
 
 

J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. február 15-én (Kedd) 15.30 órakor tartott 
soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal I. emeleti Tárgyaló 
   Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.   
 
  
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bizzer András, dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, 

Dénes Sándor, dr. Etler Ottó, dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán 
Bálint, Jerausek István, dr. Károlyi Attila József, Kovács János, Marton István, 
Sajni József, Tóth Nándor képviselők. 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, dr. Tuboly Marianna jegyző, dr. 
Gyergyák Krisztina aljegyző 
 

 
 
Cseresnyés Péter: Szeretettel köszöntök mindenkit. A soron kívüli közgyűlésnek egyetlen napirendi 
pontja lenne, de még mielőtt szavaznánk arról, hogy elfogadja-e a közgyűlés szeretném megkérdezni, 
hogy van-e valakinek a napirendi ponthoz valamilyen hozzáfűznivalója? Igen? 
 
Marton István: Az érdekelne, hogy miért kell ez a soron kívüli közgyűlés? Ha már lejárt a határidő január 
31-vel, akkor miért nem lehet eltolni a következő héten aktuális soros ülésig. Nem látom az anyagból, 
hogy ennek valami sürgős hatóság felé való elszámolási ideje lenne. Egyébként ugye, ha valaki ezt 
végigolvasta, meg annak idején is foglalkozott vele, akkor ……át lett egy másik objektumra téve. Ott is 
ugye fordult a dolog. A dolog részemről rendben van, csak ezt nem értem, hogy miért kellett ezért 
összejönnünk.                                                                                        
 
Cseresnyés Péter: Ha rendben van, akkor nem tudom, miért kérdezte meg, de Birkner úr kérte tőlünk, 
hogy soron kívül minél előbb döntsünk, úgyhogy válaszoljon rá, hogyha lehet. Jó? 
 
Birkner Zoltán: Tulajdonképpen a hatóság miatt, egészen konkrétan hogyha nem sikerül ezt 15-ei 
határnappal rendbe tenni akkor - ugye másfél év alatt sikerült elbírálni ezt a pályázatot – lemaradnunk 
róla. Tehát ennyi történt. Tehát kaptunk egy hivatalos értesítést arról, hogy ennyi napunk van arra, hogy 
ezt megoldjuk.  
 
Marton István: Ez az egy mondat hiányzott belőle, amit az előbb mondott.  
 
Cseresnyés Péter: Még kérdés? Akkor, aki el tudja fogadni a napirendi pontot – majd ezt tárgyaljuk – az 
kérem, tegye fel a kezét.  
 
 
(Az ülésen a szavazás kézfeltartással történt.) 
 
 
A közgyűlés 16 (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
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41/2011.(II.15.) számú határozat 

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 

 
1. Javaslat a Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatásának tekintetében az 

elszámolás határidejének módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
 
 
1. Javaslat a Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány támogatásának tekintetében az elszámolás 

határidejének módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
 

Cseresnyés Péter: Akkor megnyitnám a napirendi pontot.  Az indokát, hogy miért már itt az előbb 
hallottuk. Tulajdonképpen egy elfogadott határozati javaslatnak a határidő módosításáról van szó, hogy a 
pályázatról az egyetem ne maradjon le. Kérdés, vélemény? Akkor szavazni fogunk. Aki el tudja fogadni a 
módosítást – már a határozati javaslatban foglalt módosítást – az kérem, tegye fel a kezét.  
 
 
A közgyűlés 16 (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 
 

42/2011.(II.15.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány 
részére – a 438/2009. (III.21.) számú határozatban foglaltak megvalósítására – átadott 20 
millió Ft fejlesztési célú támogatás felhasználásának 2010. december 31-i határidejét 
2011. december 31-re, az elszámolással kapcsolatos 2011. január 31-i határidőt 2012. 
január 31-re módosítja. Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés fentiek szerinti 
módosítására (5. sz. melléklet). 
 
Határidő:   2011. február 15. 
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.40 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
  Cseresnyés Péter Dr. Tuboly Marianna  
  polgármester           jegyző 
 


