a biztosítójukat, azt mondták, 
nem érvényes, tehát az … Jó, mindegy, de akkor az önkormányzatnak van. Jó, rendben van. Tehát ez lett 
volna, ami ezzel. Ja, és akkor ott van még egy olyan nagy vadgesztenyefa, az Olaj utca második 
kereszteződésében, amelyik … és ezt kérik, hogy valaki távolítsa el, mert bármikor kiborulhat. A 
következő a csapadékvízzel kapcsolatos. Most azért hozom újra vissza …. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, elnézést! Most hányadik kérdésnél tartunk? 
 
Sajni József: Ez volt az első. Ez volt az első, az Olaj lakótelep. 
 
Cseresnyés Péter: Jó, csak hogy tudjam. 
 
Sajni József: A második a csapadékvíz. Az előző közgyűlésen feltettem már ezt a kérdést, kaptam is 
választ, de azóta sem történt semmi. Én kérném, hogy polgármester úr hasson oda… 
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Cseresnyés Péter: Valami történt. Tehát én azt tudom, mondani, hogy történik valami, folyamatban van 
valami, de erre pontos választ fogunk adni, hogy hol áll az ügy. Jó? 
 
Sajni József: Jó. A következő, a miklósfai kerékpárút kapcsán teszem fel a kérdést, hogy ezt az utat 
állandóan bontogatják. Ez nem tartozik a csatornázáshoz, ezt már a Tóth képviselő úrral megbeszéltük, 
tehát nem ebbe a projektben van bent. Ott valakik folyamatosan bontják a kerékpárutat, és a kérdésem az 
lenne, hogy érvényben van-e még esetleg – a jegyző asszony talán ezt meg is tudja kapásból mondani – 
az a valamikori rendelkezés, mely szerint, hogyha járdát valaki megmondja, akkor a teljes szélességben 
kell rendbe tennie? 
 
Cseresnyés Péter: Ez most érvényben van, hogyne lenne érvényben. Igen. 
 
Sajni József: Akkor én azt kérném, hogy legyenek szívesek az illetékesek ezt megnézni, ugyanis ilyen 
foltok, csak foltok vannak sorban ezen a kerékpárúton, ez lassan használhatatlan lesz. Tudom, hogy 
befelé itt ez valamennyire most majd, de nem hiszem, hogy a teljes felújításra sor kerül a ligetvárosi ügy 
kapcsán. Én kérném szépen, hogy erre figyeljen oda mindenki, mert … 
 
Cseresnyés Péter: meg fogjuk nézni képviselő úr. 
 
Sajni József: …. szinte használhatatlanná váltak. És utolsó kérdésként pedig azok, akik autóbuszvárót 
szerettek volna és szeretnének, és kérik azt, hogy amennyiben még létezik valahol ez a bizonyos 
autóbuszmegálló, vagy legalábbis ezek az elemek, akkor ők szívesen összerakják, ami eltűnt onnan a 
liszói elágazóból, mert többen várakoznak itt autóbuszra, és hogy ez Palinból került oda, Paliniból ott 
letették, lerakták, és végül onnan pedig állítólag a szél, nem tudom én, ezt elborította, és onnan eltűnt, 
hogy végül is tehát, hogyha létezik még ez, vagy egyáltalán mi van vele, akkor ők ezt összeeszkábálják, 
mert szükség lenne rá. 
 
Cseresnyés Péter: Megnézzük, de én is úgy emlékszem, hogy valami szél elvitte, messze elröpült. Utána 
fogunk nézni még egyszer, mert úgy emlékszem, erre már adtunk választ. 
 
Sajni József: De nagyon messze nem mehetett, mert azért elég nehéz elemek voltak. De kérdés, hogy 
ekkor ez …. 
 
Cseresnyés Péter: Nem akarok viccelődni vele, a szárnyaknak a nagyságától és a szél erősségétől függ 
ez a dolog, de tényleg, számomra is hihetetlen, de mindenki ezt mondja, hogy valami szél okozta 
probléma volt itt, ennél a buszmegállónál. 
 
Kovács János: Sajni felvetette a kérdést, amivel engem is megkerestek mórichelyi hegyen lévő gazdák 
képviseletében, és szintén ez a téma, tehát az elvitt buszmegállóra ígéretet kaptak, hogy pótolják, és 
azóta se történt semmi, és kérik, hogy intézkedjen a város. 
 
Cseresnyés Péter: Még egyszer, milyen utcáról van szó? 
 
Kovács János: Azt hiszem, ott a liszói elágazóban, mórichelyi hegyre, ahol fel kell menni. 
 
Cseresnyés Péter: Szerintem ilyen ígéret nem volt. … az volt, hogy megnézzük, hogy mit lehet csinálni, 
mert úgy, ahogy az előbb említettük Sajni képviselő úrnak, tényleg elvitte a szél onnét, egyszerűen elvitte 
a szél a buszmegállót. 
 
Kovács János: Rosszul volt letéve. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Éppen most mondom itt Sajni képviselőtársamnak, hogy keresse meg, tegye 
fel egy teherautóra, aztán tegye oda, ahova kell, mint ahogy én elvittem a Thúry ABC-től a buszmegállót a 
Teleki utcára. Hát meg kell találni. Tisztelt polgármester úr, a pályázati tevékenységhez sok sikert 
kívántam, amikor a Vándor László régésznek az abbéli szándékát próbáltuk Ön elé terjeszteni, hogy az 
Inkey kápolna alapjait kellene megásni. Ezzel kapcsolatban tisztelettel tisztelt polgármester úrnak 
figyelmébe ajánlom a Kanizsa Újság most megjelent számát, amiben Thúry György sírjával kapcsolatban 
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egy nagyobb lélegzetű értekezést is lehet találni. Tisztelettel kérem Önt, hogy segítsen ebben valamit, 
mert 2021-ben 450 éves évfordulója lesz Thúry halálának, és azt javaslom ebben a cikkben, hogy 
Várpalota városával összefogva esetleg óriási ünnepségsorozatokat rendezhetünk, sőt, 2021-et lehetne 
Thúry György évének is nyilvánítani Magyarországon. Esetleg a Parlamentben Ön ezt felvetné, akkor 
nagyon megköszönnénk itt a közgyűlésben. Tisztelt polgármester úr, a vármakett és a Kanizsa 
Centrumnál lévő út vagy éppen annak a hiánya már ugyan szerepelt a kérdéseimben, de a vármakettbe 
nem tudok belenyugodni, mert az most is olyan gyalázatos állapotban van, mint volt. Tisztelettel kérdezem 
azt, hogy nem lenne-e jobb azt onnan kivenni, és valahova máshova elhelyezni? Mert ez a fizikai 
megoldás, ez alkalmatlan szerintem. Ha belenyugszunk ebbe fogcsikorgatva, akkor talán nagyobb örömet 
szerzünk azoknak az embereknek. Esetleg hasonló módon is meg lehetne oldani, mint azt a térképet, van 
itt ilyen Kanizsa térkép, itt a …. de én ehhez nem értek jobban, de ezt kérném. A Kanizsa Centrumnál az 
a bizonyos út, ami keresztülvezet és összeköti a keleti városrészt a Kanizsa Centrummal, és az emberek 
ott térdig érő sárban járkálnák. Erre már volt tisztelt polgármester úrnak egy halvány ígérete, hogy 
megnézik ezt az utat, esetleg meg lehet csinálni. Azt nagyon megköszönném. Továbblépve, sajnos én 
nem tudom elfogadni a polgármester úrnak a válaszát, amit adott a bizonyos május 1-jei munkavégzéssel 
kapcsolatban, pontosabban el tudom fogadni, mert leesett a tantusz, hiszen magában a jogszabályban az 
van, hogy az sérti meg ezt az önkormányzati rendeletet, aki belterületen vasárnap és ünnepnapokon 
robbanómotoros eszközzel füvet nyír, kaszál, fát fűrészel. Most én tisztelettel egy olyan indítványt 
terjesztek elő, hogy ne így szóljon a jogszabály, tehát jogszabály módosító indítványom van, és úgy 
hangozna a jogszabály, hogy aki belterületen vasárnap és ünnepnapokon robbanómotoros eszközt 
használt munkavégzésre. Tehát robbanómotoros eszközt használ munkavégzésre. Ez lenne a javaslat. 
Ebben benn van minden, szerintem. A következő: a Teleki utcai gyalogátkelőhely környezetében történt 
burkolatsüllyedés helyreállításánál polgármester úr nagy hangsúlyt helyezett arra, illetőleg maga a Via 
Kanizsa Kht., hogy felhívták a Vízműnek a figyelmét, ismételten felhívjuk a figyelmét – őnekik aztán lehet 
felhívni a figyelmét, mert olyan süketek, mint a nagyágyú, egyik fülükön be, a másikon ki –, hogy a 
speciális living road burkolatot az eredeti állapotban kell helyreállítani. De gondolják ott a Kassai úrék, 
hogy majd csak elfelejtik ezt itt az önkormányzatban. Hát én nem felejtem el, és tisztelettel kérem őket, 
hogy rugaszkodjanak neki. Horrorisztikus összeg, én azt tudom, de szépen csinálják meg. 
 
Cseresnyés Péter: ….  
 
Dr. Károlyi Attila József: Köszönöm. Végül tisztelt polgármester úr, a szokásos 61-es úttal kapcsolatban 
azért egy információval is szolgálnék. 
 
Cseresnyés Péter: Már én is tudok sajnos. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Ez az 50 km-en belüli, a pályázat kiírás, Európai Uniós leállítás. 
 
Cseresnyés Péter: Így van. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Tehát, hogy tudja a város is azt, hogy miről van szó. 50 km-en belül, aki 
rendelkezett aszfaltkeverővel vagy telephellyel, vehetett részt a pályázaton. 50 km és 1 méternél már 
nem. Ezért fogta magát az Európai Unió és leállította a kifizetéseket. 
 
Cseresnyés Péter: Nem, a közbeszerzést érvénytelenítette …. ebben az esetben nem ad rá …. 
 
Dr. Károlyi Attila József: … körülbelül másfél éve emiatt áll az egész. 
 
Cseresnyés Péter: Nem, nem, ez tavasz óta. Rosszul mondtam. De, tavasz óta. A kiírás, amit múlt 
évben írtak ki és most kellett volna …. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Ha Ön javasolná …. 70 pályázatot érint Magyarországon, tehát mi vagyunk a 
70., ezen kívül 69-et, de ott a kormányzatnál is egy kicsit azért a polgármester úr felemelhetné a hangját, 
hogy … 
 
Cseresnyés Péter: Már megtörtént, mert én is egy hete vagy másfél hete jutottam ehhez az 
információhoz, még mielőtt megjött volna mihozzánk hivatalosan a levél, mert körülbelül egy hete jött 
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meg, pár nappal ezelőtt jött meg, valamelyik nap jött meg ez a levél. De lehet, hogy két nappal ezelőtt, 
hétfőn vagy keddi postában volt benn. Sajnos ez a helyzet állt elő, hogy talán abból a célból és azzal a 
céllal írták így ki a pályázatot, hogy lehetőleg minél olcsóbban lehessen megoldani, meg hát itt a helyi 
vállalkozóknak a támogatása is talán szem előtt lehetett a kiírásnál. És hát úgy néz ki, hogy …. 
 
Dr. Károlyi Attila József: De hát …. a sajtó … kormányzat-közeli, azt írják, hogy kormányzat-közeli 
cégek … 
 
Cseresnyés Péter: A sajtó bizonyos része mindig ezt írja. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Mindig ezt írja. Hát ez a csúnya sajtó… 
 
Cseresnyés Péter: ….. egy másik Kormány esetében soha nem írt ilyet. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Csúnya sajtó, igen. Jó. Még egyetlen, ez nem kérdés, hanem csak egy ilyen – 
hogy is mondjam? –, egy reklámnak használnám fel a képviselői státuszomat, hogy a Pünkösdhétfőn a 
Felsőtemplomban Nagykanizsa város díszpolgára, újonnan avatott díszpolgárára, Hajdú Sándorra 
emlékezik a nagykanizsai és a zalaegerszegi vegyeskar. 
 
Tóth Nándor: Három rövid kérdést kívánok feltenni. A harmadik kérdés, az majd két részből áll. Az első a 
Király u. 31-gyel kapcsolatos, mégpedig az ottani parkolási helyzettel. Az ott lakók folyamatosan 
keresnek, de úgy tudom, hogy polgármester urat is keresték ez ügyben, hogy bizonyos napokon, 
elsősorban hétvégén, szombat, vasárnap, bolhapiac alkalmával, valamint nagyvásárok alkalmából 
meglehetős áldatlan állapotok uralkodnak, és az ott lakók nem tudják megközelíteni a lakásaikat, nem 
tudnak ott parkolni. A lakókkal folytatott megbeszélések során három alternatíva merült fel. Az első, hogy 
marad minden a régiben. Ez ugye nem jó senkinek se. Akkor gyakorlatilag a változatlanság mellett 
döntenénk. A második, hogy sorompóval lezárni az udvart. Viszont ugye ott vegyes tulajdonú udvarról van 
szó, az önkormányzat is tulajdonos, lakók egy részének is van tulajdona, valamint üzletek is találhatók az 
udvarban. Ez nem egyszerű egyfelől. Másfelől információim szerint a lakók közül sem támogatná 
mindenki a sorompóval történő lezárást. Ez azt jelenti értelemszerűen, hogy aki nem támogatja, az nem is 
járulna hozzá a költségekhez. A harmadik megoldás, és szerintem ez a legjárhatóbb út, hogy fizetővé 
tenni az udvart, fizetőparkolóvá tenni. Az ott lakóknak egy nagyon kedvezményes éves bérleti díjat 
megállapítani, vagy esetleg egy autó után akár ingyen is megengedni a parkolást, de csak egy autó után. 
Ez persze végig kéne gondolni. Az egyéb városlakók és idegenek számára pedig egy kiemelt tarifával 
díjfizetőssé tenni az udvarban történő parkolást. Tisztelettel kérném polgármester urat, a Via-t, hogy 
gondolják végig ezeket a lehetőségeket, és vizsgáljuk meg, hogy a következő parkolási rendelet 
módosítás alkalmával járható-e ez az út, amit én javasoltam. A második kérdésem, az Bajcsával 
kapcsolatos, mégpedig a Bajcsa, Törökvári út 3. szám alatti autóbuszöböllel kapcsolatos. Korábban ez 
ügyben már egyszer szóltam, és akkor ott történt is a buszöbölben egyfajta kátyúzás, javítás, de ez nem 
oldotta meg igazából a problémát, és a tél elmúltával a problémák ismételten és fokozottan előjöttek. Azt 
kérném Tárnok úrtól, Gáspár úrtól, mind a ketten jelen vannak, hogy vizsgálják meg, és ott teljes körű 
aszfaltozást kérnék a lakók nevében a buszöbölben. A harmadik a kiskanizsai temetővel kapcsolatos. 
Ugye itt az előttem szóló külterületi képviselőknek mindegyiknek a hozzászólása valamilyen módon 
említette a vihart és a fákat. Ott is kidöntött egy, mint utólag kiderült, elkorhadt törzsű fát a temető kerítése 
mellett, és isteni csoda, hogy nem dőlt rá a síremlékekre és nem tett ott kárt a síremlékekben. Azt kérik az 
ott síremlékekkel rendelkezők, hogy vizsgálja meg a város, pontosabban a Via annak lehetőségét, hogy 
az ott található 4-5 fa milyen állapotban van. Egyébként szemrevételezéssel látszik, hogy amelyik kidőlt, a 
mellette lévőnek ugyanúgy elkorhadt a törzse és a gyökere, tehát valószínű, a következő vihar meg fogja 
találni. Kérésem az volna, hogy nézzük meg, hogy életképesek-e a fák, és ha nem, akkor esetleg azokat 
is kérném kivágni. Ennek a kérdésemnek a második része pedig arra irányulna, melyet már szintén 
korábban egyszer fölvetettem, hogy a temető dél-keleti sarkán található egy kapu és egy kisajtó, viszont 
nem lehet az árkot, tehát nincs híd, nem lehet megközelíteni csak úgy, hogy ezen mély árkon kell 
keresztülmenni egyfelől, másfelől pedig a kapu és a kisajtó állandóan zárva van. Kibontották a kerítést a 
temetőbe bejáró emberek, és elmondták, hogy Mindenszentek, valamint temetések alkalmából ez nagy 
probléma, hogy csak a főbejáraton keresztül lehet megközelíteni a temető hátsó traktusát is, hiszen 
látszik, hogy az élet rákényszerítette őket, hogy kibontották a kerítést, és idős, öreg emberek, beteg 
emberek azon a mély árkon keresztül mennek. Azt szeretném kérni, hogy vizsgáljuk meg szintén annak a 
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lehetőségét, hogy egy gyaloghidat, de csak kifejezetten gyaloghidat kérnénk, hogy a kisajtón keresztül 
lehessen megközelíteni a temetőt, és amikor a gondnok ott tartózkodik, tehát napközben legyen nyitva, 
utána pedig legyen zárva. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászóló nem volt, nem jelezték többen, hogy akarnak kérdezni, úgyhogy 
a nyílt ülést bezárom, és egy pár perc szünet, mondjuk egy 3 perc szünet addig, míg zárt ülésre át állunk.  
 
 
 
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 136/2014.(VI.05.) – 143/2014.(VI.05.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 14.45 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 

 Cseresnyés Péter  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 



 1

J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. június 26-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, 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 jegyző, 
Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, 
Janzsóné Strobl Krisztina csoportvezető, Kunics György osztályvezető, Tárnok Ferenc csoportvezető 
 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném megkérni képviselőtársaimat, hogy jöjjenek be, foglalják el a helyet és 
nyomják meg a jelenlétet igazoló gombot, hogy elkezdhessük a közgyűlést. Határozatképesek vagyunk, 
elkezdjük a munkánkat. Először a forgatókönyvet szeretném ismertetni, pontosabban az előterjesztések 
sorrendjével kapcsolatos kiegészítéseket, és a közgyűléssel kapcsolatos kiegészítéseket. A meghívóban 
szereplő két előterjesztést, a 2-dikat és a 8-dikat visszavonom. Ezeket egy későbbi időpontban fogjuk 
majd tárgyalni. Néhány simításra még szüksége van az előterjesztéseknek. Szintén visszavonom a 
meghívó 7. javaslatát, Javaslat a NaGESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására, 
valamint az intézménnyel kapcsolatos egyéb döntések meghozatalára című előterjesztést, mivel a mai 
nap került feltöltésre –, ugyanakkor az SZMSZ 10. § (8) bekezdése alapján a soros közgyűlést követő 
időpontra azonnali soron kívüli közgyűlést hívok össze a következő napirendi pontokkal: 
 Javaslat a NaGESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására, valamint az 

intézménnyel kapcsolatos egyéb döntések meghozatalára 
 Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
pályázat benyújtására 

 Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat 
benyújtására 

Ugye ezen már egy éve dolgoztunk, csak egy napig volt megnyitva az akkori pályáztatás lehetősége, és 
akkor nem adtuk be, nem tudtuk beadni ezt a pályázatunkat. És még szeretném az önkormányzat 
képviselőivel ismertetni azt, hogy a Polgármesteri tájékoztatóhoz egy kiegészítés a tegnapi nap 
folyamán került fel a honlapra, és az Interpellációk és kérdések kapcsán is egy kiegészítés tegnapelőtt 
került fel a honlapra, méghozzá Gábris Jácint kérdésére, felvetésére adott válasz. És még egy 
kiegészítés van, ez pedig a Polgármesteri tájékoztatóhoz – elnézést –, ez pedig a mai napon került fel a 
honlapra. Ezt mind meglátják természetesen a képviselői honlapon. Szeretném kérdezni, hogy a 
napirendekkel kapcsolatosan van-e valakinek megjegyzése. Ilyet nem látok, akkor a vitát lezárom. 
Szavazásra teszem fel ezekkel a kiegészítésekkel a napirendet. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja 
meg az igen gombot. 
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A közgyűlés 13 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

144/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. június 26-i soros ülésén a 
következő 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 új településrendezési tervének 
elkészítésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

3. Javaslat a Pannon Egyetemmel és a Hidrofilt Kft.-vel közös Kutató Központ 
kialakítására (írásban)  
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Birkner Zoltán kampuszigazgató 
  Borsos Ferenc ügyvezető igazgató 

4. Javaslat a háziorvosi ügyeleti díjak módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető 

5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) rendeletének módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

6. Javaslat villamos energia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás 
megindítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

7. Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető 

8. dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő Kanizsa Uszoda Kft.-vel 
kapcsolatos önálló indítványa (írásban) 
Előterjesztő: dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő 
Meghívott: Horváth Vencel ügyvezető 

9. Javaslat az ipari területek fejlesztésére vonatkozó akcióterületi terv 
kidolgozására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

10. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti 
intézmények 2013. évi fenntartói ellenőrzéséről (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: dr. Kaszás Gizella igazgató 
    Koller Jutka igazgató 
    Körmendi Viktória intézményvezető 

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

12. Interpellációk, kérdések 
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Cseresnyés Péter: Én visszatérek arra nagyon szívesen. … kérdés van, azt hallottam. Jó, OK. Jelezze 
mindenki. De tényleg azt kérem, hogy nyomják a gombot, mert nem adok legközelebb szót, hogyha 
valaki nem jelzi. Most már nem kell. Csak azért mondom, furcsa volt nekem is, hogy senki nem jelzi azt, 
hogy valamit akar a kérdések, interpellációk sorában. Tehát akkor Fodor Csaba három kérdés, Balogh 
László egy kérdés, Gyalókai Zoltán egy kérdés, Kovács János egy kérdés. Jó. 
 
