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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. május 17-én (Kedd) 16.30 órakor tartott 
soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Tárgyaló 
 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, 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, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. 
Gyergyák Krisztina aljegyző, Maronicsné Dr. Borka Beáta osztályvezető, Tácsi Hajnalka osztályvezető, 
Szmodics Józsefné osztályvezető 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Elkezdjük akkor, ha lehetséges. A rendkívüli közgyűlés indoka az volt, hogyha 
minden igaz, holnap vagy holnapután, holnapig le kell adnunk egy pályázatot, amiért mindenképpen 
közgyűlési döntés kellett. És ahhoz, hogy ezt a döntést meg tudjuk hozni, össze kellett hívni, és 
megragadtuk az alkalmat, hogy egy múltkori határozat meghozatala után, ami a Bolyai Iskola és a Zrínyi 
Iskola vezetői szintű összevonását jelentette, a Bolyai Iskolára meghirdetett vezetői pályázatot 
visszavonjuk, hogy ne az utolsó pillanatban, a közgyűlés előtt kelljen ezt megtennünk. Ez a két napirendi 
pontunk lenne, amelyiket a meghívóban mindenki megkapott. Azt szeretném kérdezni, hogy a napirendi 
pontokhoz valakinek valamilyen hozzáfűznivalója van-e a szavazás előtt? Mivel nem látok, akkor a két 
napirendi ponttal felteszem szavazásra a mai közgyűlésünk előterjesztések sorát. Aki el tudja fogadni a 
mai napirendi pontokat, az kérem, tegye fel a kezét.  
 
 
A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 

160/2011.(V.17.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. május 17-i soron kívüli 
ülésen a következő napirendi pontokat tárgyalja: 

 
Nyílt ülés: 

 
1. Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat 

benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

2. Javaslat a Bolyai János Általános Iskola igazgatói pályázatának 
visszavonására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
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1. Javaslat a szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: A nyári gyermekétkeztetésre kell pályáznunk. 32 %, annyi ugye, 32 %-os támogatás? 
Igen, 32 %-át pályázhatjuk meg. Előzetes felmérést végeztünk a múlt héten, 115 jelentkező van. Azt kell 
mondani, hogy sajnos egy olyan, egy 30-40, az előző évek tapasztalatai alapján 30-40 tényleges 
gyermekre számíthatunk, akik majd eljönnek étkezni, igénybe veszik ezt az étkezést. Ettől függetlenül úgy 
gondolom, hogy benyújtjuk a pályázatot és reméljük azt, hogy minél több gyermek számára tudjuk 
biztosítani a nyári étkeztetést. Nem konzerveket adunk, hanem főzésre lesz lehetőségünk, vagy azt fogjuk 
megoldani. Azt, hogy pontosan hogyan, az majd ezután fog eldőlni, mert augusztus közepéig biztosan 
tudjuk, hogy hová. Az augusztustól-szeptemberig tartó időszakot kell megoldanunk valahogy majd. Azt 
szeretném kérdezni, hogy van-e hozzászólás az előterjesztéshez?  

 
Dr. Fodor Csaba: Azt szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt évben vagy években, ha tetszik, mekkora 
összegeket kaptunk mi ilyen célokra?  
 
Cseresnyés Péter: Osztályvezető asszonyt kérném, hogy válaszoljon. 
 
Maronicsné dr. Borka Beáta: Az elmúlt években nem pályázati rendszer keretében működött ez a nyári 
gyermekétkeztetés. Ami igénylő mutatkozott, annyit támogatott a kormány. …….32 fő……… 
 
Dr. Fodor Csaba: Körülbelül mennyi pénzből? 
 
Maronicsné dr. Borka Beáta: 370 forint volt tavalyi évben ……finanszírozta.  
 
Dr. Fodor Csaba: Tehát azt finanszírozta. Most meg, ha jól látom 266.000 forintot ad a kormány.  
 
