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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor 
tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal I. emeleti Tárgyaló 
   Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.   
 
  
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Cseresnyés Péter, 

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

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, dr. Tuboly Marianna jegyző, dr. 
Gyergyák Krisztina aljegyző, Rodekné Hederics Erika irodavezető, Tácsi Hajnalka osztályvezető, Tárnok 
Ferenc osztályvezető 
 
 
Cseresnyés Péter: Tisztelettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen, hogy eljöttek, és a gyors 
meghívásnak eleget téve megtarthatjuk a közgyűlést. Két napirendi pont megtárgyalása került tervbe, és a 
meghívóban két napirendi pont megtárgyalása szerepelt. Én a sportrendeletet egyéb okok miatt, annak 
tárgyalását visszavonom, tehát marad egy napirendi pont, ezt pedig zárt ülésen javaslom tárgyalni, mivel 
bizalmas anyagról van szó. Úgy – erről kell szavazni…..? – erről kell szavazni. Ezt javaslom tehát zárt 
ülésen tartani. A napirendi pontokkal kapcsolatban, napirenddel kapcsolatban, akinek van 
hozzáfűznivalója, az kérem, jelezze. 
 
Dr. Fodor Csaba: Polgármester úr, annyira fontos ez, hogy ma döntsünk, hogy nem lehetne ezt áttenni, 
legalább egy napot adni, hogy át tudjuk olvasni ezeket az anyagokat? Mert fogalmunk nincs, ez mi. 
Legalábbis nekem, én most kaptam, az enyém még meleg. 
 
Cseresnyés Péter: Nagyon fontos, nagyon fontos. 
 
Dr. Fodor Csaba: Ma? Hogy nem is tudjuk, miről döntünk? 
 
Cseresnyés Péter: De időt adok rá, tehát nézzék át. 
 
Dr. Fodor Csaba: Van egy javaslatom akkor polgármester úr. Figyelemmel az anyag mennyiségére, 
súlyára, este 8,00 órára, szíveskedjen szünetet elrendelni, és este 8,00-ra visszajövünk. Addig tudjuk 
nézni, hogy miről beszélgetünk. 
 
Cseresnyés Péter: Meg fogom szavaztatni természetesen, de hogy a kérdésére válaszoljak, azért fontos, 
mert volt egy ellenőrzés, amelyikben az NFÜ szakembereivel olyan megállapodás történt, hogy az 
ütemtervet a bonyolítást, tehát a kórház projekt bonyolítása ütemtervét, azt a holnapi nap folyamán 
elküldjük, és egy hét múlva pedig küldeni fogjuk a közbeszerzés kiírását. Ezért indokolt a mai tárgyalás. 
 
Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, … át 
tudjuk tekinteni az anyagot. 
 
Cseresnyés Péter: Más hozzáfűznivaló nincs? Én a Fodor képviselő úrnak a javaslatát felteszem 
szavazásra. Aki egyet tud érteni vele, az tegye fel a kezét. 
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A közgyűlés 4 igen, 9 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

117/2011.(IV.07.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Dr. Fodor Csaba 
képviselőnek azt a javaslatát, hogy az előterjesztés megismerése miatt szünet 
elrendelése mellett az ülés 20.00 órakor kerüljön folytatásra. 

 
 
Cseresnyés Péter: Szavazzunk arról, hogy zárt ülésen tartsuk-e meg. Aki a zárt üléssel egyet tud érteni, 
az kérem, emelje fel a kezét. 
 
 
A közgyűlés 10 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 

118/2011.(IV.07.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
 
Zárt ülés: 
 
1. Javaslat a „Kanizsa Dorottya Kórház sürgősségi ellátásnak (SO2) 

korszerűsítése” (TIOP-2.2.2. – 08/1-2008-0020) építési beruházás és a 
közbeszerzésének teljeskörű lebonyolítása és a „Struktúraváltoztatást 
támogató infrastruktúrafejlesztés- a fekvőbeteg-szakellátásban” projekt 
építési beruházás és kapcsolódó eszközbeszerzés megnevezésű projektek 
vizsgálata alapján szükséges intézkedésekre (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 119/2011.(IV.07.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.45 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Tuboly Marianna  
 polgármester jegyző 
 