 
 
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: Néhány pontosításra kerül sor benne a következő időszakra vonatkozóan. A 
részönkormányzat megalakításával kapcsolatban többek között, elnapolás mellé még bejön a 
napirendről van levétel, mint lehetőség. Tehát ilyen kiegészítések vannak. 
 
Bizzer András: Én módosítanám a módosító rendeletet. A módosító rendelet 3. §-a helyett a következő 
lenne: A Rendelet 50. § (1) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A közgyűlés – a 
város történetileg vagy földrajzilag elkülönült, valamint az egyes településrészeinek sajátos arculata, 
eltérő hagyományai, érdekei és a településrészek lakosságának érdekérvényesítő képessége erősítése 
céljából – településrészi önkormányzatot (a továbbiakban: részönkormányzat) hozhat létre megbízatása 
időtartamára.” 
„(4) A részönkormányzat létrehozását a településrészen helyben lakó (bejelentett állandó lakcímmel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező) választópolgárok (a továbbiakban: érintett választópolgárok) 
kezdeményezhetik a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követő négy 
hónapon belül. A kezdeményezés történhet településrészi gyűlésen vagy az érintett választópolgárok 
legalább 10%-ának aláírásával. A településrészi gyűlés határozatképességéhez az érintett 
választópolgárok legalább 5%-ának részvétele, a kezdeményezéshez a jelenlévők többségének 
támogatása szükséges. Az aláírások gyűjtése a jegyző által hitelesített íven történik. Az aláírásokat 
tartalmazó íveket a gyűjtés bejelentésétől számított 30 napon belül kell a polgármesternek átadni.” 
 
Cseresnyés Péter: Csakhogy értelmezzük és András, arra kérlek, hogy majd bólintsál rá, hogy így van-
e. Tehát annyi történik, a ciklus végén megszűnik a részönkormányzatoknak a javaslat szerint a 
mandátuma, és négy hónapon belül, az önkormányzati választás után négy hónapon belül, vagy az 
önkormányzat megalakulása után négy hónapon belül jelezni kell a megalakítási szándékot, és ebben az 
esetben megalakulhat természetesen azzal a különbséggel, hogy akkor a mostanihoz képest, hogy az 
utolsó évben például nem lehet részönkormányzatot állítani. De szerintem ez így logikus is. Az elején el 
kell dönteni azt, hogy ki mit akar csinálni. 
 
Dr. Etler Ottó László: Érdekes módon engem is a részönkormányzatok foglalkoztattak Bizzer 
képviselőtársammal egyetértve. Tulajdonképpen meglepő az, hogy nagy lehetőséget hordoz ez az adott 
településrészre, mégis csak a Kiskanizsai Részönkormányzat működött csak ebben a ciklusban. 
Énszerintem pontosan az volt a hiány, hogy nem volt megfelelően tájékoztatva az ottani lakosság arról, 
hogy hogy is lehet részönkormányzatot létrehozni. Én most ebben támogatom Bizzer Andrást, hogy 
tényleg ezt a fajta szabályozást, ezt tegyük közzé, és legyen mód rá, hogy ezek a településrészek 
részönkormányzatot tudjanak alakítani. Tehát itt főleg a jegyző asszonynak lenne nagy feladata, hogy ez 
ne csak egy határozatban legyen, hanem sajtóban jelenjen meg. Utánakérdeztem. Tehát abban a 
különböző, Palinban, Bagolán nagyobb lélekszámban vannak, mint például Szabadhegyen, ahol volt már 
ilyen kezdeményezés. Tehát mindenképpen kellene egy lakossági tájékoztatás és nem csak egy 
határozatot hozni róla. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, nem szeretném, hogyha a hivatalra vagy saját magunkra húznánk rá 
annak a felelősségét, hogy alakul vagy nem alakul részönkormányzat. Nekem meggyőződésem az, hogy 
bárki, bármelyik településrész a mostani SZMSZ alapján bármikor alakíthatott volna 
részönkormányzatot. Tehát miért nem alakítottak? Egyébként, hogyha adott területen akartak volna 
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alakítani, mondjuk képviselő, akkor le kell ülni beszélni az ott élő emberekkel, kezdeményezzék a 
részönkormányzatnak a felállítását, megválasztását. A lehetőség megvolt négy éven keresztül. Még akár 
tegnap is lehetett volna ezt a kezdeményezést indítani. Csak pontosan azért, mert nem volt nagy 
érdeklődés, hoztuk ezt a változást, hogy most éppen azért, mert egy szigorítás jön ezzel – már 
időkorlátban értem ezt a szigorítást – az SZMSZ-ünkben létre, valósul meg egy szigorítás 
tulajdonképpen, ezzel azt szeretnénk elérni, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a 
részönkormányzatban gondolkozók arra, hogy egy záros határidőn belül, hogyha ténylegesen a 
részönkormányzat szerepet akar vállalni a város, így a városrésznek az életében, akkor komolyan véve 
a feladatot, adott időintervallumon belül alakítsa ezt meg a szabályoknak, a törvénynek megfelelően. 
 
Sajni József: Ehhez a napirendhez nem kívántam hozzászólni, de Etler képviselő kapcsán most 
szeretném azért elmondani, hogy mielőtt még, akik néznek bennünket, azt hinnék, hogy valóban itt tehát 
az ő tájékoztatásuk hiánya miatt történt ez meg, szeretném elmondani, hogy természetesen mindenütt 
felmerült ennek a gondolata, de mivel jelen pillanatban ezeknek a részönkormányzatoknak a 
kompetenciája olyan amilyen, tehát javaslattevő, véleményező, stb., több kompetenciája nincs, ezért 
aztán nem véletlenül van az, hogy ahol úgy volt, hogy megalakul, ott se alakult meg, és maradt egyedül 
a kiskanizsai, de ahogy látjuk és halljuk itt a közgyűlésen, itt is nagyon kevés esetben van az, hogy 
hozzák a véleményüket. Mert hát az a helyzet, hogy ennél több kompetenciával, ha rendelkezne, 
lennének bizonyos döntési kompetenciák vagy egyéb, akkor lehetséges, hogy biztos, hogy 
szorgalmaznák. A másik pedig, területileg vannak olyan helyek, például most ezt én, ha Miklósfát 
nézem, hogy nagyon sok esetben együtt vannak olyan csapatok, ahol végül is a véleményeket tehát 
hozni, tükrözni, tehát vagy idehozni közgyűlés elé. 
 
Cseresnyés Péter: Ha jól értem képviselő úr, akkor abban egyetérthetünk mind a ketten, amivel 
kezdtem én is Etler Ottó képviselő úr felszólalására a reagálásomat, hogy a lehetőség megvan, és nem 
feltétlen kéne magunkra húzni annak felelősségét, mert nem mi döntünk abban, hogy részönkormányzat 
létrejön, megalakul vagy sem, hanem az ott élő emberek kezdeményezését mi tulajdonképpen 
tudomásul kell, hogy vegyük, ez erkölcsi kötelességünk, mert elvileg le is szavazhatnánk a 
kezdeményezést, de nem tesszük, tehát nem tettük volna és nem tennénk szerintem ilyet, mert az ottani 
vélemény, ami elhangzik egy-egy települési részönkormányzat ülésén, az számunkra fontos. De úgy, 
ahogy Ön mondja, kompetencia hiányában sok helyen azt látták, hogy nincs értelme megalakítani. Más 
úton egyébként is a véleményt el lehet mondani, és fel lehet az önkormányzat képviselőjével venni a 
kapcsolatot. További hozzászólót nem látok. Akkor a menet az lenne, a szavazás menete az lenne, hogy 
először Bizzer képviselő úrnak a módosító indítványáról szavazunk, és utána szavazunk a rendeleti 
javaslatról. Aki el tudja fogadni Bizzer képviselő úrnak a módosító javaslatát, az kérem, nyomja meg az 
igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Cseresnyés Péter: És akkor a rendeleti javaslatról szavazunk. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg 
az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendeletet alkotja: 
 
 

22/2014.(VI.30.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 22/2014.(VI.30.) 
önkormányzati rendeletét a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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Cseresnyés Péter: Szeretnék egy javaslatot tenni, mert a 9. napirendi pontunk két meghívott vendége 
itt van, és énszerintem nagyon fontos lenne, hogyha kérdés hangzik el, akkor ők elmondják a saját 
véleményüket és a saját gondolataikat, úgyhogy ha a közgyűlés tagjai beleegyeznek, akkor hozzuk a 
most megtárgyalandó előterjesztés utáni helyre az őrájuk vonatkozó napirendet, mert egy nagyon fontos, 
szerintem a város szempontjából is fontos napirendet fogunk megtárgyalni az ő részvételükkel. Hogyha 
valakinek ellenvetése van, akkor szavazásra teszem fel, de ha nincs, akkor beleegyezésnek veszem a 
javaslat elfogadását. 
 
 
 
2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város új településrendezési tervének elkészítésére 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném kérdezni, van-e hozzászóló? Ilyet nem látok, a vitát akkor lezárom. A 
határozati javaslattal, aki egyetért, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

145/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. az előterjesztésben foglaltak alapján egyetért egy új településrendezési terv 

elkészíttetésével 2014-2016. év folyamán. A Közgyűlés felkéri a 
Polgármestert, hogy a rendezési terv elkészíttetéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. A közbeszerzési eljárói feladatok lebonyolítására 
1.500.000.- Ft forrást biztosít a 2014. évi költségvetés 16. számú melléklet, 
működési célú céltartalék, Pályázati önrész sorából. 

 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész 
 Tárnok Ferenc városüzemeltetési csoportvezető) 
 
2. a településrendezési terv elkészítéséhez 5.000.000.- Ft forrást biztosít a 

2014. évi költségvetés 16. számú melléklet, működési célú céltartalék, 
Pályázati önrész sorából, valamint a fennmaradó 25.000.000.- Ft-ot a 2015-
2016. évi költségvetési rendeletébe betervezi. 

 
Határidő: 2014. december 31., illetve az éves költségvetési rendelet 

elfogadása 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 
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3. Javaslat a Pannon Egyetemmel és a Hidrofilt Kft.-vel közös Kutató Központ kialakítására 
(írásban)  
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Birkner Zoltán kampuszigazgató 
  Borsos Ferenc ügyvezető igazgató 

 
 
Cseresnyés Péter: Ennek a mai napirendi pontnak – igazgató urakat kérdezem – körülbelül másfél 
éves, kétéves története van ugye? Akkor kezdődött el egy olyan beszélgetés, hogy az a tudás, ami 
Kanizsán van, hogyan kerülhet kihasználására, kiaknázásra, és hála Isten az egyetem és a Hidrofilt Kft. 
egymásra talált, és egy olyan gondolat fogalmazódott meg, egy olyan kezdeményezés fogalmazódott 
meg, amelyik énszerintem Nagykanizsa gazdasági életében is nagyon komoly szerepet játszhat a 
következő időszakban, és egy olyan kérés fogalmazódott meg részükről, hogy a város önkormányzata, 
kvázi a város ebben a munkában vegyen részt, legalábbis a hógolyó indításánál, meggyúrásánál, 
meglendítésénél mindenképpen vállaljon szerepet. Egy Kutató Központnak a létrehozásáról van szó, 
egy tudásközpont, akkor így mondom, ahol képzés, fejlesztés és innováció valósulna meg. 
Remélhetőleg abból a pénzből is, amit az Európai Unióból innovációra, fejlesztésre, 
gazdaságfejlesztésre szán a Magyar Állam, a magyar kormányzat. Szeretném megkérdezni, hogy még 
mielőtt kérdés lenne, éppen a bevezetésképpen, hogy mindenki alaposabban megértse, hogy miről is 
van szó, akarnak-e szólni? Akkor ki lesz az első? Azt Önök döntsék el. Borsos Ferenc igazgató úr. 
 
Borsos Ferenc: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszélhetünk, hiszen ez fontos 
nekünk, mint termelőszektornak, és fontos a városnak, mint a város életét – ahogy polgármester úr 
fogalmazott – megmozgató eseménynek. A mi cégünk részéről az elmúlt huszonegy-két éves 
működésünk alatt az volt a törekvés mindig, hogy Nagykanizsának a városába a vízkezelés tudását, 
technológiai ismereteit megtartsuk, és ezt az idők folyamán inkább öregbítsük. Ennek a munkának az 
eredményeképpen eljutottunk valameddig a cégnek a gazdasági fejlődésében, de ezen a ponton nem 
szeretnénk megállni, és az lenne a szerencsés, ha ebben a mi cégünk és a város közös erővel tovább 
tudna lépni. Bizonyára mindenki hallott az országos programokról, illetve a világban zajló eseményekről, 
ahol elég közhelyismeret már, hogy a víz, az egyre inkább egy fontos elemévé válik a civilizált világnak, 
és ezen belül, mint egy fontos piaci terület is megjelenik a térképen. A mai magyar víziparban a Hidrofilt 
Kft. hál’ Istennek egy elég meghatározó szerepet tölt be, és ugyanilyen módon számos más 
nagykanizsai vállalkozás még ebben a körben megnevezhető, akik részt vesznek ebben a munkában. 
Ahogy az események haladnak előre, az országba bejövő külföldi mindenféle nációból érkező cégek 
szintén igyekeznek ebből a területben minél többet kiszakítani, ezért nekünk nagyon fontos, hogy olyan 
bázist tudjunk kiépíteni, ami hosszú távon biztosítja a fennmaradását ennek az iparágnak a városban és 
azon belül is a szűkebb pátriánkban. A további fejlődésnek az egyik fontos záloga, hogy műszakilag is 
tudjunk fejleszteni, illetve a megfelelő szakemberállomány rendelkezésre álljon ahhoz a fejlődéshez, 
amit itt szeretnénk befutni. A képzésnek a fejlesztése, az már egy kicsit talán elindult. Reméljük, hogy az 
is egy sikeres lépés lesz ezen a körön belül. Ennek egy második állomása pedig ez a bizonyos 
kutatásfejlesztés. Joggal kérdezheti valaki, hogy miért van szükség kutatásfejlesztésre. A mi 
társaságunk most is áttételesen különböző intézményekkel végez különböző fejlesztési munkákat, és 
próbálja annak eredményeit hasznosítani, de szerencsésebb lenne, hogyha ez a munka, ez 
Nagykanizsán zajlana. A napi eseményekből tudom idézni, hogy már kezdenek visszajönni 
Nagykanizsára, illetve remény van arra, hogy visszajönnek fiatalok, olyanok, akik ma többnyire 
Budapesten dolgoznak, és ezekkel a friss munkaerőkkel megtűzdelve szeretnénk ezt a tevékenységet 
elindítani olyan módon, hogy után annak a műszaki fejlesztésnek az eredményeit már a mi cégünk, 
illetve a városban más hasonló tevékenységet folytató cégek hasznosítani tudják. Én nagyon bízom 
benn, hogy az az igyekezet, amit erre fordítunk, akár a város, akár mi cégünk, az elegendő lesz ahhoz, 
hogy az egyetemi kutatóintézet egy komoly pályát tudjon befutni. A Veszprémi Egyetemet, én úgy láttam 
rektor úr részéről, hogy meglehetősen elkötelezett ebben a tárgyban, és ha a kellő támogatottsága 
meglesz minden irányból, akkor remény van arra, hogy ez egy sikeres vállalkozás, egy sikeres 
próbálkozássá alakuljon. Sok sikert kívánok … 
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Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. Hát mi inkább Önöknek, mert ebben tevékenyen Önök vesznek 
részt, az érdek meg közös. Fodor képviselő urat kérdezem, hogy megengedi-e azt, hogy Birkner úr 
elmondja, és akkor utána… Birkner úré a szó. 
 
Birkner Zoltán: Hát igazgató úr után néhány dolgot szeretnék csak hozzátenni. Polgármester úr, ha 
megengeded, egy picit pontosítom, három évvel ezelőtt Te javasoltad azt, hogy mindenképpen 
találkozzunk. Akkor még nem értettem – ezt bevallom Neked férfiasan most így, hogy mi dolga lesz egy 
menedzser, turizmus és informatikai képző intézménynek egy víztisztító céghez. Aztán elmentünk a 
víztisztító céghez, illetve sokkal több, mint víztisztító cég, és rájöttünk, hogy elképesztő fejlődés és 
növekedési potenciál van a Hidrofilt Kft-ben. Aztán rájöttem, hogy a Pannon Egyetem eredetileg a 
Veszprémi Vegyipari Egyetem volt, és hogy ez a terület 70 %-ban vegyészet. Akkor már nem volt olyan 
nehéz összerakni azt a dolgot, hogyha nekünk van egy nagyon erős, ezen a területen Magyarországon 
kiemelkedő színvonalú egyetemünk, és van egy ezen a területen kiemelkedő színvonalú cégünk, akkor a 
kettőnek a metszéspontja, az egy Kutató Központ. Aztán, hogy mennyire felpörgött az esemény, a cég 
nyomást gyakorolt ránk, hogy nincs ilyen képzés Magyarországon. És akkor az egyetem saját forrásaiból 
összerakott egy másoddiplomás képzést, ez a víztisztító üzemmérnök, amit most szeptemberben, és 
most el szeretném itt mindenkinek mondani, hogy duális képzési formában, azaz egy olyan 
mérnökprogram indul, aminek a gyakorlati része a Hidrofilt Kft-nál, az elméleti része pedig a Pannon 
Egyetemnél fog lezajlani Nagykanizsán minden esetben. És hát hála Istennek a piaci partnerek nagyon 
érdeklődnek a képzés iránt. Tehát még egyszer, olyan szak indul el Nagykanizsán, aminek nincs 
Magyarországon se, sőt, a környékbeli országokban sincs egyetlenegy vetélytársa. És hát az a tervünk, 
hogy a technikus szinttől a mester szintig a kiváló középiskolai hátterünket kihasználva ennek a teljes 
iparágnak a teljes oktatási portfolióját szerezzük meg. És ennek az iparágnak a legnagyobb 
kutatóbázisát építsük ki Nagykanizsán. Hogyha ez megvalósul, akkor azt gondolom, hogy tényleg egy 
olyan unikális elemmel gazdagodhat a Pannon Egyetem, gazdagodhat a Hidrofilt Kft., és gazdagodhat 
Nagykanizsa, amire szerintem nem volt példa. Egyébként, hogy milyen nagy az érdeklődés a területen, 
amióta ezt mondjuk, amerre járunk-kelünk a világon, egyre többen érdeklődnek, és szeretnének 
valamilyen módon csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, úgyhogy azt hiszem, azt érzem, hogy 
valami hasonló dolog fog történni, mint amikor nagyon bölcsen az önkormányzat annak idején úgy 
döntött, hogy egyetemi kampuszt épít. Tehát egy ehhez, vagy ennek megfelelő súlyú dolognak az 
építése kezdődik most. És hát nagyon köszönöm polgármester úr és a képviselőtestületnek az eddigi 
támogatását. Bizottsági ülések nagyon biztatóak voltak, úgyhogy hát reméljük, hogy minden a terveink 
szerint alakul. Talán ezt szerettem volna még hozzátenni. Ezek új elemek, és hogy mennyire sürgős 
ennek az egész ügynek a létrehozása, szeptemberben örülnénk neki, hogyha szalagot lehetne vágni, a 
Kutató Központ átadásának a szalagját. Úgyhogy ennek megfelelően készülünk a mai közgyűlésre is. 
 