Maronicsné dr. Borka Beáta: Ez a minimum.  
 
Dr. Fodor Csaba: Ez a minimum. Ja igen, mert nekünk ……..durván mellé tenni.  
 
Maronicsné dr. Borka Beáta: Úgy szól a jogszabály, hogyha 100 főt kíván az önkormányzat étkeztetni a 
nyári időszakban, akkor 50 főt mindenképpen önerőből kell biztosítani, és a másik 50 főre lehet pályázni, 
ugye 50 %-a. Az 50 %-nak a 32 %-a, az garantált, de ezen felül is lehet a pályázaton nyerni.  
 
Dr. Fodor Csaba: És azt szeretném, hogy akkor az elmúlt időszakban ezt a 34 gyereket, ezt teljesen 
támogatták, vagy ennek is csak egy részét? 
 
Maronicsné dr. Borka Beáta: Teljes egészében támogatták. 
 
Dr. Fodor Csaba: Teljes egészében támogatták. Arra vagyok kíváncsi, hogy ez a támogatási összeg, ez 
a 266.000 forint, ez mennyire elegendő. De mindjárt elosztom akkor ugye 370-nel, annyit tetszett mondani 
az előterjesztés szerint. Hát elég kevésnek tűnik ez nekem. Hát pályázzunk, persze nincs ebben hiba, 
csak hát én, mondjuk, azt vártam volna el a Kormánytól, hogy azért erőteljesebben támogatja az ilyen 
rászoruló gyermekek étkeztetését ebben az időszakban. Én támogatom, csak keveslem nagyon ezt a 
266.000 forintot, mert ez arcátlanul kevés ahhoz képest, hogy nekünk …….hozzá kell tennünk.  
 
Bene Csaba: Én úgy gondolom, hogy hát erről is lehet beszélgetni, hogy milyen kevés, vagy milyen sok, 
de arra a jelenségre szeretném felhívni a figyelmet inkább ennek kapcsán, hogy 1000 fölött van azoknak a 
száma Nagykanizsán információim szerint, akik jogosultak lennének erre a fajta szolgáltatásra, amit az 
önkormányzat nyújt és ehhez képest meg kell nézni, hogy milyen kevesen veszik igénybe. Ezt én sokkal 
nagyobb problémának látom, hogy azok, akik rászorultak, azok élnek legkevésbé a lehetőséggel, még ha 
kínálják is számukra. És ezt nemcsak ezen a téren lehet látni ma nemcsak Nagykanizsán, hanem 
Magyarországon, szinte minden településen egyéb más témákban is, hogy a rászorultak a kínált 
lehetőségekkel nem élnek olyan mértékben, amilyen mértékben élhetnének, és inkább ebben a témában 
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kellene nekünk előbbre lépni, hogy hogyan lehet megmozdítani ezt a kört, akik jogosultak erre a 
támogatásra, hogy igénybe vegyék az ilyen támogatásokat. 
 