Cseresnyés Péter: Nem véletlen volt a Zrínyi úti volt telephelynek a visszavétele, vagy visszaadása 
sem. Tehát azért az események egy, talán azt lehet mondani, hogy félig-meddig tervszerűen mentek a 
hosszú hónapok sorában lépésről lépésre előre. Én nagyon örülök annak, hogy ez akkor ezek szerint 
három éve történt, első komolyabb beszélgetésünk után eljutottunk ide, mert ugye ez a bizonyos 
beszélgetés azzal indult, hogy legyen-e gépészmérnök-képzés Kanizsán vagy ne legyen, és innét jött az 
ötlet, hogy ennek a két, már intézménynek és cégnek, tehát két szervezetnek egymásra kell találni, 
ugyanis a Hidrofilt kezében van egy olyan bázis tudás tekintetében, ami nagyon, nagyon fontos lehet a 
városnak. És én azt gondolom, nemzetgazdasági szempontból is nagyon, nagyon fontos. Úgy, ahogy 
Borsos úr elmondta víz, az nem sokára nagyon nagy kincs lesz az emberiség szemében, már most is az 
sok helyen, mi még nem becsüljük talán annyira az ivóvizet, mint a világ más területein. De hogy ez az 
igény és ez a kincsnek tekintés, ez egyre nagyobb üzletet is jelent a hozzáértők számára, ez biztos. …. 
Kanizsán ez a tudás megvan évtizedek óta, ezt nem kihasználni, énszerintem nagyon nagy hiba lenne. 
És hát ugye az első beszélgetés után végül is sikerült mind Borsos urat is meggyőznöm, meg Birkner 
urat is meggyőzni, hogy nagyon komoly beszélgetéseket kell folytatni, és én nagyon örülök, hogy 
eljutottunk idáig, és remélem, a közgyűlés, és szinte biztos vagyok benne, hogy egyébként így fog 
történni, a közgyűlés támogatja az előterjesztésben foglaltakat, mert én azt hiszem, óriási lehetőség van 
ebben a mostani kezdeményezésben. És szeretnék továbbmenni azon, amit Birkner igazgató úr 
mondott. Itt nem csak a felsőoktatásról van szó. Itt a szakmunkásképzésről – nem tudom, szentségtörés-
e a szakmunkásképzést 2014-ben, mint fogalmat használni, de szerintem még akár ehhez vissza is 
kellene térnünk, ehhez a fogalom, mert a jó szakemberekre, a nagy tudású szakemberekre, nem 
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feltétlen csak mérnökemberekre, hanem szakmunkásokra is szükség van, és énszerintem ez a projekt, 
nevezzük így, ez nem csak a mérnökképzésben jelent nagyon, nagyon komoly lehetőséget, hanem a 
szakmunkásképzésben, mondjuk a szakmunkás, technológus képzésben is óriási lehetőségeket rejt, 
hisz nem csak megtervezni kell, hanem ezeket a berendezéseket, az innováció termékeit majd le is kell 
gyártani, mert abban lesz az igazán nagy „üzlet”. Egyrészt pénzben is – gondolom –, és abban is, hogy 
foglalkoztatás területén is sokat jelenthet a városnak egy ilyen jellegű sikeres kezdeményezés, sikeres 
terv. 
 
Dr. Fodor Csaba: Hát itt van ez a dokumentum, ami alapvetően persze szolgálja a város érdekét is, de 
nyilvánvalóan alapvetően és első körben, talán az első húsz körben az egyetem érdekeit szolgálja és a 
gazdálkodó szervezet érdekeit, aki ebben a Kutató Központ létrehozásában részt vesz. Ez akkor 
szolgálná a város érdekét, mert itt a munkahelyteremtés elhangzott ugyan, de ugye az előterjesztésben 
3-4 fő kutatóról beszél és 2-3 fős doktoranduszról. Ugye a 2-3 fős, az nem olyan. Persze, hogyha ezek új 
munkahelyek, és új embereket vesz fel, akkor jelentősek, ha átcsoportosítások történnek, akkor 
kevésbé, de elfogadom, hogy így van. Polgármester úrral egyetértek abban, hogy a szakmunkásképzés 
fontos lenne, eddig is az lett volna, a jövőben pedig rendkívül fontos lesz, de én ebben nem látom most 
még szakmunkásképzés helyét. Nyilvánvalóan, hogyha ez ki lesz bővítve, vagy másfajta irányba mozdul 
el, akkor igen, de a szakmunkásképzés ma még nem egyetemi szintű, és nem kutatóintézeti szintű, 
tehát ennek azért az alaplépcsőfokait össze kell rakni ahhoz, hogy ez rendben lehessen. Azt szeretném 
majd tudni polgármester úr, hogyha kaphatnánk a későbbiekben, vagy akár a következő polgármesteri 
beszámolóban egy kimutatást arra, hogy igazából mennyi pénzzel támogatja a város az egyetemet, 
beleértve az ösztöndíjaktól, a támogatásoktól és egyéb más csatornákon adott pénzektől, hogy lássuk 
összességében, és azt tudjuk mondani, hogy valóban jelentős pénzeket fordítunk mi annak érdekében 
az oktatásba vagy a felsőoktatásba, hogy Nagykanizsán ez a kampusz tovább működhessen. De ezt 
csak így mellékesen jegyzem meg. Mert itt ugye 20-20 millió Ft-ról beszélünk, az összesen 60 millió Ft 
költségigénye van ennek a cégnek, mert …. Tőlünk 20. Ugye az előterjesztés szerint most 10, meg jövő 
évi költségvetés terhére 10 millió Ft, és akkor bízunk abban, hogy a kutatás eredményeként létrejövő 
szellemi termékek értékesítéséből vagy annak hasznából majd el tudja tartani magát ez a kutatóintézet. 
Én azt gondolom, akkor szolgáljuk mi a város érdekeit, ha azt mondjuk, hogy rendben van, beszáll a 
város is ebbe a történetbe azzal természetesen, hogyha ott a kutatás a kutatóintézetben bármilyen olyan 
szellemi termék keletkezik, ami mondjuk, akár szellemi alkotások szerint védett vagy védendő termék, 
akkor ahhoz a nagykanizsai vállalkozások ingyen hozzájussanak, tehát azoknak ne kelljen fizetni 
mondjuk, azokért a szellemi termékekért. …. ilyen részletese nem tér ki az előterjesztés, de én azt 
gondolom, hogy akkor szolgáljuk, mert igazából, ha ez nem így van, akkor most csak a Hidrofilt Kft. 
érdekeit szolgálja, meg az egyetem érdekeit. De minekünk az a dolgunk, hogy a nagykanizsai 
vállalkozások érdekeit is szolgáljuk. És ha mi teszünk be a közösből ugyanannyit, mint a gazdálkodó 
szervezet, akkor azt gondolom, hogy ennek dotációjaként elvárhatjuk, hogy akkor a közös létrehozott 
szellemi termékből a város kvázi ilyen tevékenységgel foglalkozó cégei is részesülhessenek akár ingyen, 
akár valamifajta névleges összegért. Nem tudom, hogy ez hogy fog működni, mert erről nincs az 
előterjesztésben szó, ez csak ötlet volt. Én szeretném polgármester úr, és módosítás van igazából a 
határozati javaslathoz, én azt szeretném, hogyha polgármester úr most nem kapná meg a 
felhatalmazást a támogatási és egyéb szerződések, megállapodása tekintetében. Én azt szeretném, ha 
az visszakerülne ide, hogy lássa a közgyűlés is, hogy milyen. Mert ugye az előterjesztésben van valahol 
arról szó, hogy döntéshozó és döntéshozási fórumot kell létrehozni, ahol az önkormányzat, a gazdálkodó 
szervezet és az egyetem hármas összehoz valamilyen döntéshozó fórumot, és ennek a működési 
szabályait, jogkörét, hatáskörét és egyebeket pedig majd a működési megállapodásban, vagy nem 
tudom, hogy fogalmaz, vagy hasonló, vagy később megkötendő megállapodásban kell rögzíteni. Én azt 
szeretném, hogyha visszakerülne. Ez nem bizalmatlanság, félreértés ne essék, én azt szeretném, ha a 
közgyűlés látná. Nyilvánvalóan meg fogja adni a felhatalmazást, csak tudjunk róla mi is, hogy mégis mi 
van ebben a működési mechanizmusban, hogy hogyan fog a továbbiakban működni. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, szerintem módosítás nem hangzott el. Az lesz a módosítás, hogyha 
nem szavazza meg a közgyűlés ezt most, hanem abban a formában …. 
 
Dr. Fodor Csaba: Valószínű, pontatlanul fogalmaztam. Egy módosítás volt. Ugye van itt egy olyan 
határozati javaslat, az 1. pont utolsó mondata, amiben felhatalmazza a polgármester urat a Kutató 
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Központ működésével kapcsolatos megállapodás aláírására. Mert gondolom, hogy erre a 
megállapodásra hivatkozik maga a szöveg. 
 
Cseresnyés Péter: Igen. 
 
Dr. Fodor Csaba: Nem derül ki, csak feltételezem. Mert később is lesz egy felhatalmazás. Én erről 
beszélek csak, hogy ez… 
 
Cseresnyés Péter: Jó, szavaztatni fogok róla. De ha nem szavazza meg a közgyűlés, akkor ez nem 
módosítás, hanem egyszerűen nem szavazta meg és nincs tovább semmi más. 
 
Dr. Fodor Csaba: … megszavazza a közgyűlés, nem lesz azzal hiba, csak. 
 
Cseresnyés Péter: Ettől függetlenül szavaztatni fogok a javaslatáról természetesen. Én majd a 
munkahelyteremtés, nem munkahelyteremtés, részesül-e a város valamiből, nem részesül a város, 
Önöket kérném meg, hogy reagáljanak rá, mert ugye itt egy hosszú szakmai egyeztetés történt az 
egyetem és a cég között. Természetesen azért nincs ebben most szakmunkásképzés képviselő úr, mert 
itt most egy Kutató Központ jön létre, ahol fejlesztéseket fognak csinálni, amit majd hasznosítani fognak 
a Hidrofiltnél vagy éppen azok, akik megveszik a szabadalmakat vagy a fejlesztéseket. És akkor, ha 
gyártásra kerül sor, és miért ne kerülne gyártásra sor, hisz azért csináljuk mindezt, hogy olyan 
szabadalmak, olyan újítások jöjjenek létre, amit be lehet építeni. Ez azt jelenti, hogy szakmunkásokat 
kell felvenni, és szakmunkásokat kell képezni. Arra a felvetésére, hogy mivel a város tesz ebbe 
valamennyi pénzt, most egy ilyen elvi vitába nem szeretnék belemenni, ezért minden kanizsai 
vállalkozás kapja meg azokat a fejlesztéseket vagy fejlesztési eredményeket ingyen, amit itt ebben a 
Kutató Központban elvégeznek, én azt mondom, kicsit megfordítanám ezt a dolgot, mert hogyha ennyire 
anyagiasan gondolkozunk, akkor azt mondom, csatlakozzanak a Kutató Központhoz, tegyék be a 
megfelelő pénzmennyiséget, kvázi egy gazdasági társaságként fog működni a kutatás, fejlesztés, 
vegyenek részt a munkában, ha más nem, akkor azzal, hogy hozzájárulnak ennek a Kutató Központnak 
a működéséhez, és akkor az önkormányzat szépen hátrébblép. És akkor természetesen ők ugyanolyan 
feltételekkel jutnak hozzá, mint mindenki más, aki a kutatásban részt vett és terhet vállalt. De azért ezt 
ne várjuk el, hogy egy komoly anyagi kockázatot vállaló szervezet, aki munkát tesz bele, aki tudást tesz 
ebbe bele, közkinccsé tegye a hosszú, kínkeserves munkával megvalósított terméket. És ezt nem a 
féltékenységből mondom, hanem lehetőségként nyújtom – de talán igazgató úr erről megint többet tud 
mondani – a kanizsai egyéb vállalkozásoknak. A többire, hogyha lehet, reagáljon, meg erre is, hogyha 
szükségesnek tartja. 
 
Birkner Zoltán: Hadd kezdjem kedves képviselő úr egy történettel. Talán egy picit közösen 
emlékezzünk a múltra, merthogy ott volt képviselő úr, amikor ez az egész történt. 1998-ban kilenc cég 
10 millió Ft-ot adott egy Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány nevezetű szervezetnek annak érdekében, 
hogy Nagykanizsán akkor még arról gondolkodtunk, hogy főiskolát, de valamilyen típusú felsőoktatási 
képzést indítson. Hogy ez milyen elképesztő ügyes és sikeres befektetés lett, hát hadd mondjak néhány 
adatot hozzá – jó? –, és akkor szerintem ez így első gondolati körnek jó lesz az intézet vagy a Kutató 
Központ alapítása kapcsán. Több mint 800-an végeztek Nagykanizsán, szereztek diplomát vagy 
képzettséget az elmúlt 14 esztendőben. 7 különböző szakon oktatunk. Három évvel ezelőtt elindult a 
gépészmérnök programunk, amit csak úgy felelevenítek Önöknek, hogy nyugat-dunántúli zónában 
többen próbálkoznak ilyenek létrehozni, és az indulás pillanata általában több százmillió forintos 
invencióval indult. Ezt csak azért mondom el, hogy nem tudom, hogy emlékszünk-e bármi több 
százmillió forintos invencióra ebben az ügyben. Én nem nagyon. Tehát eljutottunk odáig egy szerves 
fejlődésen keresztül, hogy ma Nagykanizsán a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán 80 % fölött 
van a minősített főállású oktatóknak a száma. Azoknak a szakoknak, amit hirdetünk, és amiknek 
elindítunk, azoknak a tudományos háttere, azt gondolom, hogy sokaknak irigylésre méltó. Ez a közös 
munka, ez mi közös termékünk. Ezt azért mondom, hogy a Nagykanizsa és az egyetem együttműködése 
olyan példaértékű, hogy engem több városban megszólítottak és megkérdezték, hogy hogy csináljuk azt, 
hogy mindig egyöntetű döntéssel támogatja az önkormányzat az egyetemi kezdeményezéseket. Tehát 
szerintem van egy olyan 15 éves minta előttünk, amit egyszerűen követni érdemes, mert ez a minta egy 
sikeres minta volt. És Nagykanizsának egy egyetemi kampusza van, ami szerintem egy picivel több, mint 
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amit annak idején megálmodtunk. És most abba a fázisba jutottunk, hogy van egy elképesztően nagy 
tudással rendelkező, gyakorlati tudással rendelkező cégünk, nyilván van egy 40-50 éves tapasztalat 
mögötte, mert a múltból is megvolt ez a dolog, van egy kiváló vegyész egyetemünk, vagy 
vegyészképzésből kinőtt egyetemünk. Ebből a kettőből csak olyan dolgot rakhatunk össze, aminek a 
szellemi terméke biztos, hogy értékes lesz. És Nagykanizsa egyébként azzal, hogy beszáll ebbe az 
ügybe, és akkor most konkrétan válaszolok polgármester úr kérdésére, nyilván amíg a finanszírozás tart, 
addig minden szellemi termék, ami keletkezik ebben a Kutató Központban, az a befektetésnek megfelelő 
arányban keletkezett. Innentől kezdve a szabadalmi eljárásból befolyó jövedelmek is, minden egyéb, ami 
keletkezik, az az önkormányzaté is. De én nem így nézek erre a dologra, mert szerintem ennek nem az 
lesz a legnagyobb hozama, hogy mondjuk 20 éven keresztül szabadalmi bevétele lesz az 
önkormányzatnak. Inkább úgy tekintek az egészre, hogy el tudunk indulni 7-8 tehetséges emberrel egy 
olyan területen, ahol egyébként 25 tehetséges gyakorlati szakember tevékenykedik. És ha ez az intézet 
vagy Kutató Központ sikeres lesz, akkor remélem, hogy több százmillió forintot fog nyerni már a 
következő esztendőben. Nyilván ezt nem tudjuk megígérni. De miért ne fogalmaznánk meg nagy 
célokat? Miért ne mondanánk azt, hogy Nagykanizsán 5 év múlva egy Kutató Központban 50-en fognak 
dolgozni, és ennek a tudásnak a legnagyobb magyarországi termelője lesz. És akkor innentől kezdve a 
gazdasági hasznát, társadalmi hasznát, tudáshasznát már nem is szeretném tovább folytatni. És hogy 
lefelé épül-e a dolog? Az volt a legelső, amikor elindultunk a megbeszéléseknél, hogy megkerestük azt 
az iskolát, akinek a vegyészképzésben 40 éves, 50 éves rutinja van, és olyan országos híre, mint azt 
gondolom, hogy nagyon kevés szakközépiskolának van Magyarországon. És pont arról beszéltünk, hogy 
mentsünk meg mindent, ami ott van. Az összes pipettától a tanári tudásig. Tehát az egész tervünk, az 
arról szól, hogy egy teljes oktatási vertikum. Hát mikor leszünk nagyon sikeresek a piacon? Nyilván, ha 
mindenki, a szakmunkástól az egyetemi végzettig idejön Nagykanizsára azért, hogy a víztisztítás 
területén professzionális tudást szerezzen. Hát ez egy kicsit nagyobb ívű terv, tudom, mint amiről az 
előterjesztés szól, de hát, ha nem fogalmazunk meg ilyen csillagos terveket magunknak, akkor miért 
gondoljuk azt, hogy újra ugyanazt az utat lehet lefutni, mint amit az egyetemi kampusz esetében 
megtettünk. Úgyhogy én nagyon bízom benne képviselő úr, hogy ahogy eddig is a város ezt a dolgot 
egyöntetűen támogatni. Szerintem szüksége van rá ennek a Kutató Központnak. 
 
Cseresnyés Péter: Nem akarom szétbeszélni a dolgot, én legfőképpen nem szeretném húzni a 
dolgokat, de megint eszembe jutott egy nagyon fontos dolog, amíg igazgató urat hallgattam. És 
remélem, hogy ha nem is örülnek annak, amit most mondani fogok, de úgy nagyjából egyetértenek vele. 
Abban az esetben, hogyha ezt a lépést valamikor nem tesszük meg, most vagy a közeljövőben, az a 
veszély is fenyegethetett volna bennünket, hogy egy idő után egy csomó szaktudás, ezen a területen 
meglevő szaktudás Nagykanizsán elveszik, és Nagykanizsa kezéből a lehetséges kezdeményezés, ami 
most itt előttünk van, kiesik, és majd jönnek egyébként nagy szaktudással, e területen nagy szaktudással 
rendelkező nemzetközi multinacionális cégek, akik majd átveszik mondjuk, a Nagykanizsán nem csak a 
Hidrofilt által, hanem sok más kisebb cég által még magukénak tudott szaktudást. Ezt szeretnénk 
megelőzni, és azt szeretnénk, hogy nehogy már itt külföldi cégek tudjanak velünk, magyarokkal 
versenyezni, hanem rákényszerítsük őket arra egy-két év múlva, vagy egy évtized múlva, vagy két 
évtized múlva, hogy egyébként a piacon egy nagykanizsai nagy céggel kelljen, vagy a Nagykanizsáról 
elindult nagy szaktudással kelljen versenyezni. Legyen ez Európa, Amerika, Ázsia, vagy bárhol, hisz 
most nagy szavaknak tűnhetnek azok a szavak, amit elmondtam, de itt jelen pillanatban is ez van. 
Ázsiában magyar céggel versenyeznek hatalmas tőkével rendelkező, és jelentős szaktudással 
rendelkező, ezen a területen működő cégek. Magyar céggel versenyeznek. Hát ezt nem szabad 
elveszítenünk. Erről szól ez az előterjesztés, ha most nem szó szerint vesszük azt, amit ide leírtunk. Én 
legalábbis így értelmezem, és ebben a hitben írtam ezt az előterjesztést alá. 
 