Sajni József: Természetesen összegében ez kevés, de én szeretném elmondani, hogy technikailag 
lehetne gondolkodni akár a jövőben is azon, hogy hogyan lehetne ezt bővíteni. Természetesen, ha 
természetben veszi igénybe a gyermek ezt a szolgáltatást, és azt mondom, hogy oda kell ballagnod az x 
intézménybe, akkor ott át kell menni zebrán, mindenhol, tehát főleg, ha nincs otthon szülői felügyelet, 
tehát akkor nagyon beszűkül a kör, azoknak a köre, akik egy adott helyen vehetik igénybe ezt az ellátást. 
Én esetleg javasolni tudnám, hogy ezt a szolgáltatást, ha már egy helyen főzik, esetleg kiterjeszteni, 
hogyha szeretnénk mi azt, hogy több rászoruló gyermek vegye igénybe, vagy vehesse igénybe, akkor az 
egy helyen főzött ételt az elvinni másik három pontra, ahol az adott intézményben lebonyolítanák esetleg 
ezt az étkezést, vagy valahol. Tehát még egyszer, ha azt szeretnénk, hogy többen vegyék igénybe, akkor 
elvileg a lehetőségét kellene kiszélesíteni, hogy vehesse igénybe. Ez az egyik. A másik, volt valamikor, 
nem tudom, pár éve még ez a konzerves dolog, amikor osztották a konzervet, és hát én arra emlékszem 
még, hogy ott tolongás volt, mert mindenki ment, tolongtak azért, hogy azt a konzervet elvihessék. Volt 
egy rakás konzerv mindenkinek és vitte, akinek éppenséggel erre jogosultsága volt. Az sem volt igazán jó, 
mert ugye ott is ez konvertálható volt a konzerv és bizony abból nem biztos, hogy mindig vacsora, vagy 
ebéd lett. De valamilyen formában még is hozzáfértek. Tehát akkor így befejezésül most ez már utólagos 
okoskodás, de én csak javasolni szeretném, hogy fel kell mérni, hogy lehetne az ellátottak körét úgy 
bővíteni, hogy ez ellátás nem egy adott intézményben, hanem Nagykanizsa azért egy tisztességes méretű 
város, tehát ebben azért nem fog tudni idejönni sem járművel, sem másképp, hogyha nincsen felügyelete 
a gyereknek, tehát akkor nem fogja tudni igénybe venni. Kérdés az, hogy szeretnénk-e, hogy jelentősen 
bővüljön az ellátottak köre, azaz 1000 valamennyi legyen, tehát közelítsen az 1000-hez, vagy legalábbis 
ne 40 legyen, meg ne 35.  
 
Dr. Károlyi Attila: Mint a keleti városrészben talán autentikusnak tekinthető képviselőként elmondanám 
azt, hogy még a közbiztonsági és közlekedési alapítvány kuratóriumának elnökeként kezdeményeztem 
anno az úgynevezett kulcsos rendőri szolgálatot. Ezt azért mondom el, a mai napig nem tudtuk 
megvalósítani, két körzeti megbízott ugyan van a területen, de egy kicsit életszagúvá kell tenni ezt a 
dolgot, tehát nyáron a gyermekek nagy része, pont annak a megcélzott szociográfiai csoportnak a nagy 
része otthon tartózkodik, ott van a keleti városrészben. A kulcsos rendőr azt jelenti, hogy a rendőr 
közlekedik a saját kulcsával a lépcsőházban, és ellenőrzi azokat a személyeket, akik ezeket a gyerekeket 
becserkészve vagy egyébként is bűncselekményt akarnak elkövetni. Tehát azért kilukadnék oda, amit 
szeretnék mondani, hogy ennek a hát sajnos eléggé széles, az ottani gyerekek egyharmadát érintő 
gyermekétkeztetésnek egy kicsit nagyobb, … nem mondom, hogy reklámot, de valamilyen kellene az 
osztálynak is, meg egyébként az iskoláknak is, mind a két osztályvezetőnek mondanám, nagyobb 
reklámot vagy nem is tudom, mit lehet tenni, szülőket kell összehívni még az iskolai év vége előtt. Kell egy 
szülői értekezletet tartani, …. iskolaértekezletet például, ha javasolhatom, és ott valamiféle teret engedni 
ennek a dolognak, és akkor nem azon sóhajtozunk, hogy hát milyen kevesek veszik, és pont ők milyen 
kevesen. Nem is tudnak róla. Én azt szorgalmaznám a tisztelt osztályvezetők körében is, főleg az 
oktatással foglalkozónál, hogy mielőbb, szóval nagyon hamar, két-három hét múlva befejeződik az 
iskolaév, hívják össze a szülőket, és tessék felmérni. Ugye fel van mérve az a kör, egy részén, értem, fel 
van mérve az a kör, de és akkor a pályázat eredményét majd akkor nagyobb körben lehet népszerűsíteni. 
 
Bicsák Miklós: Egyetértek én a Sajni és Fodor képviselőtársamnak, talán Attilának is a gondolataival, 
külön Bene képviselőtársamnak meg azért mondanám el, persze, hogy problémás, hogy kevesen 
jelentkeznek és veszik igénybe ezeket a szolgáltatás vagy a nyári. Tessék elképzelni, Palin vagy Korpavár 
városrészből a szülő, ha dolgozik vagy egyéb, az a gyerek hogy jöjjön be ide a belvárosba. A felelősség, 
az egyéb. ….. mindig bebicikliztünk, mert tudtuk a pontos közlekedést, ma már ezek a gyerekek ezt nem 
tehetik meg a szülői szempontjából, és … ilyen … kerül a gyerek, és bizony ezek befolyásolják ezeket a 
dolgokat, amit a Bene képviselő úr is elmondott, mert ezt már jelezték nekem Palinban is, hogy nem 
tudják igénybe venni. 
 
Dr. Fodor Csaba: Én csak azt szeretném, hogyha ez a két módosító javaslatként határozatban jelenne 
meg. Ugye most itt szépen elmondta mind Sajni képviselő úr, mind Károlyi doktor úr …. teljesen igazuk 
van, de ha nem hoz erre a közgyűlés határozatot, akkor megint csak elbeszélgettünk. Én azt mondanám, 
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hogy legyen egy olyan határozati javaslat, hogy az oktatási bizottság vizsgálja, és tegyen, készítsen 
előterjesztést. A határideje pedig legyen, a polgármester úr meg készítsen előterjesztést, határideje meg 
legyen június 10., mondjuk, hogy beleférünk még abba az időpontba. És akkor meg kell vizsgálni azt, 
hogy hol lehet még biztosítani a Péterfy Iskolán, azt hiszem, az van kijelölve, Péterfy Iskolán kívül ilyen 
ellátást a rászorulóknak, és akkor azt is, amit a Károlyi doktor úr mondott, hogy fel kell tárni szélesebb 
körben a rászorulók körét, és azok …. pedig tájékoztatni kell. Én, ha nem sértődnek meg a képviselő urak, 
az tanácsolom, hogy ez legyen így egy 2. pontja a mai, ennek a határozatnak, és akkor ebbe előre tudunk 
lépni. Ennek lehet, hogy eredmény…. 
 
Cseresnyés Péter: Természetesen szavaztatni fogok róla. Van-e további hozzászólás? 
 
xy: …. holnap le kell adni ezt a pályázatot …. 
 