Sajni József: A bizottsági ülésen én kifejtettem álláspontomat. Annyiban szeretném ezt kiegészíteni, 
illetve most azért elmondani, részben oka fogyott, amit mondani akartam az által, hogy Fodor képviselő 
úr több mindent megemlített, de arról azért szólnék, hogy ugye itt most egy Kutató Központ 
létrehozásáról van, és ehhez ugye az önkormányzat 20 millió Ft-tal járul hozzá. Azt azért mindenki tudja, 
hogy egy Kutató Központban, ha elindul a kutatás, akkor az nem úgy van, hogy ma nekiálltak és holnap 
már nem tudom milyen eredmények vannak. Tehát ez majd egy folyamat eredményeként jut el valahova, 
és bízzunk benne, hogy oda jut el, hogy ebből mindenki profitálni fog, még a város is. Én ebben bízva, 
tehát hogy ez a Kutató Központ, illetve maga a kutatás, és ugye itt vízről van szó, és ennek szerintem 
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most nagyon nagy keletje van annak ellenére, hogy az egyik tanítómesterem azt mondta, hogy nincsen 
jó víz, meg rossz bor, de úgy gondolom, hogy ez most világszerte nagyon felkapott téma, és nem 
véletlenül, hiszen az ivóvízkészlet, az fogyóban van, és hát sok probléma van vele. Summa summarum, 
én azt mondom, hogy tehát ezt a központot igen, támogassuk, hogy jöjjön létre, de abban viszont Fodor 
képviselő úrral egyetértek, hogy ennek a megállapodásnak tartalmazni kell azért azokat az elemeket, 
hogy legyen azért garancia arra, hogy az önkormányzat netán milyen további támogatásokat esetleg 
kell, hogy adjon. Mert ha nem jön, tehát ez nem fogja megtermelni a működéséhez a költségeket, akkor 
esetleg milyen további támogatást igényelhet, illetve ezekből a kutatásokból, fejlesztésekből, 
innovációkból, ne adj Isten, szabadalmakból vagy újításokból hát az önkormányzat akkor milyen fokon 
részesül – annak ellenére, hogy igazgató úr itt említette, hogy természetesen annak arányában, mint 
ahogy beszálltunk. 
 
Cseresnyés Péter: Sajnos Fodor képviselő úrnál nem reagáltam erre a felvetésre. Természetesen, 
hogyha a módosító indítvány nem kapja meg a többséget, és elindul a folyamat, akkor is mindenegyes 
lépésről a közgyűlést tájékoztatni fogom. Tehát közgyűlési döntés nélkül egyetlen lépést sem fogunk 
megtenni egyrészt azért, mert közpénz van mögötte, másrészt meg szerintem a többségnek 
mindenképpen támogatni kell ezt az ügyet, de legalább azt a lehetőséget biztosítani kell mindenkinek, 
aki esetleg kérdéseket fogalmaz meg, hogy ezeket a kérdéseket megfogalmazza, és elbeszélgessünk 
arról, hogy van-e jogos félelemnek alapja bizonyos kérdések megfogalmazása esetén vagy nincs a 
felvetőnek. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak mindenképpen a nyilvánosság előtt kell 
zajlódnia, tehát mindenféle dokumentumot meg fognak kapni Önök, képviselők, és látni fogják, hogy 
hogyan megyünk előre. A másik dolog, ez a hozzájárulás, nem hozzájárulás, aztán bizonyos garanciák 
megléte. Én nem akarok a két másik fél helyett nyilatkozni, de én biztos vagyok benne, miután folytattam 
velük beszélgetést, az egyetem képviselőjével is folytattunk úgy beszélgetést, hogy négyen ültünk az 
asztalnál, egyébként, hogyha az önkormányzat azt mondaná, hogy erre nincs pénze, akkor is létrejönne 
ez a kutatóintézet. Ez, hogy az önkormányzat támogatja, ez kifelé mutat egy óriási támogatottságot. 
Akkor, amikor mi elmegyünk majd – szabad többes szám első személyben beszélni ugye? Az 
egyetemtől és a cégtől kérdezem – pályázati pénzekért, elmegyünk Európai Uniós pénzért, akkor nem 
mindegy, hogy a Kutató Központ mögött ott van-e egy megyei jogú város önkormányzata vagy nincs ott. 
Ez a jelentősége ennek a mai szavazásnak, és egyben ez az értéke is ennek a mai szavazásnak. 
Úgyhogy ezért kérem majd a támogatását mindenkinek. 
 
Dr. Etler Ottó László: Először, mint önkormányzati képviselő azt mondom, hogy egy nagy 
megtiszteltetés, hogy a város támogathatja ezt a kezdeményezést, hiszen ha meggondoljuk azt, hogy 
olajipari kutatóintézet működött, én ott dolgoztam 15 évet, és működik még mindig a városban, vagy ha 
meggondoljuk, hogy a MOL a Veszprémi Egyetemen egy MOL tanszéket, ásványolaj tanszéket hozott 
létre, látszik az, hogy az ipari keresi a kapcsolatot az egyetemmel. De ebbe önkormányzat nem nagyon 
szálhatott be. Én Veszprém városról, mert ott tanultam annak idején, nem hallottam, hogy beszállhatott 
volna olyan nonprofit kutatóintézetbe, mint amit most itt tervezünk. Mint kutatóintézetben dolgozott 
ember, azt kell mondanom, hogy nem egyfajta, itt most nem csak vízkezelésről, nem csak vegyészetről 
van szó. Ahhoz, hogy ezeket a berendezéseket tudjuk fejleszteni, egy gépész, vegyész, tervező, rajzoló, 
aztán menedzserek az eladáshoz, tehát egy sokrétű igény és lehetőség van és szükséges is. Meg kell 
nézni a Hidrofilt-nél 50 % körüli vagy fölötti a diplomásoknak, az alkalmazott diplomásoknak az aránya 
most is. Jól mondta polgármester úr, valóban ez az intézet létrejönne akkor is, hogyha mi, a város nem 
támogatná, tehát én ezt megtiszteltetésnek veszem, hogy a város ebbe beszállhat, és ilyen lehetősége 
is lesz, hogy a know-how-ból vagy a szabadalmakból részesüljön. Most tömegcikket eladni, versenyezni 
kínaiakkal, amerikaiakkal szinte lehetetlen. Tehát, amit el tudunk adni, az működő rendszerek. A működő 
rendszerben viszont innováció a lényeg. Tehát nem tömeggyártást kell csinálnunk, hanem adott 
feladatokról kell megoldásokat, applikációkat adni. Ehhez viszont kell, szükségesnek látjuk ezt a 
kutatóintézetet. Nem titok az, hogy az egyetemeknek több lehetősége van információhoz, 
szakirodalomhoz jutáshoz, mint egy esetleg konkurenciával rendelkező ipari cégnek. Tehát ilyen 
szempontból is hasznos ez a kapcsolat. A másik, hogy az egyetem akkor is kutatna lal pur lar, és akkor 
csinálná alapkutatásokat, hogyha nem lenne szerződése, vagy egy ilyen kutatóintézetben részvétele. Ez 
egy nagyon hasznos dolog, hogy nem a tudomány a tudományért kutatunk egy egyetemen, hanem adott 
feladatokat akarunk megoldani, aminek a végén azonnal hasznosuló dolgok vannak. Most én így a cégre 
ránézve, azt látom, az utóbbi években évente 10-15 fővel, ha nem többel bővült a létszámuk. Gondoljuk 
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meg, itt az önkormányzatban hányszor megszavaztunk 1, 2, 3 főnek a két éven belüli alkalmazására 
személyenként 500.000 Ft-ot. Itt sokkal, tehát a kapcsolódó iparágakkal, tudományágakkal sokkal több 
munkaerő fog teremtődni, mint ami ezeknél apró cégeknél, 20 millióból 40 munkahely teremtés az 10 
pici pályázat, ami vagy bejön, vagy nem, és ott mondjuk, egy kereskedő pályázik, vagy egy szatócs, 
vagy egy kézműves pályázik valamire, aztán vagy bejön, vagy nem. Tehát itt egy nagyobb léptékű 
dologról van szó, és tényleg az a tudáshalmaz, ami Veszprémben itt a technikusképzések során, illetve 
a már működő kutatóintézetben, tehát a városban fölhalmozódott, ez így jól fog hasznosulni. És mondom 
még egyszer, ez gesztusértékű, hogy bent legyünk ebben, és ne maradjunk ki belőle. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr a szívemből szólt, és örülök, hogy elmondta ezt, és nem nekünk kellett, 
vagy nekem kellett ezeket a gondolatokat újra elmondani, mert pontosan ezeknél az okoknál fogva, amit 
Ön is mondott, támogatom én ezt az előterjesztést. 
 
Bene Csaba: Abban a kényelmes helyzetben vagyok, hogy jó magam is teljes mellszélességgel és a 
frakció is teljes mellszélességgel támogatja az előterjesztést. Itt már sok oldalról körbejárták a 
képviselőtársaim, illetve az egyetem, cég képviselője az előterjesztést. Én egy olyan szegmensre 
mutatnék rá, ami talán még nem hangzott el, illetve én úgy látom, hogy ebben a kérdésben, ha csak az 
egyetem lenne itt most, és ez nem kritika az egyetem felé, és mi szerepelnénk egy ilyen Kutató 
Központnak a létrehozásában, akkor nekem is lennének aggályaim. De amikor egy magánvállalkozás 
száll be egy ilyen Kutató Központba, akkor én biztos vagyok benne, hogy ennek van alapja, mert egy 
magánvállalkozás jó alaposan megnézi, hogy hova teszi be a pénzét, és semmiféle további 
fenntartásom nincsen azt illetően, hogy mi lesz ezzel később. Mert ha ez a Kutató Központ nem váltaná 
be a hozzáfűzött reményeket, egy magánvállalkozás a saját pénzét nem fogja beletenni továbbiakban, 
tehát magyarul megszűnik. És ez mindennek a garanciája nálam. És még egy összefüggésre hívnám fel 
a figyelmet, ami már elhangzott, de ami fontos számomra, az pedig a szakképzésnek a bekapcsolása 
ebbe a folyamatba. Természetesen nem a kutatási részébe, de hát azért a kutatókat, egyetemi 
végzettségű embereket ki is kell szolgálni a munkájuk során. Ez az egyik része. A másik része meg 
valóban az, hogy ami termékek létrejönnek, és amiket reményeink szerint gyártani fognak, azokhoz 
pedig tényleg sokoldalú, illetve több területről érkező gépész, vegyész képzettséggel rendelkező 
szakemberekre is lesz szükség. És ennek reményében is én maximálisan támogatom az előterjesztést. 
 
Karádi Ferenc: Durván fél évvel ezelőtt részt vettem a Szombathelyen tartandó Nyugat-Pannon 
Járműipari Mechatronikai Központ közgyűlésén, és ott egy hasonló elképzelésről volt szó, hogy az ottani 
egyetem gépészképzést indítson el, és ennek a gépészképzésnek a járműiparhoz kapcsolódóan legyen 
egy bázisa. Akkor a szombathelyi alpolgármester felszólalt, és azt mondta, hogy neki arra van 
felhatalmazása, elvi felhatalmazása, hogy minden olyan plusz költséget, amely az alapítás során 
megjelenik, az oktatók létszámának bővülése esetén, a központ létrehozása esetén, ezt mind kivétel 
nélkül a város fedezni fogja, és biztosítani fogja. Ezzel a bejelentéssel akkor az alpolgármester a 
szándékaikra azonnal pontot tett. Tovább nem tárgyalta az a közgyűlés, hanem a határozott arról, hogy 
igen, az az szándék, hogy valósuljon meg. Én is arra biztatok mindenkit, hogy körülbelül ez jelenjen meg 
nálunk is, legyen egy ilyen szándék, és ne azzal foglalkozzunk, hogy azok a szakemberek, akik majd 
részt vesznek ebben, akik befektetnek ebbe a fejlesztési központba, azok mi módon fogják majd azt 
továbbvinni és az eredményt hogy fogják majd realizálni. Nem érdekelte a szombathelyi közgyűlést ez, 
hanem az érdekelte, hogy bízott azokban az embereknek, akik részt vállalnak, és bízott az oktatói 
stábban, és bízott az egyetemében, és mi is ezt tegyük. 
 
Cseresnyés Péter: Alpolgármester úr a képviselőtestületnek mondta ezt biztatásképpen, és nem 
ötletnek az egyetem vezetésének, ezt a dolgot. Elégedjenek meg a 20 millió Ft-tal, arra szerettem volna 
célozni. 
 
Marton István: Örömmel olvastam ezt az előterjesztést, és további nagy örömömre szolgált, amikor 
Birkner igazgató úr, Borsos ügyvezető úr hozzászólt, és kiegészítésként nagyon sok lényeges dolgot 
mondott. Birkner úr mondanivalójához azért egy félmondattal kapcsolódnék. Ez a kampusz, mély 
meggyőződésem, hogy messze nem tartana itt, ha az eredeti elképzelés szerint működtették volna. 
Magyarul az alapítványi formára gondolok, ezt Te is tudod. És köszönettel tartozunk, amit már 
kifejeztünk, de nem lehet eléggé, a Dr. Gál Zoltán korábbi rektornak, mert ha Ő nincs, akkor ez a 
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kampusz sincs, vagy már rég megszűnt volna. Ez mély meggyőződésem egyébként. Azért is örülök, 
mert végül is ez egy valamiféle eszmei újdonság, gyakorlatilag az egyetlen ebben a ciklusban, olyan, 
ahol nem mi kapaszkodtunk föl mások farvizére. Aki érti, hogy mire gondolok, az érti, aki nem, az meg 
gondolkodjon rajta. Én nagyon egyetértek azokkal a hozzászólásokkal, amik itt elhangzottak, de amit 
Fodor dr. mondott, hogy ez érdekeket szolgál, én azt mondom, hogy ez természetes. Nagyon nagy baj 
lenne, ha ez nem szolgálna érdekeket. Teljes mellszélességgel támogatom a Kanizsáért Közéleti 
Egyesület nevében. Bízom benne, hogy 10-15 év múlva ez olyan sikertörténet lesz, vagy még nagyobb, 
mint most a kampusz. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Módosító javaslatról szavazunk, 
Fodor képviselő úréról. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Aki nem, az valami 
másik gombot. 
 
 
A közgyűlés 2 igen, 10 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

146/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Dr. Fodor Csaba 
képviselőnek a „Javaslat a Pannon Egyetemmel és a Hidrofilt Kft.-vel közös 
Kutató Központ kialakítására” című előterjesztéssel kapcsolatos azon javaslatát, 
hogy a határozati javaslat 1. pontjából kerüljön törlésre a „Felhatalmazza a 
polgármestert a Kutató Központ működésével kapcsolatos magállapodás 
aláírására.” 
 

 
 
Cseresnyés Péter: Nem ment át, így az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 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: 
 
 

147/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. egyetért azzal, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Pannon Egyetemmel és a Hidrofilt Kft.-vel közösen oktatási kutató központot 
hozzon létre a víztisztítás, vízkezelés területén. Felhatalmazza a 
polgármestert a Kutató Központ működésével kapcsolatos magállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: 2014. szeptember 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
2. egyetért azzal, hogy a Kutató Központ felállításához a 2014. évi 

költségvetésből 10 000 e Ft kerüljön elkülönítésre, melynek fedezetét 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
rendeletének 1/16. melléklet 28. sor. „Általános tartalék működési célra” 
biztosítja. A felállításhoz szükséges további 10 000 e Ft összeget a 2015. 
évi költségvetési rendeletében szerepelteti. 
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Határidő: 2014. december 31., ill. a 2015. évi költségvetési rendelet 
elfogadása 

Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 

 
3. Felhatalmazza a polgármester a támogatási szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2014. december 31., ill. 2015. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
 

 
Cseresnyés Péter: Sok sikert, meg jó munkát kívánok Önöknek! 
 
 
 
4. Javaslat a háziorvosi ügyeleti díjak módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető 

 
 
Cseresnyés Péter: Igényként jött elő. A háziorvosokkal történt egyeztetés után alakult ki ez az új óradíj. 
Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. 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: 
 
 

148/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. az Egészségügyi Alapellátási Intézmény által működtetett központi 

ügyeletben részt vevő orvosok munkanapi ügyeleti díját 2500 Ft/óra, hétvégi 
ügyeleti díját 2700 Ft/óra, ünnepnapi ügyeleti díját 3000 Ft/óra összegben 
állapítja meg. 

 
Határidő:  2014. júius 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezető) 

 
2. egyetért azzal, hogy a Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2014. évi 

költségvetése a központi ügyelet fenntartására vonatkozóan 2455 e Ft-tal 
kerüljön megemelésre, melynek fedezetét Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének 1/16. melléklet 28. sor. 
„Általános tartalék működési célra” biztosítja.  

 
Határidő: 2014. július 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 
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5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 
7/2014.(II.10.) rendeletének módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Néhány mai döntés és a múltbeli döntések átvezetése történt tulajdonképpen. 
Ugye? – osztályvezető urat kérdezem. 
 
Marton István: Az egészben talán az az egyetlen örvendetes van, hogy némileg nőtt az eredeti 
költségvetéshez képest. Hát persze ugye minden relatív, mert ez nőtt mondjuk, 2 milliárdot, az egerszegi 
költségvetés meg nőtt legalább 5-öt, és hát gyakorlatilag majdnem a duplája ennek a mi 12-13 milliárdos 
összegünknek. Kérdezném, hogy a kötvények mire mentek el? – annak kapcsán, hogy nagyon nem 
örülök neki, hogy mintegy 205 millió Ft hitelt kell felvenni ahhoz, hogy ez a nagyon, nagyon minimális 
költségvetés, hiszen Önök, akik itt ülnek, emlékeznek rá, hogy ez messze nem éri el a korábbi 
költségvetésnek az 50 %-át. Most hiába volt átstrukturálódás közben, de ez akkor is meglehetősen 
csekély, és én meg azért bízom abban, hogy ez továbbra is fog még nőni. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Képviselő úr, ezt, ha jól emlékszem, 
a költségvetési vitában, meg utána tán még egyszer elsütötte, és azért nem szeretek reagálni az Ön 
hozzászólásaira, de azért kell reagálni, nehogy félrevezesse a bennünket hallgató vagy éppen néző 
embereket. Szeretném felhívni a figyelmét, ha nem emlékezne rá, akkor az a szomorú, ha emlékszik rá 
és mégis nem egészen azt mondja, ami a valóság, az meg azért szomorú, ugyanis a 205 millió Ft hitel, 
ez nem olyan hitel, amit Ön itt hitelként próbál beállítani. Egyszerűen arról van szó, hogyha igény lesz rá, 
szükség lesz rá a fejlesztéseink kapcsán, akkor folyószámláról veszünk fel hitelt, aztán az év végén ezt 
szépen visszatöltjük, mert a költségvetésünk egyensúlyban van, és rendben van. Még egyszer mondom, 
ha ezt Ön nem tudja és nem emlékszik erre a dologra, vagy nem tudja kiolvasni ebből a költségvetésből, 
az elég szomorú egy olyan ember részéről, aki egyébként magát költségvetéshez érti és szakembernek 
mondja. Először a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. A határozati javaslatot, aki el tudja 
fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 13 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 

149/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. egyetért a Kanizsai Kulturális Központ gépjárműbeszerzésével. A beszerzés 

finanszírozására 1 649 eFt-ot engedélyez, melyből 1 149 eFt-ot az 
intézmény a saját költségvetéséből finanszíroz, 500 eFt-ot pedig az 
önkormányzat pótelőirányzatban bocsát az intézmény rendelkezésére az 
általános tartalékból. 

   
Határidő: 2014. június 27.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kovácsné Mikola Mária intézményvezető) 
  
2. a miklósfai Mindenki Háza működési költségeinek biztosítása érdekében a 

költségvetés 1/12. mellékletében 2 000 eFt támogatást biztosít az általános 
tartalékból a Közművelődési és Városszépítő Egyesület számára. 

 
Határidő: 2014. június 27.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
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3. 82/2014.(IV.17.) számú határozatával döntött a Nagykanizsai Gazdasági 

Ellátó Szervezet létrehozásáról. A létrehozott új szervezet működésének 
feltétele az irodaház kialakítása. A NaGesz kialakításához szükséges forrás 
az előterjesztésben új célként kerül szerepeltetésre az 1/13. melléklet 
„intézményi felújítások” között 12.000 eFt összeggel, melynek fedezete az 
általános tartalék. 

 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 

 
4. az IPA kerékpárút megvalósításához a már meglévő fedezeten felül a 1/14. 

mellékletben szükséges még plusz forrás biztosítása 19.000 eFt 
összegben, mivel a kivitelezésre beérkezett ajánlatok összege meghaladta 
a rendelkezésre álló keretet. A többletköltség fedezete az általános tartalék. 

 
Határidő: 2014. június 27. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 
 

 
Cseresnyés Péter: Rendeleti javaslatot teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja 
meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 13 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
rendeletet alkotja: 
 
 

23/2014.(VI.30.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja 23/2014.(VI.30.) 
önkormányzati  rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
 
6. Javaslat villamos energia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Cseresnyés Péter: Hál’ Isten vagy sajnos, évente meg kell ismételni ezt az eljárást. Olcsóbban kapunk 
áramot. Hogy mennyivel, az meg az eredménye a pályázatnak. Hozzászólót nem látok, a vitát ezennel 
lezárom. 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: 
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150/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. felkéri a polgármestert az önkormányzati fogyasztók részére, 2015. január 

1-től 12 hónap időtartamra villamos energia szolgáltatás beszerzésére 
irányuló közösségi értékhatárt elérő közbeszerzés megindítására és 
lefolytatására. 

 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető, Vagyongazdálkodási és 
Városüzemeltetési Csoport) 
 
2. dönt arról, hogy a közbeszerzési eljárás finanszírozására előirányzatot a 

2015. évi költségvetés rendeletben biztosít. 
  
Határidő: 2015. évi költségvetés rendelet elfogadása 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető, Gazdálkodási Osztály) 
 

 
 
7. Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető 

 
 
Cseresnyés Péter: 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: 
 
 

151/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
a.) a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát 
jóváhagyja. 

b.) felkéri a Kft. ügyvezetőjét a szabályzat aláírására. 
 
Határidő: 2014. július 01. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető) 
 

 
 
 
 
 
 



 18

8. dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő Kanizsa Uszoda Kft.-vel kapcsolatos önálló 
indítványa (írásban) 
Előterjesztő: dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselő 
Meghívott: Horváth Vencel ügyvezető 

 
Dr. Fodor Csaba: Elkészítettem egy önálló képviselői indítványt, amelynek a lényege végül is a 
határozati javaslatokban benne szerepel két variációban, 2014. évben július és augusztus hónapokban a 
nagykanizsai állandó lakhellyel rendelkező 18 kort, életévét még be nem töltött személyes egyik variáció 
szerint térítésmentesen vehessék igénybe a strandfürdő szolgáltatásait – itt természetesen nyitvatartási 
időben –, míg a másik variációban 100 Ft-os belépőjegyet kelljen őnekik megváltani. Sajnálatos módon 
azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebben engedhetik meg maguknak azt, hogy 500 Ft-os jegyeket 
fizessenek ki ezek a fiatalok a strandra belépés céljából. És ugye már volt ebben az évben is, és 
vélhetően lesz még olyan időjárás, amely 30 fok vagy afölötti hőmérsékletet produkál tartósan, és sajnos 
egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy Nagykanizsát elhagyva töltsék szabadidejüket, 
szabadságukat vagy éppen nyári szünetet az iskolások, ezért azt gondoltuk, hogy az méltányos és 
humánus lenne, ha a közgyűlés ennyiben tudná a nagykanizsai fiatalokat segíteni. Beemeltem az 
előterjesztésbe Horváth Vencel ügyvezető úr véleményét szó szerint, idézőjelek közé tettem. Ők 
megvizsgálták, megvizsgáltatták, hogy mi lenne ennek a gazdasági hatása mind az önkormányzat 
esetleges támogatására, mind pedig a Kft. üzleti tervére, mint bevétel-kiesési oldalon, és bizonyos 
adóvonzatokat is felvetettek. Én magam azt gondolom, hogy ha 100 Ft-os belépőjegyet kellene fizetni, 
akkor azért nem olyan borzasztó teher hárulna sem a városra, sem a cégre, már csak azért sem, mert 
ugye, amire ők hivatkoznak, az ÁFA-törvény bizonyos szakaszaira, ott ugye arról szól, hogy beszerzési 
ár alatt történne valami értékesítés. Hát itt ugye beszerzési árról nem igen beszélhetünk, mert annak 
nem is tudjuk megmondani, hogy mi a beszerzési ár, hiszen az önkormányzat folyamatosan támogatja 
ezt a céget, tehát itt a támogatás mértéke változna. Ez egy érdekes adójogi vitát eredményezhetne, és 
ezen adószakértőknek kellene elpolemizálni, hogy valóban ez az ÁFA hatálya alá tartozik, mármint ÁFA-
fizetési kötelezettség hatálya alá tartozna-e ez a megoldás vagy nem. Nyilvánvalóan nem kell ahhoz 
nagy tudás, hogy már most megjósoljuk, hogy a NAV szerint valószínű az lenne, hogy igen, mert még 
olyan nem történt, amire azt mondta volna, hogy nem adófizetési kötelezettség alá esik, de ezért kellene 
szakembereknek ezt megmondani. Én magam nem vagyok nyilvánvalóan adószakértő, de mégis azt 
gondolom, hogy ez esetben talán nem lépne fel ÁFA-fizetési kötelezettség, ha 100 Ft-os lenne az ár. Én 
azt javaslom, és azt kérem a tisztelt közgyűléstől, hogy ennyiben akkor módosítanám is az 
előterjesztést, hogy az „A” határozati javaslatot akkor az ingyenesség tekintetében visszavonnám, mert 
az valószínű, hogy olyan terhet róna vagy róhatna a városra, ami Önöket visszarettenthetné. Viszont azt 
gondolom, hogy a „B” variációban a 100 Ft-os belépőjegy tekintetében nyilvánvalóan itt is lesz 
bevételkiesés, de ezt a bevételkiesést a polgármesteri keretből nagy nyugalommal lehetne pótolni, és 
így a város hozzájárulhatna ahhoz, hogy a 18. életévüket még be nem töltöttek valóban rendkívüli 
kedvezményes, de igénybe vehetnék a strandfürdő szolgáltatásait. Arra kérem Önöket, szíveskedjenek 
ezt a határozati javaslatot elfogadni és megszavazni. 
 
Bizzer András: A véleményem az, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ez az előterjesztés igazából 
arról szól, hogy a szocialisták tettek egy kampányfogást, és hogyha most lesznek olyan FIDESZ-es 
képviselők, akik nem szavazzák meg ezt az előterjesztést, akkor gondolom, majd egy lapon fogják 
lobogtatni sajtótájékoztatón, hogy melyik képviselők nem szavazták meg ezt az előterjesztést. Ezért én 
fontosnak tartom, hogy körüljárjuk a témát gazdasági szempontból és más szempontokból is. Ugye 
hogyha ezt a kampányötletet elfogadjuk, akkor az a számítások szerint körülbelül 4,5-5 millió Ft-ba fog 
kerülni a város számára, hiszen hogyha az uszodában kiesik ennyi bevétel, illetve költségek támadnak, 
akkor azt az önkormányzatnak kell finanszírozni. A számítások azt mondják, hogy egyrészt lesz jegyár-
bevétel kiesés, az adóügyi szakértők azt mondják, hogy adóvonzat is lesz. Hiába mondjuk, 100 Ft-ért 
mehet be a fiatal, az adókat meg kell fizetni. Mivel valószínűleg több fiatal menne be, akkor több adót 
kell fizetni. Itt is jelentkeznek költségek. Illetve, hogyha valami majdnem ingyenes, 100 Ft-os, akkor 
annak az értéke szerintem kevesebb, kicsi lesz, többen fognak bemenni valószínűleg, és ennek 
köszönhetően az amortizáció is nagyobb lesz, hiszen a tömegek az ott lévő berendezéseket 
leamortizálják. Ennek is van egy költsége, amit egyébként szerintem pontosan meg sem tudunk még 
határozni. Így kimondható, hogy 5 millió Ft-os költsége lenne körülbelül ennek az ötletnek. De nem 
szabad elfelejteni, hogy az uszodát Nagykanizsa Megyei Jogú Város jelenleg is támogatja éves szinten 
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76 millió Ft-tal. Ez azt jelenti, hogy az uszoda, az nem piaci alapon működik jelenleg. A különböző 
belépőjegyek nem piaci alapon vannak meghatározva, hanem a mi támogatásunknak köszönhetően 
alacsonyabbak. Hogyha ezt a támogatást nem adnánk, akkor nem 600 Ft lenne egy belépőjegy a diákok 
számára, hanem mondjuk. 1.500 Ft. Tehát a szocialistáknak az a javaslata, hogy egy jelentős 
kedvezmény mellett most további kedvezményeket adjunk. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ezzel az 
ötlettel a költségvetés tárgyalásánál kellett volna előállni, és nem most egy ilyen kampányfogásnál, 
hiszen a költségvetésnél tárgyaltunk arról, hogy Nagykanizsa életében mi a fontos ügy, mire költsünk, és 
mennyit költsünk. És ennek kapcsán hadd mondjam el azt a véleményemet, hogy szerintem a helyi 
szocialisták nincsenek azzal tisztában, hogy egy kanizsai embernek, illetve a kanizsai rászoruló 
családoknak igazából mire van szüksége, és ezeknek a családoknak mi az igazi segítség. Ezért én 
mondanék néhány dolgot. Én azt gondolom, hogy egy szociálisan rászoruló család számára sokkal 
fontosabb az, hogy a családfőnek legyen munkahelye, mintsem az, hogy bemehessenek 100 Ft-ért a 
strandra. Ennek köszönhetően a nagykanizsai önkormányzat az idei évben minden korábbinál többet 
költ munkahelyteremtésre. 130 millió Ft-ot összességében. Remélem, mindenki emlékszik ebben a 
közgyűlésben arra, hogy nemrég, legutóbb 25 millió Ft-ot szavaztunk meg a közmunka-program 
folytatására, és ennek köszönhetően több mint 200 családot segítettünk. Aztán nekem az a 
véleményem, hogy egy szociálisan rászoruló család számára sokkal fontosabb az, hogy legyen fedél a 
fejük felett, mintsem az, hogy 100 Ft-ért bemehessenek a strandfürdőre. Ennek köszönhetően 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartja szociális alapon a bérlakás-programját, és 
sok családnak tudunk bérlakásokat biztosítani. Aztán én azt gondolom, hogy egy szociálisan rászoruló 
család számára sokkal fontosabb az, hogy az ott lévő gyerekek jó oktatást kapjanak, mintsem az, hogy 
bemehessenek 100 Ft-ért a strandra, hiszen a jó oktatásnak köszönhetően majd később jó munkájuk 
lesz. Ennek következtében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja az oktatást 
helyben, nem csak az iskolák épületeit tartjuk fent, hanem támogatjuk a szakképzést is, és volt már róla 
szó ezen a közgyűlésen is, támogatjuk az egyetemet is, ha kell, egy Kutató Központot is létrehozunk, 
mert ennek köszönhetően például, ha van egy tehetséges gyerek, aki nem engedheti meg, hogy 
elmenjen Budapestre egyetemre, az majd itt marad Kanizsán, és az itteni egyetemre fog járni. Tehát 
Kanizsa itt is segít. Aztán én azt gondolom, hogy egy szociálisan rászoruló család számára sokkal 
fontosabb az, hogy mondjuk, a szociális segélyeket időben megkapják, mintsem az, hogy 100 Ft-ért 
bemehessenek strandra. Éppen ezért a város önkormányzata fenntartja ugye ezt az intézményrendszert 
is, hogy a szociális segélyek időben ki legyen utalva. Aztán én azt gondolom, hogy egy szociálisan 
rászoruló család számára … 
 
Cseresnyés Péter: András! Idő, idő. 
 
Bizzer András: …. sokkal fontosabb az – igen, köszönöm, még azért pár mondatot hadd mondjak – 
például, hogy a nyári gyermekétkeztetés folyik ebben a városban, és ennek köszönhetően a gyermekek 
étkezéshez jutnak. Ugye a város önkormányzata és a Kormány közösen összefogva tesznek azért, hogy 
a nyári gyermekétkeztetés ebben a városban is folyjon. Aztán rátérek most a szórakoztatás területére 
akkor gyorsan. 
 
Cseresnyés Péter: Bizzer képviselőtársam! Szeretném … felszólítani.  
 
Bizzer András: Nagyon fontos … 
 
Cseresnyés Péter: OK, csak egy perccel már túllépte az időkeretet, és ha következetes akarok lenni, 
akkor Önnel szemben is következetesnek kell lennem. 
 
Bizzer András: Igen, de ez egy nagyon fontos, ezt még megemlítem. Ugye úgy is segítjük a szociálisan 
rászoruló családokat, hogy van nekünk egy olyan programunk, hogy a balatonmáriai nyári tábort 
működtetjük, és ennek köszönhetően 150 rászoruló gyerek, az igazán rászoruló gyerekek ingyen 
mehetnek nyaralni a Balatonra. Én azt gondolom, hogy ez sokkal nagyobb segítség, mintsem az, hogy 
ingyen bemehetnek a strandra a gyermekek. És összességében azt lehet elmondani, hogy a város 
igenis segít a kanizsai embereken, és szerintem a költségvetésnél kell azt meghatározni, hogy mi a 
fontosabb. És én úgy gondolom, hogy jól határoztuk meg annak idején, hogy mi a fontos, mire költsünk, 
és nem …. 
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Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen képviselő úr. Félbe kell szakítanom, ne haragudjon, mert tényleg, 
ha meg akarom követelni mindenkitől, akkor mindenkitől meg kell követelnem azt, hogy az időkorlátokat 
tartsa. 2 perccel lépte túl a szokásos 2x2 percet. Köszönöm szépen a hozzászólást, mert érdekes volt a 
hozzászólás, csak nekem meg az időkeretet tartanom kell. 
 
Bene Csaba: Én rövidebb leszek, mint Bizzer képviselőtársam, bár mindenben, szinte mindenben 
egyetértek a gondolataival. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Pénzügyi szempontból 
megvizsgálva 3 nem és 1 tartózkodás mellett nem javasolta elfogadásra a közgyűlésnek. 
 
Cseresnyés Péter: A vitát lezárom. Kérdezem képviselő urat, az előterjesztőt, hogy kíván-e mondani 
valamit? 
 
Dr. Fodor Csaba: Szerintem a Bene képviselő úr, elnök úr, tudomásul veszem a Pénzügyi Bizottság 
döntését, nyilván ő felelősen így gondolja, hogy ez így helyén van. Hát Bizzer képviselő úr meg, talán 
válaszra sem méltatnám. Én továbbra is fönntartom, hogy a „B” variációt kérem szépen. Én azt 
gondolom, ebben valóban segíteni tudnánk a nagykanizsai fiataloknak. Nem kampányfogás ez. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, majd a közgyűlés végén majd ezzel kapcsolatban mondok két 
mondatot Önnek, de tényleg nem akarok semmiféle vitát gerjeszteni. Én azt gondolom egyébként, hogy 
az a gondolat, ami Önt motiválta ennek az előterjesztésnek a megfogalmazásában, megírásában az jó, 
de abban viszont Bizzer képvisel úrral egyet kell értenem, hogy ez a város számtalan lehetőséget teremt 
arra, és alkalmat ragad meg arra, hogy az itt élő embereket tudja támogatni közvetlenül vagy közvetett 
módon. Ebben természetesen kiemelt szerepet kap a 18 év alatti korosztály. És akkor, amikor az árak 
csökkentéséről beszélünk, akkor figyelembe kell venni nem csak azt, hogy ez támogatás vagy nem 
támogatás, hanem azt is figyelembe kell vennünk, hogy bizonyos érdekek miatt jó az, hogyha valamit 
úgy bocsátunk a köz számára, hogy valami ellentételezést kérünk érte, mert ekkor van igazán értéke 
annak a szolgáltatásnak, hogyha tudjuk azt, hogy forintosított értéke is van, Ft-ban kifejezhető értéke is 
van annak igénybevételére. Természetesen képviselő úr a „B” pontot fogom akkor úgy, ahogy 
előterjesztette, megszavaztatni. Látom, csak a vitát lezártam, de ettől függetlenül természetesen adok 
Önnek szót, csak, ha lehet, akkor röviden képviselő úr. 
 
Dr. Fodor Csaba: Hát ezzel, hogy azonosult a Bizzer képviselő úr mondandójával és azt magáévá tette, 
így már kénytelen vagyok Önnek válaszolni. A pénzösszegek tekintetében az nagyságrendileg 3 millió Ft 
és nem 5 millió, meg nem tudom, miket mondott a Bizzer képviselő úr. Ennyit, azt hiszem, a 
polgármesteri keret bőven elbír – egy. Kettő: én azt gondolom, hogy a városnak az, hogy milyen 
szociális juttatásokat tesz, és mi mindent tesz a városlakókért, az nem kőbe vésett és nem pontosan 
meghatározott, taxatíve felsorolás, az bővíthető, rugalmas, és nincs annak akadálya, hogy ezt bővítsük. 
Én azt gondolom, hogy ezt persze meg lehetett volna tenni decemberben is, meg januárban is, mikor a 
költségvetés vitája van, de hát bocsássanak meg, meleg meg nyáron szokott lenni. Valóban e 
tekintetben lehet, hogy elaludtam, és gondolhattam volna decemberben, januárban arra, hogy lesz 30 
fok, de nekem most jut eszembe ez májusban. Ez az egyik kérdés. A másik, én azt hiszem, hogy nem 
árt, hogyha az önkormányzat felülvizsgálja azokat a juttatásokat, amiket ad, és nem automatizmus 
alapján teszi mindezt. Én ehhez próbáltam meg segítséget nyújtani Önöknek, magunknak és a 
városlakóknak is. És tényleg most lezártam a vitát. 
 
Cseresnyés Péter: Akkor én is lezárom a vitát. Úgy gondolom, ezekre a felülvizsgálatokra mindig 
szükség lehet, mert nem biztos, hogy az, amit ezelőtt 3 éve meghoztunk döntésként akár egy 
kedvezmény kapcsán, az idei évben vagy jövő évben működőképes, vagy éppen egy bizonyos rétegnek 
segít. Én azt mondom, hogy igen, bizonyos időnként mindenféle juttatást vagy kedvezményt felül lehet 
és van, amikor felül is kell vizsgálni. Ettől függetlenül azt mondom, hogy Bizzer képviselő úrnak akkor, 
amikor Ővele egyetértettem, igaza van az én véleményem szerint, mert egyébként összességében kell 
mindent nézni. És tényleg képviselő úr nem szeretném azt, hogyha egy ilyen jellegű, a fiatalok iránt 
érzett felelősségből is eredeztethető előterjesztés, és remélem, hogy ebből eredeztethető az Ön 
előterjesztése és nem politikai megfontolásból, de azért lássuk be, hogy akár politikai megfontolásként is 
lehet ezt értelmezni, vagy lehetne értelmezni akkor, hogyha rosszindulatok lennének, mert van ilyenre 
példa. Például, ha csak Szegedet nézzük, a napokban ment be egy olyan javaslat a közgyűlés elé, amit 
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nem tudom, megtárgyaltak-e vagy sem, de mint javaslat bement, tessék elképzelni, hogy a javaslat az 
volt, hogy szegedi strandokon a sör 2 Ft legyen, a fagylat pedig 50 fillér. Tehát azt mondom, hogy ….. 
Képviselő úr nem, hanem ez a populizmus magasiskolája, hogyha ezt nézzük, az 50 filléres fagyi és a 2 
Ft-os sör. De mondom, nem akarok a kettő között párhuzamot vonni, az Ön előterjesztése és a szegedi 
előterjesztés vagy javaslat között, mert én úgy gondolom, hogy Ön felelősen gondolkozva tette meg ezt 
a javaslatát, és talán abból is ered ez a javaslat, hogy kánikulai napon nem volt nyitva, pontosabban 
nyitva volt, de nem volt mindenegyes medence kész arra, hogy vendégeket fogadjon. Ez egy malőr volt, 
amit nem szabad, hogy következő malőr kövesse valamikor. De erre nem az a válasz, hogy ilyen 
jelentős mértékben kell csökkenteni a jegyet automatikusan. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy 
lehet, hogy érdemes gondolkozni rajta, de ahhoz meg kell nézni, hogy egyébként milyen 
következményei vannak, milyen kiadások vannak – nem csak bevétel-kiesés –, milyen kiadások 
jelenthetnek még plusz költséget az önkormányzatnak. Tehát én azt mondom, hogy lehet, hogy erről 
érdemes majd a későbbiekben beszélni. 
 
Dr. Fodor Csaba: …. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni, hogy mit mond) 
 
Cseresnyés Péter: Minden nincs képviselő úr szerintem, de pontosan éppen ezért, mert bizonytalan 
vagyok ebben, azért értek egyelőre csak Bizzer Andrással egyet, és nem mindkettőjükkel. Szavazásra 
teszem fel – tehát akkor csak a „B”-ről kér szavazást képviselő úr –, tehát, aki támogatja Fodor képviselő 
úrnak a javaslatát, igen gombot nyom, aki nem, az meg tartózkodik. 
 
 
A közgyűlés 5 igen, 2 nem és 9 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

152/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a „dr. Fodor 
Csaba önkormányzati képviselő Kanizsa Uszoda Kft.-vel kapcsolatos önálló 
indítványa” című előterjesztés határozati javaslat „B” változatában 
megfogalmazott javaslatot, mely szerint „A Közgyűlés 2014. június 
augusztusában 100.- Ft-os belépőjegyért minden nagykanizsai állandó 
lakcímmel rendelkező 0 és 18 év közötti fiatalnak belépést biztosít a kanizsai 
uszodába és a strandra. 

 
 
Cseresnyés Péter: Ettől függetlenül én ígérem, hogy utána fogunk nézni, és igazgató urat kérem, hogy 
majd egy alkalommal Karádi alpolgármester úrral keressenek meg, és akkor nézzünk végig mindent, 
hogy egy bizonyos mértékű csökkentés milyen következményekkel. Nem pont 100 Ft-ra, de bizonyos 
mértékű csökkentés milyen anyagi következményekkel vagy adókövetkezményekkel jár. 
 
 
 
9. Javaslat az ipari területek fejlesztésére vonatkozó akcióterületi terv kidolgozására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Cseresnyés Péter: Röviden az oka ennek az előterjesztésnek az, hogy az Európai Uniós pénzügyi 
ciklusban a források egy jelentős része gazdaságfejlesztésre fordítható, és akkor tudunk mi megfelelő 
gazdaságfejlesztési terveket kidolgozni, és lehetőséget biztosítani befektetésre, hogyha van az Ipari 
Parkunkban szabad terület, és közművesített szabad terület van. Ehhez kell ezt a munkát elvégezni, 
vagy ennek a munkának a kezdetét el kell határozni, és a munkát, tényleges munkát el kell kezdetni 
valakivel. Erről szól az előterjesztés. Hozzászólót kérdezek. Nem látok ilyet, 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 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

153/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. az előterjesztésben foglaltak alapján egyetért az ipari területek fejlesztésére 

vonatkozó akcióterületi terv kidolgozásával a 2014-2015. év folyamán. A 
Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az akcióterületi tervezési munka 
előkészítését kezdje meg. A közbeszerzési eljárói feladatok lebonyolítására 
1.500.000.- Ft forrást biztosít a 2014. évi költségvetés 16. számú melléklet, 
működési célú céltartalék, Pályázati önrész sorából. 

Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető 

 Tárnok Ferenc városüzemeltetési csoportvezető) 
  
2. az ipari területek fejlesztésére vonatkozó akcióterületi terv kidolgozásához 

15.000.000,- Ft forrást biztosít a 2014. évi költségvetés 16. számú melléklet, 
működési célú céltartalék, Pályázati önrész sorából, valamint a fennmaradó 
10.000.000,- Ft-ot a 2015. évi költségvetési rendeletébe betervezi.   

Határidő: 2014. december 31., illetve a 2015. évi költségvetési 
rendelet elfogadása 

Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 

 
 
 
10. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. 

évi fenntartói ellenőrzéséről (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: dr. Kaszás Gizella igazgató 
     Koller Jutka igazgató 
     Körmendi Viktória intézményvezető 

 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném megkérdezni, hogy van-e hozzászóló? Ilyet nem látok, a vitát lezárom. 
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: 
 
 

154/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti intézmények 2013. évi - törvényességi és szakmai - 
fenntartói ellenőrzéséről készült beszámolót elfogadja.  
 

 
Cseresnyés Péter: Akik érdekeltek ebben a munkában, további jó munkát kívánok, meg szép napot a 
mai napra még őnekik. Köszönöm, hogy eljöttek. 
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11. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Köszöntöm a Katasztrófavédelem megyei és helyi vezetőit. Szeretném megkérdezni 
a képviselőtársaimat, hogy van-e hozzászólási szándék? Látok ilyet. Akkor még mielőtt megadnám a 
szót, hogyha a közgyűlés nem ellenzi, akkor a képviselői hozzászólások előtt kiegészítésképpen, 
hogyha igényli a Katasztrófavédelem, akkor szóbeli kiegészítésre adok lehetőséget. Van ilyen igény? 
Akkor nem tudom, melyikük. Dobos úr. Jó, akkor először Dobos úr menjen a mikrofonhoz, az lenne a 
kérésem. 
 
Dobos István: Kiegészíteném szóban a polgármesteri tájékoztatómat a Nagykanizsai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről. A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség a hivatásos katasztrófavédelmi szervek integrált szervezetében történő működéséhez 
igazodva végezte 2013. évi tevékenységét. 2012-ben lezajlott változások, a rendszerben bekövetkezett 
szervezeti átalakítások folyamata egyértelműen meghatározta kirendeltségünk vezetésének és 
irányításának szervezeti struktúráját, feladatunk- és tárgyévi célkitűzésünk alapjait. Az országos és a 
területi szakmai feladatainkhoz igazodva helyi szinten kialakult a hármas tagozódásban, úgymint a 
tűzvédelemi, a polgári védelemi és az iparbiztonsági feladatok. Ezen területeknek az élén a felügyelők 
irányításával biztosítottuk a kirendeltség munkájának szakmaiságát, szakszerűségét, melyet az új 
szervezeti elemként megjelent integrált katasztrófavédelmi hatósági osztály megfelelő hatékonysággal 
szolgált ki. Kirendeltségem illetékessége a jelenlegi jogi szabályozás mellett 2 járásra és összességében 
76 településre terjed ki. A Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóság szervezetén belül kettő 
Katasztrófavédelmi Őrs működik. Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs még beavatkozó állomány és 
működési terület nélkül látja el feladatát, Zalakarosi Katasztrófavédelmi Őrs napi négyfős létszámmal, 29 
településre kiterjedően látja el napi feladatait. A Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóság működési területe 
60 településre terjed ki, ami Zalakarossal együtt összesen 89 települést jelent. Szakmai feladatokról, 
tűzoltásról, műszaki mentésekről. 2013-ban összesen 451 esetben riasztották tűzoltóinkat tűz- és 
káresetekhez, ebből 34 vonulás segítségnyújtásban történt szomszédos területekre, 417 vonulás pedig 
az elsődleges működési területünkre történt. Mindezeken felül 13 alkalommal vonultunk ki 
kirendeltségünk hatósági osztálya részére utólagosan bejelentett tűzesetek vizsgálatához. 184 db 
tűzeset volt, ebből 116 db beavatkozást igénylő esemény volt, 14 db kiérkezés előtt felszámolták vagy 
vonulás közben visszafordították erőinket. 3 db szándékosan megtévesztő jelzés volt és 51 db téves 
jelzés. Szándékosan megtévesztő jelzések esetében mindhárom alkalommal szabálysértési feljelentést 
tettünk a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon az esetek kivizsgálása céljából. 3 db feljelentés közül 2 db 
még eljárás alatt van, egy pedig lezárult, de mivel az elkövető gyermekkorú volt, cselekménye nem volt 
büntethető. 233 db esetből 198 db beavatkozást igénylő műszaki mentésünk volt, 19 db kiérkezés előtt 
felszámolásra került vagy vonulás közben visszafordították az eseménytől erőinket. 16 db téves jelzés 
volt műszaki mentésekkel kapcsolatban. 2013. évben három olyan kiemelkedő jelentőségű eseményünk 
volt, amit úgy érzek, meg kell említsek. Március 14-én és 15-én rendkívüli hóhelyzet alakult 
térségünkben, az M7-es mentén igényelt ez komolyabb beavatkozásokat. Sűrű hóesés, a viharos 
erősségű szél olyan hófúvásokat eredményezett, ami a közlekedést akadályozta, gátolta és közúti 
balesetek alakultak ki. A tömegkarambolok miatt több ponton is gépjárművek torlódtak föl. A kialakult 
dugókban rekedtek ellátása, mentése 50-nél több személyt érintett. Baleset során összesen 9 fő sérült 
meg, halálos áldozat nem volt. Március 30-án villám árvizek következtek be területünkön, aminek a 
felszámolása 30-dikától egész április 6-dikáig eltartott Magyarszerdahelyen,  Liszó településen, valamint 
a Principális csatorna nagykanizsai szakaszánál igényelt ez beavatkozást részünkről. Rendkívüli jelentős 
beavatkozás volt a 2013. júniusi dunai árvíz védekezésben való részvétel. A Nagykanizsai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségről először a Polgárvédelmi Felügyelőnket rendelték be, aki Komárom 
városban az árvízi védekezést irányította, majd Baján a kitelepítést készítette elő. A Nagykanizsai 
Hivatásos Tűzoltóságról június 6-án reggel 33 fő indult Dunaszerdahelyre, majd később Dunaszentpálra, 
ahol árvízi védekezésben vettek részt. Június 7-én reggel kishajóval 2 fő és tartalékszerrel elindult az 
árvízi védekezésre Szentendrén területére. Június 9-én még 2 fő lett berendelve, akik Dunaszekcsőnél 
láttak el árvízi védekezési munkálatokat. A Nagykanizsai Kirendeltségről és Hivatásos Tűzoltóságról 
összességében 39 fő vett részt ezen káresemények felszámolásában. Hatósági szakterület 
tevékenységről: Az elmúlt évben összesen 179 db hatósági ellenőrzést hajtottunk végre. Feltárt 
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hiányosságok miatt 24 esetben szabtunk ki tűzvédelmi bírságot mindösszesen 1.400.000,- Ft 
összegben. Kisebb súlyú tűzvédelmi hiányosságok megszüntetésére irányuló kötelezést 89 esetben 
tettünk. Közérdekű bejelentések és panaszügyek kivizsgálásában nyolcszor működtünk közre. Tűzjelző- 
és oltóberendezések létesítésének, használatbavételeinek eljárásaiban 33 alkalommal működtünk közre. 
2013-ban 84 építési és használatbavételi eljárásban működtünk közre szakhatóságként. Kiemelt 
jelentőségű ellenőrzéseink voltak, az elmúlt év folyamán középmagas és magas lakóépületek területén 
22 db alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést. Itt elsősorban a menekülési útvonalak mentén 
tapasztaltunk problémákat, hiányosságokat, ahol intézkedni kellett. Egy esetben folytattunk le piac-
felügyeleti ellenőrzést, tűzoltó készülék forgalmazónál és 8 esetben építési termékek forgalmazó 
vállalkozásnál. Zenés- táncos rendezvények soron kívüli ellenőrzését 5 alkalommal hajtottuk végre. 
Középiskolai kollégium tűzvédelmi ellenőrzését 1 esetben végeztük, terményszárító berendezéseket 
összesen 17 esetben ellenőriztünk, illetve a karácsonyi vásárok, bevásárlóközpontok tűzvédelmi 
célellenőrzését 3 helyszínen, a Kanizsa Plazanál, a Kanizsa Centrumnál és a Vásárcsarnoknál hajtottuk 
végre. Polgári védelmi szakterület: települések katasztrófavédelmi kockázatának elemzése alapján a 
települések újra lettek sorolva. 76 település közül 2 az I-es, 15 a II-es, és 59 a III-as katasztrófavédelmi 
osztályba került besorolásra. A kirendeltség meghirdette az elmúlt évben is a felmenő rendszerű 
katasztrófavédelmi ifjúsági versenysorozatot. A járási szintű versenyünkön 2013. április hónapban 9 
általános és 3 középiskola csapat mérte össze tudását. A résztvevő diákok komolyan készültek a 
versenyekre, ennek következtében szoros eredmények születtek. Az országos versenyen egyébként 
Zala megyét is egy nagykanizsai középiskola képviselte. Kirendeltségünk nagy hangsúlyt fektet a 
gyermekek, fiatalkorúak veszélyhelyzeti felkészítésére, az oktatási intézményekben történő felkészítő 
tevékenységünket hagyományosan nagy sikerrel hajtjuk végre. Az elmúlt évben 67 diák teljesített 
katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot a kirendeltségen, illetve hivatásos tűzoltóságon. A 
Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó 76 települést teljesen 
lefedve 22 fő közbiztonsági referens kijelölését kezdeményeztük településeink polgármestereinél. Az év 
során részt vettek a kirendeltség-vezetői értekezleten, a folyamatos kapcsolattartást a polgári védelmi 
felügyelő, valamint a katasztrófavédelmi megbízottak végzik. Nagykanizsa és Letenye járás önkéntes 
mentőcsapatainak megalakulása megtörtént az elmúlt év folyamán, rendszerbe állításuk 2013. 
november 7-én a M70-es úton tartott nemzetközi gyakorlat során megtörtént. Iparbiztonsági szakterület 
tevékenységéről: Közúti veszélyes anyagszállítás ellenőrzést hajtottunk végre 22 esetben, közúti 
telephely ellenőrzést 40 esetben, vasúti veszélyes anyagszállítás 13 esetben, vasúti telephely 
ellenőrzés 6 esetben. Az ellenőrzést követő hatósági intézkedések végrehajtására 12 alkalommal volt 
szükség. Illetékességi területünkön 9 veszélyes üzemet tartunk nyilván. Ezek a veszélyes üzemek: 
TOTAL HUNGARIA KFT. Újudvari Töltőüzeme, az ott tárolt propánbután gáz miatt, GE Hungary Kft. 
Nagykanizsai Fényforrásgyára, az Ajkai BVMT Zrt. földgáz célvezetéke, Délzalai Víz- és Csatornamű 
Zrt.  Molnári Vízmű-telepe, Gyümölcskert Zrt. Nagykanizsa, Csengery u. 90. szám alatti telephelye, az 
AGRO-COORD Németh Lajos egyéni vállalkozó telephelye, TOTAL HUNGARIA Kft. Miháld propángáz-
ellátó tartályparkja, a KITE ZRt. Zalaszentbalázsi Alközpontja, illetve az EuroAszfalt Kft. Nagykanizsa, 
Aszfaltkeverő Telephelye. 2014. évi célkitűzéseinkről: Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs beindítása egyik 
legfontosabb célja idén a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek és a Zala megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. Ehhez elő kell teremteni a szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket, illetve az őrsépületet meg kell építeni. Szükség van egy új gépjárműfecskendő 
üzembeállítására, illetve az ügyintézői gépjárműpark fejlesztésére. Polgármester úr, a tájékoztatómat 
megtettem, kérem annak elfogadását. 

 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. Egri Gyulát kérdezem, hogy hozzá kíván-e szólni? Jelezte az 
előbb, de hogy meggondolta-e magát vagy sem, azt kérdezem. 
 
Egri Gyula: Pár szóban szeretném kiegészíteni a kollegámat. Először is nagyon megtisztelő újra itt 
Önök előtt állni, hiszen évekig beszámoltam, én számoltam be a kanizsai Hivatásos Tűzoltóság 
munkájáról itt Önök előtt. 2012-vel kezdeném egy pár gondolattal, hiszen a katasztrófavédelmi rendszer 
akkor alakult át, és a nagykanizsai kirendeltségen is az átalakulás teljes mértékben végbement. Itt nem 
csak a szervezeti átalakulásra gondolok, hanem az állami és hivatásos szolgálati rendszernek a 
kialakulására is, amely egy nagy léptékű és nagymértékű beavatkozás tette képessé a 
katasztrófavédelmet. Elég csak a dunai árvíznek a hatásainak a kivédésére céloznom, illetve 
mondanom, hiszen egy ilyen jellegű védekezési sor korábban a magyar katasztrófavédelem vagy a 
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tűzoltóság képtelen lett volna elhárítani. A másik a katasztrófavédelmi kirendeltség, illetve a hivatásos 
tűzoltóságnak a 2013-as tevékenysége. Én a tevékenységüket jóra értékeltem, amikor hivatalosan 
értékeltem a kirendeltséget. Mind a személyi állomány, mind pedig a vezetőállomány nagyon jól hajtotta 
végre a feladatát. Itt a beavatkozások, hatósági munka, szakhatósági tevékenység tekintetében, illetve 
az állománynak az általános fegyelmi helyzete tekintetében szintúgyképpen. A 2014-es célokra a 
Letenyei Katasztrófavédelmi Őrsnek a fontosságát azért hoznám itt fel Önök előtt, hiszen eddig, ha a 
Letenyén vagy Letenye környékén egy nagyobb beavatkozásunk volt, akkor Kanizsa kiürült. Ez nem fog 
előfordulni gyakorlatilag, csak nagyon nagy beavatkozási sornál, hiszen a letenyei Őrs önmaga képes 
lesz a beavatkozások 90-95 %-át – a zalakarosi most annyira képes – ellátni. Ez azt jelenti, hogy 
Nagykanizsa térségében magasabb szintű lesz akkor a folyamatos biztonság. Én jónak tartottam a 
beszámolóját a kirendeltség-vezető úrnak, kérem, fogadják el. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen és minél kevesebb munkát kívánok Önöknek, ha nem értik félre, 
amit szerettem volna ezzel jelezni. 
 
Marton István: A Polgármesteri tájékoztatónál a lejárt határidejű határozatoknál, ha jól emlékszem 11. 
pont a kiskanizsai ravatalozó, aminek a határideje május 31. volt. Le vagyon írva, hogy folyamatban van. 
Hát már most mi az, hogy folyamatban van. És határidő-módosítást nem kértek. Oda kellett volna írni a 
határidő-módosítást, és akkor mondjuk, okosabbak lennénk. A másik ugye a közbiztonság növelésére 
beadott pályázatunk, ami egy jó pályázat volt szerintem. A miniszter úr nemet mondott, mondván, hogy a 
fertőzöttség ezt nem indokolja. Ezt kicsit, ha az ember humorosra veszi, akkor tulajdonképpen túl jó 
nálunk a közbiztonság, azért nem támogatnak bennünket. Majd, ha lezüllünk, akkor esetleg fognak – 
fakad ebből. Én úgy gondolom, hogy azért ez szerencsétlen megközelítése volt a dolognak, mert 
mondjuk, tartalékállományba is lehet helyezni, tehát sokkal finomabban is meg lehet oldani az ilyen 
kérdéseket. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Tárnok úr! Van valami reagálnivaló, 
vagy írásban válaszoljunk? 
 
Tárnok Ferenc: Írásban válaszolunk. 
 
Cseresnyés Péter: Akkor a szokásos kérdést teszem fel a közgyűlés tagjainak. Mehet-e az a szavazási 
módozat, amit eddig csináltunk, minősített többséget igénylő, minősített többséget nem igénylő pontokról 
külön-külön, de egyben szavazunk, tehát csokorban szavazunk? Nem látok ellenvéleményt, úgyhogy 
először a minősített többséget igénylő pontokról szavazunk. Aki egyet tud érteni velük, az kérem, igen 
gombot nyomjon. 
 
 
A közgyűlés 14 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Cseresnyés Péter: Most a minősített többséget nem igénylő pontokat teszem fel szavazásra. Aki el 
tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza: 
 
 

155/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a 116/20/2011.(III.31.); 58/1,2/2012.(II.23.); 106/4/2013.(III.28.); 79/23/1-

2/2013.(II.28.); 298/III/2013.(X.31.); 301/2013.(X.31.); 359/2013.(XII.19.); 
362/43/2013.(XII.19.); 5/2014.(I.23.); 33/2014.(III.06.);  46/2014.(III.06.); 
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71/2014.(III.27.); 72/29/2014.(III.27.); 72/30/2014.(III.27.); 76/2014.(IV.17.);  
85/1,2/2014.(IV.17.); 87/1,2/2014.(IV.17.); 90/2014.(IV.17.); 92/2014.(V.08.); 
93/1-2/2014.(V.08.); 95/2014.(V.08.); 99/1-3/2014.(V.08.); 102/a-
b/2014.(V.08.); 103/1-2/2014.(V.08.); 104/2014.(V.08.); 105/6/2014.(V.08.); 
105/7/2014.(V.08.);  105/9/2014.(V.08.); 107/1-4/2014.(V.08.); 108/1-
7/2014.(V.08.); 109/1-2/2014.(V.08.); 110/1-2/2014.(V.08.); 
112/2014.(V.08.); 113/2014.(V.08.); 117/1-4/2014.(V.21.); 118/2014.(V.21.);  
119/2014.(V.21.); 120/2014.(V.21.); 121/2014.(V.21.); 124/2014.(V.21.) 
számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. a 10/2007.(I.25.) számú határozat - Keleti városrész parkolási koncepciója 

- végrehajtásának határidejét 2014. szeptember 30-ig meghosszabbítja.  
 
3. 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 2014. november 30-ig 
meghosszabbítja.  

 
4. a 206/2010.(IV.29.) számú határozatát - Javaslat a bajcsai sportöltöző 

felújításának támogatására – hatályon kívül helyezi.  
 
5. a 334/1,2/2013.(XI.28.) számú határozat - Javaslat Nagykanizsa Megyei 

Jogú Város Önkormányzata informatikai fejlesztésének végrehajtására - 
végrehajtásának határidejét 2014 június 30-ig meghosszabbítja.  

 
6. a 362/42/2013.(XII.19.) számú határozat - „Kisebbségekért – Pro Minoritate 

Alapítvány” támogatása - végrehajtásának határidejét 2014. június 30-ig 
meghosszabbítja.  

 
7. a 61-es főút elkerülő szakaszának kivitelezéséről szóló tájékoztatót 

elfogadja. 
 

8. egyetért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 
levő nagykanizsai 07 hrsz-ú ingatlan legelő művelési ágban nyilvántartott b) 
alrészlete művelési ágának kivett területté történő átminősítésével. 
Felhatalmazza a polgármestert a művelési ág változással összefüggő más 
célú hasznosítási eljárás megindítására és a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2014. június 30. (földhivatal felé történő kérelmezés) 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: dr. Farkas Roland jogtanácsos) 

 
9. elfogadja a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló jelentést.  
 
10. a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda 2013. évi 

működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
11.  

1. a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének 
jóváhagyására vonatkozó 48/2014. (III.06.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi.  

 
2. a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 2014. június 30. – 2014. augusztus 15. 
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napjáig a Napraforgó Bölcsőde biztosít ügyeletet valamennyi igénylő 
számára. 

 
12. a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda nyári zárva tartása idejére, 2014. 

június 30. – 2013. augusztus 19. közötti időszakban a nyári ügyeletet az 
alábbiak szerint engedélyezi: 

 
2013. június 30 - július 18.    Kertvárosi Tagóvoda 
 Vackor Tagóvoda 
2013. július 21 - augusztus 19. Rozgonyi Tagóvoda 
 Micimackó Tagóvoda 
 

Határidő:  2014. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
13. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsai 

Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. között kötendő Közszolgáltatási 
Szerződést jóváhagyja, felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető) 

 
14. hozzájárul ahhoz, hogy a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány (megyei 

nyilvántartási szám: 701/2006, országos nyilvántartásbeli azonosító: 
83324/1998) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Ingatlankezelési Intézményével 2008.02.28. napján kötött ingatlanhasználati 
szerződésben meghatározott 2008.03.01. napjától 18 év határozott 
időtartamra, székhelyeként a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában levő kivett kollégium megjelölésű, 
természetben 8800 Nagykanizsa, Zárda u. 7/A. szám alatti ingatlant jelentse 
be a bíróságon és azt a használati szerződés időtartama alatt székhelyeként 
használja.  
Felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiadására. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, 
jogtanácsos) 

 
15. a Digitális Esélyegyenlőségért és a Szenior Közösségfejlesztési Programról 

szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
16.  

1. a 134/4/2014.(VI.05.) számú közgyűlési határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

  
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető 
 Kunics György osztályvezető) 
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2. Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda nem szakmai álláshelyeinek és 
munkaköreinek számát 2014. július 1-től az alábbi táblázatban foglaltak 
szerint hagyja jóvá: 

 
Intézmény  Csoport-

szám 
Gazdasági 
ügyintéző 

Óvoda-
titkár 

Pedagógiai 
asszisztens 

Dajka Takarító, 
kisegítő 

Összes 
álláshely 

Központ  2 4 0 0 3 9
Kiskanizsai Tagóvoda 7 0 0 2 7 2 11
Miklósfai Tagóvoda 4 0 0 1 4 2,5 7,5
Palini Tagóvoda 3 0 0 1 3 0 4
Rózsa 6 0 0 2 6 0 8
Kertvárosi Tagóvoda 6 0 0 2 6 0.5 8.5
Hevesi Tagóvoda 6 0 0 2 6 0 8
Rozgonyi Tagóvoda 5 0 0 1 5 0,5 6,5
Hétszínvirág Tagóvoda 5 0 0 1 5 1 7
Vackor Tagóvoda 3 0 0 1 3 1 5
Kossuth Tagóvoda 4 0 0 1 4 0 5
Micimackó Tagóvoda 3 0 0 1 3 0 4
Attila Tagóvoda 6 0 0 2 6 1 9
Összesen: 58 2 4 17 58 11.5 92,5
 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
17. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 
 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen a katasztrófavédelem megjelent vezetőinek, munkatársainak a 
részvételt, a tájékoztatást. Jó munkát, vagy minél kevesebb munkát kívánok még egyszer Önöknek, 
mert ez azt jelenti, hogy nekünk meg kevesebb gondunk van az életben. Úgyhogy köszönöm szépen, 
hogy megjelentek. Viszontlátásra! 
 
 
12. Interpellációk, kérdések 
 
 
Dr. Fodor Csaba: Három kérdést próbálok meg föltenni kissé félve, bátortalanul, de összeszedve a 
bátorságomat, nem kampányfogásként. Nagy valószínűséggel nem tudnak erre válaszolni, de azt 
szeretném, ha megvizsgálnák. Az egyik, az a Teleki utca – Tavaszi utca – Rózsa úti kereszteződés 
problémája. Az olyan rossz útkereszteződés, hogy számtalan baleset történt az eltelt időben már ott 
sajnos, és köztük volt halálos közlekedési baleset is. Nem a figyelmetlenség, nem csak a 
figyelmetlenség okozhatta azokat a baleseteket, ott sajnos olyan fény- és árnyékviszonyok vannak a nap 
bizonyos szakaszában, reggel, délután, amelyek rendkívül módon rosszul befolyásolják a láthatóságot, a 
vezethetőséget, a közlekedés biztonságát. És valóban az ott történt balesetek okán én azt szeretném 
kérni, hogy vizsgáljuk az felül vagy nézzük meg, kérjük meg a Via Kanizsát, nézze meg, miként lehetne 
más forgalomtechnikai eszközökkel azt a kereszteződést jobbá tenni, vagy akár körfogalmat építeni, 
mert valóban vannak olyan élethelyzetek és olyan időszakok adott napokon, hogy ott sem a Rózsa 
utcából, sem a Tavasz utcából balra nagy ívben, egyenesen áthaladni szinte képtelenség, vagy csak 
nagy kockázatok árán lehet, de mondom, és a forgalmat is valahogyan ott szabályozni kellene. Én erre 
kérem, hogy ezt nézzük meg. Én a körforgalmat javasolnám, mert valóban az az átmentő forgalom ezt 
indokolná, egy normális körfogalom kiépítését. A 2.: a Fő úti rekonstrukcióval kapcsolatosan kerestek 
meg többen. Többek között voltak társasházi közös képviselők. Azt kérik, hogy pontosan tájékoztassuk 



 29

őket és a kereskedőket, hogy most már tényleg mikor indul el ez a beruházás, mi lesz annak az 
ütemezése, mik lesznek lezárva, hogyan, mert ez rendkívüli módon befolyásolja egyrészt ugye a 
társasházaknál azokét, ahol az udvarba be tudnak járni, és ott parkolók vannak vagy parkolási 
lehetőségek, másrészt a kereskedőket, tehát valószínű, hogy jelentős forgalomkieséssel lehet ott 
számolni, mert azért az útlezárások és a forgalom, az korlátozott lesz. Őket pontosan kellene 
tájékoztatni. Állítólag voltak valamifajta tájékoztatások, de azokon hol teljes körű, hol nem inkább és nem 
pontosan, de most elég nagy a bizonytalanság, hogy ténylegesen hol áll ez az ügy. Ezért ezt részletesen 
kérném szépen. A 3., azt én magam nem tapasztalom – azzal kezdem –, viszont  megkerestek az 
állampolgári eskük lebonyolításának a minőségével kapcsolatosan. Én abban egyetértettem velük, hogy 
akik megkerestek, hogy az nem magyar állampolgár, aki úgy gondolja, hogy magyar állampolgárságot 
szeretne, megfelel a feltételeknek és leteszi az esküt és magyar állampolgár lesz, akkor az ő 
szempontjából mégiscsak egy olyan magasztos pillanat, amit azért illene valami módon kvázi 
ünnepélyesebbé tenni. Ezt ünnepélyessé lehet tenni akár egy pohár pezsgős köszöntéssel, és úgy 
magyar állampolgárrá fogadni, vagy a hölgyeknek akár egy szál virággal is. Tehát azt kérték, hogyha 
mód és lehetőség van rá, akkor valamilyen módon ennek az ünnepélyességét emeljük, és ez ne 
kötelezően ellátandó feladat legyen senki részéről sem, mert azzal én is egyetértek, hogy ez bizony az 
adott, az állampolgári esküt tevők számára ez mégiscsak egy magasztos, fennkölt élmény. Adjuk meg a 
módját, ha erre mód és lehetőség van. Én nem voltam még állampolgári eskün, tehát nem tudom, hogy 
van-e ilyen köszöntés, de ha nincs, vagy nem mindig van, akkor én azt szeretném, hogy erre teremtsük 
meg a lehetőség, hogy ez legyen így. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, ezt az utolsó kérdését azért tette fel, mert nem volt ott és nem tudja, 
hogy hogyan zajlik le egy állampolgári eskü. Ugyanis hogyha ott lett volna, akkor én biztos vagyok 
benne, hogy ezt a kérdést nem teszi fel, és nem mondja el egy esetleges problémaként, ezt a dolgot. 
Abban az esetben, hogyha egy állampolgári eskü, legyen az egyszemélyes állampolgársági eskü vagy 
többen vegyenek részt azon az állampolgársági eskün, nem eléggé ünnepélyes akkor, hogyha van egy 
moderátora az állampolgári eskünek, aki elmondja, hogy miért vagyunk ott, hogy köszönti az 
állampolgársági esküt tevőt, aztán utána elhangzik a Himnusz, mint az új magyar állampolgárt köszöntő 
nemzeti ima, majd után egy általában 3 és 5 perces polgármesteri köszöntő hangzik el, ahol 
személyesen megemlékezünk vagy megemlítjük az állampolgári esküt tevő életútját, azt, hogy valószínű 
miért teszi le most a magyar állampolgársági esküt, amelyben szinte mindig megköszönjük azt, hogy a 
magyarságát megtartotta, és nem csak ő, hanem a szülei, nagyszülei is, majd az ünnepélyes aláírás 
után – ugyanúgy írja alá az állampolgársági eskü letevését bizonyító okiratot, mint a házasságkötők az 
anyakönyvi kivonatot, tehát kiszólítják az asztalhoz, ahol ünnepélyesen aláírja ezt az esküokmányt – 
elhangzik a Szózat, és ünnepélyesen megkapja az állampolgársági bizonyítványát és a várostól egy 
oklevelet, amelyikben köszönjük az új magyar állampolgárt a város nevében is, annak a városnak a 
nevében, ahol letette ezt az esküt. Én azt gondolom, hogy talán ebből az maradt ki, hogy automatikusan 
kap egy pohár pezsgőt vagy nem kap egy pohár pezsgőt. Képviselő úr, ezt én most azért mondtam 
Önnek el, hogyha véletlenül valakinek szöget ütne a fejében, mert ugye az utolsó mondata, még azt is 
mondta, hogy egyáltalán van-e valami beszéd vagy nincs, vagy nem tudom pontosan, hogy van-e valami 
ünnepélyesség ebben a dologban, szerettem volna elmondani, hogy mindenki, aki most bennünket hall, 
az tudja, hogy ez történik. Ez egy durván negyedórás ünnepélyes aktus. Nem két perc alatt intézzük el. 
Ezen, ha lehet változtatni vagy kell változtatni, én várom az ötleteket. De én azt hiszem, hogy a 
méltóságát ennek az eskütételnek mindenképpen megadjuk ezekkel az elemekkel, ami elhangzott. Ha 
lehet, akkor most vitát erről ne nyissunk. Tehát én azért mondom, hogy énnekem az a véleményem 
egyébként, hogy megvan a méltósága, és megvan az ünnepélyessége. A másik kettőről természetesen 
gondoskodtunk és gondoskodni is fogunk. Egyetértek Önnel mind a kettőben. Tehát először a Fő utcai 
rekonstrukcióval, hogy nagyobb mértékben kell tájékoztatni az embereket. De azért nem történt nagyobb 
mértékben, mert most fogjuk majd meglátni azt, hogy mikor kezdünk neki a munkának, közbeszerzési 
eljárás van folyamatban. És akkor, amikor megtörténik a közbeszerzési eljárásnak az 
eredményhirdetése, a munkaterület átadása, akkor már tudjuk pontosan mondani az ütemezést. Addig 
én most kérem itt az önkormányzati ülésen Horváth Istvánt, hogy újra tegyük a helyi formális és 
informális csatornákon azt közzé, hogy milyen változok, például közlekedési változások következnek be. 
 
Dr. Fodor Csaba: Az is elegendő ma, ha így állunk, hogy mondjuk azt, hogy szeptember 88-dikáig 
bizonyára nem kezdődik el a munka. 
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Cseresnyés Péter: Képviselő úr, ezt mondtam az Istvánnak, ezt kértem tőle, hogy a csatornákon 
keresztül ezeket mondjuk. Egyébként folyamatos lesz a tájékoztatás. Eddig is volt tájékoztatás. Az, hogy 
mindenkihez nem jutott el, ez nem azt jelenti, hogy nem volt. Az első felvetésére a reagálás pedig annyi, 
hogy egyetértek és meg fogjuk vizsgálni az ottani forgalmi rendnek a változtatásának a lehetőségét, 
úgyhogy köszönöm szépen a kérdéseit. 
 
Balogh László: A Berzsenyi u. 2-ből kerestek meg az ott lakók már többször, és mivel még nem 
született végleges megoldás, ezt erősítendő, sürgetendő, hadd erősítsem meg egy ilyen interpelláló 
kérdéssel is a dolgot. A Berzsenyi u. 2. számú épület déli oldalán, nem közvetlenül az épület mellett, 
hanem az iparos udvar északi oldalával szomszédosan, az ipartestületnek van ott magán ingatlana. Ott 
van néhány tuja. Ezen tuják bizony afféle hajléktalanszállásként is szolgálnak. Nem esztétikus ez a 
környezet. Meglehetősen szennyezett. A város nem nyúlhat hozzá, mert magánterületi, és ennek 
megfelelően az ingatlanbirtokos léphet. Kaptam is már ígéretet az ipartestülettől, de ez még nem történt 
meg. Én hadd kérjem azt az ott lakókat támogatva, hogy ezt a folyamatot legyen szíves polgármester úr 
meggyorsítani. Tud erről már a rendőrség, a Via és az ott lakók, érintettek is, csak még sem történt 
megoldás. Ha ebben tud segíteni, nagyon köszönöm. Tehát erre vonatkozik a kérdés. Lehet-e előrelépni 
ebben gyorsabban az eddigieknél. 
 
Cseresnyés Péter: Örülök neki, hogy ez kérdésként a nyilvánosság előtt is elhangzott, mert így 
nagyobb remény van arra, hogy megoldódik a probléma, és örülök, hogy nem nekem kell ezt a 
problémamegoldást kezdeményeznem. Úgyhogy arra kérem Gáspár Andrást, hogy majd beszéljünk 
róla, amikor éppen ráér, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy egy tiszta helyzet, itt a szó szerint 
értett tiszta helyzet teremtődjön még akkor is ezen a helyen, hogyha nem hozzánk tartozik, nem a mi 
tulajdonunk, mert tényleg az ipartestületnek a tulajdona. Fel kell venni velük a kapcsolatot, és meg kell 
egyezni velük abban, hogy valamit kötelességük tenni azon a területen annak érdekében, hogy a lakók 
mindennapjait, a lakók nyugalmát ne zavarja egy-két olyan ember, aki erre alkalmas, hogyha ezt akarja 
tenni, vagy úgy gondolja, hogy őneki ott a lakhelye. Úgyhogy majd Gáspár úrral fel kell venni a 
kapcsolatot. Ha kell, akkor üljünk le hárman, képviselő úr. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: Jelezném, hogy itt a nyár, indul az idegenforgalom. A probléma ezzel 
kapcsolódik össze. Az autópályán Nagykanizsa felé, illetve Nagykanizsára érkezők a keleti oldalon 
tájékoztatást kapnak, hogy hogyan lehet Kaposvárra jutni az autópályáról lehajtva, a nyugati oldalon 
pedig Gyékényesre hogyan lehet jutni. Szeretném azt kérni a polgármestertől, hogy járjon el az 
autópálya, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság felé, hogy az is legyen kiírva, hogy Nagykanizsa 
centrumába hogyan lehet eljutni ezekről a lehajtókról. Szerintem nagyon fontos lenne a lehajtó első, 
második körforgalmánál, illetve az azt követő útkereszteződésekben tájékoztatni a hozzánk érkezőket, 
hogy Nagykanizsa centrumába hogyan lehet eljutni. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen, nagyon jogos a felvetés, úgyhogy mindent meg fogok tenni 
annak érdekében, hogy ez minél előbb kikerüljön tájékoztató táblaként az autópálya mellé. 
 
Kovács János: A Balatoni úton a Renault szerviz vagy a Renault autószalon helyén működő 
autófényező műhely működésével kapcsolatban kerestek meg ott a közelben a társasháznak a lakói, 
illetve annak a képviselője. Többször volt eljárás már, többször keresték meg a várost, a Járási Hivatal. 
Gyakorlatilag megy az ellenőrzés, megállapítja, hogy nincs nagyobb zaj, mint amekkora az előírás. 
Tudni kell azt, hogy egy autófényezőnél napközben folyamatos sarokcsiszoló munkákat végeznek, 
annak a hangja, az borzasztóan zavarja a lakókörnyezetet. Gondolom, mindenki hallott már ilyen gépet 
működés közben. El lehet képzelni, hogy egy 20 méteres távolságban ez milyen zajhatást kelt az ott 
lakókban. Tehát az ott lakókat nagymértékben zavarja. Azon kívül bizonyos szennyezés, porszennyezés 
is előfordul, nyilván, amikor csiszolják az autókat. Tehát ez is zavarja őket. Kérném, hogy tegyünk pontot 
ennek az autófényezőnek a működésére. Vizsgáljuk meg azt, hogy hogy lehetne ennek a működését 
úgy megoldani, hogy a lakókörnyezetet ne zavarja, és kérem az illetékeseket, hogy ne csak egy 
ellenőrzést, alkalmi ellenőrzéseket végezzenek, hanem próbáljuk meg véglegesen megoldani ezt a 
gondot, ennek az üzemnek, illetve a lakókörnyezetnek a problémáját. 
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Cseresnyés Péter: Miután ez egyszer már valamelyik képviselőtársunk részéről elhangzott 
problémaként, vizsgáljuk az ügyet, hogy mit tudunk egyáltalán tenni, mert hogyha a környezetvédelmi 
mérés azt mutatja, hogy tűréshatár alatt van a zajhatás, abban az esetben sajnos sok eszközünk nincs. 
De meg fogjuk nézni. Tehát folyamatban van a dolog, de egyelőre nem találjuk azt, hogy mit tudunk 
csinálni. De azt kérem jegyző asszonytól, hogy a közigazgatási osztály segítségével nézzünk utána, 
hogy hogyan tudjuk az ott élő embereknek a mindennapjait megkönnyíteni, vagy segíteni az ott élő 
embereket abban, hogy ezt az életvitelüket zavaró momentumot minél előbb ki tudjuk küszöbölni. 
További kérdés nem hangzik el, ezért a mai közgyűlésünket bezárom, de az azonnali soron kívüli ülést 
össze is hívom. 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.05 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 

 Cseresnyés Péter  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 
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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. június 26-án (Csütörtök) 15.05 órakor 
tartott, a 2014. június 26-i soros közgyűlésen 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, 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 jegyző, 
Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes osztályvezető 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Határozatképesek vagyunk. Három napirendi pontot fogunk megtárgyalni. Az 
egyik a GESZ, és két pályázat, ahogy már említettem. Tehát összehívtam azonnali soron kívüli 
közgyűlést. Szeretném megkérdezni, a napirendi pontokhoz valakinek van-e valami 
hozzáfűznivalója? Ilyet nem látok, ezért a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni ezzel a három napirendi 
ponttal a mai közgyűlésünket, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

156/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. június 26-i azonnali 
soron kívüli ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat a NaGESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyására, valamint az intézménnyel kapcsolatos egyéb döntések 
meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

2. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat 
benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

3. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása” című pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
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1. Javaslat a NaGESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására, valamint az 
intézménnyel kapcsolatos egyéb döntések meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Az intézményt megalakítottuk, létszámok vannak itt, meg egyáltalán a 
működéssel kapcsolatos kérdéseket szabályoztuk. Természetesen azt kell mondani, hál’ Istennek 
vagy sajnos lesz ez még előttünk a közeljövőben, úgyhogy fogunk róla tárgyalni, de július 1-jével el 
kell indítani az intézményt, és ezért a sürgősség. 
 
Sajni József: Én úgy gondolom egy ilyen horderejű témánál, én a délelőtt folyamán még nem 
találtam meg ezt az anyagot, tehát nem is tudtam átnézni, nem is tudok róla. Valamikor dél körül 
került ez föl, és úgy gondolom, hogy egy ilyen szervezetnek, egy teljesen új, tehát most alakuló 
szervezet szervezeti és működési szabályzatához, gondolom én, minden képviselő számára ez az 
idő kevés volt. Én érdemben nem tudok erről sem nyilatkozni, sem beszélni, sem véleményt alkotni. 
Hát én felelősséggel erről nem is tudok szavazni. 
 
Cseresnyés Péter: Többi képviselő úr és képviselő hölgy átnézte, beszéltünk erről. Bízzunk a 
hivatalnak a jogászaiban, egy olyan működési szabályzatot állítottak össze, amelyik jó. De mondom, 
hogy ezen rövid időn belül változtathatunk, biztos, hogy vissza kell hoznunk, mert kell igazítani rajta, 
és akkor ez alapján, ennek a szervezeti és működési szabályzatnak az alapján majd a vitát a 
későbbiekben le tudjuk természetesen folytatni, de működnie kell az intézménynek. 
 
Dr. Fodor Csaba: Én roppant nyugodt vagyok, hogy voltak olyan kiváltságos képviselők, akik ezt át 
tudták nézni, mert ez még délben sem volt fönn, 13,00 órától meg itt ülünk, Önök meg teljes 
létszámmal jelen vannak. 57 oldal az előterjesztés. Hát, ha ezt valaki át tudta nézni és ebben 
felelősen most dönteni, akkor minden tiszteletem az övé. Tehát én sem fogom tudni ezt 
megszavazni. Nem azért, mert nem értek vele egyet, hanem nem tudom, miről kéne szavaznom. 
Úgyhogy én … Aki felelős ebben a kérdésben, az nagy valószínűséggel csak a tartózkodás gombot 
nyomhatja meg. 
 
Cseresnyés Péter: Muszáj visszahozni, mert vannak még olyan dolgok, amit nem szabályoztunk le, 
amit majd a következő időszakban kell szabályozni. Tehát a döntést mindenképpen meg kell 
hoznunk. Egyébként részadatok, hogyha az informális közgyűlésre eljöttek volna képviselő úr, akkor 
részdolgokat már ott tudhattak volna, meghívót kaptak, ott volt bizonyos tájékoztatás erről már. 
Értem, megértem, tehát nincs közöttünk ebben vita képviselő úr, értem én, hogy Önnek mi a gondja, 
és igazat is adok tulajdonképpen ebben Önnek, tehát nincs ezzel semmi gondom, de nekünk meg a 
döntést meg kell hoznunk. Vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 13 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

157/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. a.) jóváhagyja, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 

által 2013. január 1. napja után működtetésre megtartott köznevelési 
intézmények technikai dolgozói (98,75 fő álláshellyel) – az erre a 
célra alapított helyi önkormányzati költségvetési szervvel, a 
Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezettel (NaGESZ) kerülnek 
közalkalmazotti jogviszonyba.  Munkáltatójuk 2014. július 1. naptól a 
NaGESZ igazgatója. Foglalkoztatási jogviszonyuk egyebekben nem 
változik. 

b.) jóváhagyja, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalából egy belső ellenőr, a Gazdálkodási Osztály Pénzügyi és 
költségvetési csoport létszámából 12 szakmai (pénzügyi ügyintéző, 
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könyvelő, kontrolling ügyintéző) és egy adminisztrációs (szervezési 
ügyintéző-titkárnő) munkakörű köztisztviselő kerüljön átadásra a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 
72. §-a alapján, jogviszonyváltás címén a Nagykanizsai Gazdasági 
Ellátó Szervezet (NaGESZ) állományába.  Az érintettek 
foglalkoztatási jogviszonya az átvétel időpontjától közalkalmazotti 
jogviszonnyá alakul át oly módon, hogy az átadáskor a 
köztisztviselők havi illetményének összege, valamint 2014. évben a 
cafetéria juttatások változatlanok maradnak. 

c.) jóváhagyja, hogy a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet 
(NaGESZ) átveszi a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és 
Szolgáltató Zrt. 15 fővel üzemelő intézményi karbantartó részlegét 
(csoportját). Az érintett munkavállalók munkajogviszonya a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 36-38. §-ai alapján 
a gazdasági társaságnál megszűnik, és 2014. július 1-től 
kezdődően - változatlan munkakörben, munkavégzési helyen és 
díjazással - közalkalmazottként kerülnek alkalmazásra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 
és a végrehajtására kiadott 77/1993.(V.12.) kormányrendeletben 
foglaltaknak megfelelően. 

 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető, Kunics György 
osztályvezető, Kámán László VG Zrt. vezérigazgató, Horváth István 
NaGESZ igazgató) 
  
2. a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratát jelen 

előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal módosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény jelen határozattal módosított, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki, és a 
módosító, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat Magyar Államkincstárnak történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Kunics György osztályvezető) 
 
3. jóváhagyja a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében 
foglalt tartalommal. 
Felkéri a polgármestert, hogy a hiányzó adatok a költségvetési szerv 
törzskönyvi bejegyzését követően a szervezeti és működési 
szabályzatban pótolja. 
 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
4. elfogadja a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet előzetes 

költségvetését a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező bevételi 
és kiadási előirányzattal. A végleges költségvetési előirányzatok 
kidolgozására, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) 
önkormányzati rendeletbe történő beépítésére, - ezzel egyidejűleg az 
önkormányzati előirányzatok zárolására - a 2014. I. félévi gazdálkodás 
adatainak ismeretében kerül sor. Felkéri a polgármestert, hogy a 
NaGESZ 2014. évi végleges költségvetését terjessze a Közgyűlés elé 
jóváhagyásra.  
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Határidő: 2014. szeptember 30.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 

 
5. egyetért azzal, hogy a Nagykanizsai Ellátó Szervezetbe átvett 

foglalkoztatottak által, továbbá az átvett feladatok ellátásához használt 
tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, gépjárművek, 
stb.), anyagok, készletek és immateriális javak a NaGESZ részére 
ingyenesen használatba, vagy tulajdonba adásra kerüljenek.  
Felkéri a polgármestert, hogy az átadásra vonatkozó megállapodások 
megkötéséről intézkedjen. 
 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető, Bagarus Ágnes 

osztályvezető, 
 Horváth István NaGESZ igazgató) 

 
6. megállapítja, hogy a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet 

(NaGESZ) létrehozásával az önkormányzat által alapított költségvetési 
szervek és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
között a 276/2012.(IX.27.) számú közgyűlési határozat alapján megkötött 
Munkamegosztási megállapodások 2014. június 30. napjával 
megszűnnek. A Közgyűlés a NaGESZ és az alább felsorolt 
önkormányzati költségvetési szervek között 2014. július 1. naptól 
létrejövő Munkamegosztási megállapodást a jelen előterjesztés 4. számú 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja: 

  
Kanizsai Kulturális Központ 
 Halis István Városi Könyvtár 
 Thúry György Múzeum 
 Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda 
 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde 
 Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény 
 Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
 Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi 
Alapellátási Intézménye 
Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda 
 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető, Horváth István NaGESZ 

igazgató, 
 Intézményvezetők) 
 
7. dönt arról, hogy az önkormányzati fenntartású és működtetésű, alább 

felsorolt intézmények műszaki karbantartási feladatainak ellátására a 
Nagykanizsai Gazdasági ellátó Szervezet részére kizárólagosságot 
biztosít: 

 
Kanizsai Kulturális Központ 
 Halis István Városi Könyvtár 
 Thúry György Múzeum 
 Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda 
 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde 
 Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény 
 Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi 
Alapellátási Intézménye 
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Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda 
 

Utasítja az intézményvezetőket, hogy az intézményben felmerülő, 
2014.07.01. napja után megrendelésre kerülő műszaki karbantartási 
feladatokat teljeskörűen a NaGESZ-szel végeztessék el. 
 

Határidő: 2014. július 01-től folyamatosan 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Intézményvezetők, Horváth István NaGESZ igazgató) 

 
8. egyetért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. között 2009. 
február 16. napján kötött, többször módosított üzemeltetési 
szerződésnek a jelen előterjesztés 5. számú mellékletét képező tartalmú 
szerződés szerinti módosításával (7. számú módosítás) és 
felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2014. július 01.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető, Kámán László 
vezérigazgató) 
 
9. a.)  a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde és a Nagykanizsai Gazdasági 
Ellátó Szervezet, mint megbízók, valamint a Remedium 97 Bt. 
megbízott között kötendő foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatási 
szerződés 1. számú módosításával egyetért, felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés 6/A. számú melléklete szerinti 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
b.) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Halis 

István Városi Könyvtár, a Kanizsai Kulturális Központ és a 
Tourinform Iroda, mint megbízók, valamint a Dr. Horváth Ágnes Bt. 
megbízott között kötendő foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatási 
szerződés 1. számú módosításával egyetért, felhatalmazza a 
jegyzőt az előterjesztés 6/B. számú melléklete szerinti 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
10. a.) dönt arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 76. § (1) és (3) bekezdései alapján Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város Önkormányzatát az állami fenntartásba került 
köznevelési intézmények működtetőjeként illető jogok és terhelő 
kötelezettségek tekintetében 2014. július 1-től a NaGESZ-t kell az 
Önkormányzat jogutódjának tekinteni. 

 
b.) dönt arról, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 100 %-os tulajdonában levő Nagykanizsa 
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (Cg. 20-10-040261, 
székhely: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) üzemeltetéséből a 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat által alapított 
Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (rövidített név: NaGESZ, 
székhely: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.) használatába a feladat 
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ellátásához átadott nagykanizsai 1220/3 hrsz-ú természetben 8800 
Nagykanizsa, Kálvin tér 2. szám alatt található, de a 8800 
Nagykanizsa, Fő u. 21. szám felől is megközelíthető önkormányzati 
tulajdonú ingatlannal összefüggő alábbi szerződések esetében 
2014. július 1-től a NaGESZ-t kell a Nagykanizsa 
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. jogutódjának tekinteni: 
 2009. január 01. napján kötött megbízási szerződés 

riasztórendszer távfelügyeletre a Nagykanizsa 
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt megbízó és az RK Tűz-
Őr Kft. (Cg.20-09-064611) megbízott között. 

 2013. augusztus 05. napján kötött vállalkozási szerződés 
takarítási munkára Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és 
Szolgáltató Zrt. megrendelő és a Metaplus Kft. (Cg.20-09-
065107) vállalkozó között a szerződés mellékletében felsorolt 
helyszínek közül a 27. sorszámmal felsorolt „Nagykanizsa, Fő út 
Karbantartók” megjelölésű tevékenységi hely vonatkozásában. 

 szolgáltatási szerződés (Internet és telefon) a Nagykanizsa 
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt előfizető és a UPC 
Magyarország Kft. között a 8800 Nagykanizsa, Fő utca 21. 1. 
hozzáférési pont vonatkozásában.  

 
c.) dönt arról, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint átadó és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, mint átvevő között 2013. január 15. napján kötött 
vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelésbe adott 
köznevelési intézmények kapcsán az Önkormányzatot terhelő 
közműdíjak megfizetése és az Önkormányzatot megillető 
közműdíjak beszedése tekintetében 2014. július 01-től a NaGESZ-t 
kell az Önkormányzat jogutódjának tekinteni. 

 
Határidő: 2014. július 01.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Bagarus Ágnes 
osztályvezető, Kámán László vezérigazgató, Horváth István NaGESZ 
igazgató) 
 
11. egyetért a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt jelen 

előterjesztés 7. számú mellékletét képező módosított Alapító Okiratának 
elfogadásával és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

  
Határidő: 2014. július 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 
 
12. egyetért a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával (5. számú 
módosítás) a jelen előterjesztés 8. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felhatalmazza a Zrt. vezérigazgatóját annak aláírására.  
A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb tartalmi elemei 
változatlanok maradnak. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 2014. július 1. napján 
lép hatályba  

 
Határidő: 2014. július 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 
 
13. felkéri a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt 

vezérigazgatóját, hogy a Zrt  2014. évi Üzleti tervének második félévre 
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vonatkozó módosítását a karbantartó részleg kiválása miatt  terjessze a 
Közgyűlés elé jóváhagyásra.  

 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 

 
 
 
2. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Ez a Hevesire vonatkozik, ha jól emlékszem. Ugye? Igen. Ez a Hevesi iskola. 
KEOP-os pályázatról van szó, energiahatékonyság. Itt most szigetelésről, nyílászáró-cseréről van 
szó, és körülbelül 100 millió Ft-ot lehet nyerni, hogyha sikerül beadnunk a pályázatot. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: Valóban, itt a szigetelésnél a közgyűlés előtt levő bizottsági ülésben 
felmerült, hogy az oldalfalak szigetelése megtörténik. Itt javaslat született, hogy vizsgáljuk meg a tető 
szigetelését is. Tetőszigetelés milyenségét, mértékét. Tehát kimondottan építész tette fel ezt a 
javaslatot, hogyha ez belefér a pályázatba, akkor ezzel együtt adjuk be a pályázatot. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, egy részét megcsináltuk már tavaly. Most azért kértem Tárnok 
úrtól tájékoztatást, mert úgy emlékszem, hogy valamiféle döntés született az ottani tetőszigeteléssel. 
Folytatni fogjuk, de ezt saját pénzünkből kell csinálni, mert a pályázat szerintem ezt nem tartalmazza. 
Egy részét már megcsináltuk. Tehát, ahol akut volt a probléma, ott intézkedtünk, és saját 
hatáskörben csináltuk. Megpróbáljuk megoldani ezt a dolgot. 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: 
 
 

158/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
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 út 2. 1244 

 
2. A projekt megnevezése 

Épületenergetikai fejlesztés Nagykanizsán a Hevesi Sándor Általános 
Iskolában. 

 
3. A pályázati konstrukció száma 

KEOP-2014-4.10.0/F–Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításval 
konbinálva a konvergencia régiókban. 

 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: max. bruttó 

151.109.680 Ft 
(nettó 118.984.000 Ft+32.125.680 Áfa) 
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5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): bruttó 151.109.680 Ft 
(nettó 118.984.000 Ft+32.125.680 Áfa) 
 

6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 
forrás, hitel, egyéb):  

Saját forrás: max.  bruttó 15.110.968 Ft 
Hitel:   0 Ft 
Egyéb:   0 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:  

bruttó minimum   135.998.712 Ft 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét 15.110.968 Ft-ot az 1/16-os melléklet 
Általános tartalék működési célú során biztosítja. 
 
Határidő: A végleges pályázati kiírásban rögzítettek szerint 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető 

 Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és városüzemeltetési 
csoportvezető 

  Kunics György gazdálkodási osztályvezető) 
 

 
 
3. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című 

pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Ez a BLG-re vonatkozik. Itt ez a kombinált, ahol a villamos energia-termelést, 
ellátást és a belső világítás korszerűsítést tartalmazza. Természetesen, ha olyan hozzászólás 
születne, hogy egyébként itt is kellene mást is csinálni, egy csomó intézményünkön kellene mást is 
csinálni, ami énszerintem a következő 7 éves ciklusban lehet, hogy saját forrásból, vagy éppen 
állami forrásokból eredendően megoldható lesz, mert mindenki tudja, hogy az országban az 
intézményeink állapota, a volt önkormányzati intézmények, vagy az önkormányzati intézmények 
állapota elég rossz, és valamit tenni kell annak érdekében, hogy minél jobb körülmények közé 
járjanak a gyerekek. Ez egy lépés, és ez még az előző ciklusra vonatkozó pénzből van, úgyhogy ezt 
gyorsan el lehet költeni. Szerintem nagyon sok igény lesz rá, tehát akkor sem lesz tragédia, azt 
hiszem, hogyha nem mind a kettőben nyerünk, de remélem, az egyikben nyerni fogunk. 
 
Dr. Fodor Csaba: Ugye itt két ingatlanról van szó, egyrészt a hivatalról, másrészt a Batthyány 
Gimnáziumról. 
 
Cseresnyés Péter: Igen. 
 
Dr. Fodor Csaba: Két külön anyag. Valóban a bizottsági ülésen én azt kértem, hogy ez egy elvi 
hozzájárulás, nyilvánvalóan készüljünk el, legyünk készen arra, ha kiírásra kerül ez a pályázat, de 
akkor úgy is visszakerül ide, arról beszéltünk. 
 
Cseresnyés Péter: Így van. Mind a kettőben ez így van, tehát mind a kettő egy elvi hozzájárulás, és 
vissza kell hozni ezt, mert akkor, amikor. Elnézést, elmondhattam volna, pályázat meg sem jelent 
még. Társadalmi vitán van. Tehát akkor, amikor majd ténylegesen a pályázati kiírás megjelenik, 
akkor tudjuk a pályázati kiíráshoz közvetlenül hozzáigazítani a pályázatot magát. Most viszont úgy 
elő kell készítenünk, hogyha véletlenül az történik, mint ami múltkor történt, egy napig van nyitva a 
pályázat, akkor be tudjuk adni rögtön. Tehát ezért van itt előttünk egy elvi döntésben. Képviselő úr 
nem Önnek mondom, mert Ön tudja, hanem aki bennünket hallgat, őnekik mondom ezt a dolgot. 
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Köszönöm, a vitát lezárom, mert több hozzászóló nincs. 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 határozatokat 
hozza: 
 
 

159/2014.(VI.26.) 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 

 
2. A projekt megnevezése 

Napelemes villamos energia-termelés Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában 

 
3. A pályázati konstrukció száma 

KEOP-2014-4.10.0/N – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. 
 

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 14.287.500,- Ft 
 

5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költsége (elszámolható költsége): 14.287.500,- Ft 

 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: max. 2.857.500,- Ft  
Hitel:  0 Ft 
Egyéb:  0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: min. 

11.430.000,- Ft 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2.857.500 Ft-ot az 1/16-os melléklet 
Általános tartalék működési célú során biztosítja. 

 
Határidő: A végleges pályázati kiírásban rögzítettek szerint 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László - Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.,    

vezérigazgató 
 Kunics György, gazdálkodási osztályvezető) 
 

 
160/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
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 

Napelemes villamos energia-termelés a Batthyány Lajos Gimnáziumban 
 
3. A pályázati konstrukció száma 

KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 20.002.500,- Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): 20.002.500,- Ft 
 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: max. 4.000.500 Ft 
Hitel:  0 Ft  
Egyéb:  0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: min. 

16.002.000,- Ft 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét 4.000.500 Ft-ot az 1/16-os melléklet 
Általános tartalék működési célú során biztosítja. 
 
Határidő: A végleges pályázati kiírásban rögzítettek szerint 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László - Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.,    

vezérigazgató 
 Kunics György, gazdálkodási osztályvezető) 
 

 
Cseresnyés Péter: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját, ezzel mind a két 
közgyűlésünket befejeztük, és most ezt a közgyűlést viszont be is zárom. 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.05 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó 
szerint tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 
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