Cseresnyés Péter: … én ezt elfogadom… majd én fogom mondani. Ha véletlenül … , akkor legyenek 
szívesek jelezni. Természetesen ezt meg fogom szavaztatni azzal, hogy én tartózkodni fogok, és nem a 
gyerekek ellenében vagy éppen az ellátás kibővítése ellenére, hanem azért, mert ennek költségvetési 
vonzata van egyrészt, és ez egy önként vállalt feladat. Ezt tudjuk vállalni. Énnekem az a véleményem, 
többet nem …, és abban az esetben, ugye négy helyen osztjuk az ételt, az négy nyitva tartás, az négy 
ügyeletet, legalább két embert jelent egész nyáron helyenként, mert ugye ott kell lenni, mosogatni kell, 
osztani kell az ételt. Ez nagyon sok pénzbe kerül, és ezt nem tudjuk énszerintem most vállalni. Az elmúlt 
években is meg lehetett volna csinálni, sajnálom, hogy akkor ez a javaslat sokakban nem fogalmazódott 
meg, mint ahogy megfogalmazódott, ha jól emlékszem, … ciklussal ezelőtt az, hogy ne melegételt 
kapjanak a gyerekek, hanem hideg ételt kapjanak. Ezzel az volt a probléma, hogy én visszaemlékszem, 
bár elég régen volt, hogy nem a gyerekek ették meg többségében, az információk szerint ezeket a … így 
van, … komplettálták, hogy egy modern kifejezéssel éljünk, ezeket a konzerveket, és nem odajutott 
feltétlen, ahova ezt az akkori közgyűlés szánta. Nagyobb hírverés – az a probléma, amit elkezdett 
mondani már az osztályvezető asszony….holnap már ugye ezt a pályázatot be kell adni, és múlt héten 
jelent meg a pályázat, tehát nagyon gyorsan kellett reagálni. Ettől függetlenül szeretném megköszönni az 
osztálynak, mind a Szociális Osztálynak, mind a Művelődési Osztálynak a munkáját, ugyanis az egész 
iskolahálózatunkban felmérték ezt a tanárok és az iskolavezetés segítségével. Sajnos ennyi lett az igény. 
Egyébként azt el tudom fogadni, hogyha jövőre ilyen lehetőség van, hogy korábban megtegyük ezt. Azt 
kérném a Szociális Osztálytól, ha jelenik meg majd valami kiírás. Ha nem, akkor … április környékén egy 
előzetes felmérést végezzünk, hogy abban az esetben, ha ez a lehetőség meg fog jelenni, mekkora lesz 
az igény, és akkor talán nem egy-két nap alatt kell a gyerekeknek hazavinni azt a bizonyos értesítést, 
amire reagálni kellett a szülőknek, hosszabb idő áll rendelkezésre. És hát zárójelbe teszem, valószínű, 
hogy ebben az esetben minden szülőhöz el is fog jutni majd az értesítés, mert most nem vagyok biztos 
benn, ebben a két napban mindenki megfelelő módon megkapta. Lehet, hogy a gyerekek egy része 
elfelejtette ezt bemutatni, megmutatni otthon. Egyébként az, hogy az elmúlt években is sajnos ez a 
létszám ennyi volt, amennyi, azért az érdeklődést elég komolyan behatárolja, tehát lehet, hogy a 
szívünket, lelkünket kitehetjük, akkor sem biztos, hogy sokkal több gyermek fog jelentkezni. Ettől 
függetlenül Károlyi képviselőtársammal egyetértek, az osztályvezető asszonyokat arra kérném, hogy 
jövőre figyeljünk oda, és most írják már fel a határidő naplóba, hogy ezt akkor március, április környékén 
előre tegyük meg. Az, hogy kevés a pénz, ezt tudjuk, nekünk is kevés, az államnak is, most politikai vitába 
nem akarok feltétlenül belemenni, hogy mit örökölt az állam, de hát azért ez is oka lehet, hogy sajnos 
ebben az évben így történik kiírás, így került kiírásra ez a pályázat. Szavazásra tenném fel a határozati 
javaslatot. Aki tudja támogatni, hogy pályázzunk, és a … Ja, bocsánat, először a módosítóról, tehát azt, 
amit Fodor képviselőtársam, Sajni képviselő úr és Károlyi képviselő által megfogalmazottak alapján 
összefoglalva módosítóként javasolt, aki el tudja fogadni, az kérem, tartsa fel a kezét. 
 
 
A közgyűlés 7 igen, 1 nem és 9 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
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161/2011.(V.17.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a szociális nyári 
gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtására” napirend kapcsán nem 
fogadja el Dr. Fodor Csaba képviselőnek azon javaslatát, hogy az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság vizsgálja meg és a polgármester 2010. június 
10-ig terjessze a közgyűlés elé az arra vonatkozó előterjesztést, hogy a Péterfy 
Sándor Általános Iskolán kívül hol lehet még biztosítani a szociális nyári 
gyermekétkeztetést a rászorulóknak, valamint kerüljön feltárásra szélesebb 
körben a rászorulók köre. 

 
 
Cseresnyés Péter: És akkor most enném fel a határozati javaslatot. Aki a pályázat mellett leteszi a 
voksát, és az önrészt az itt feltüntetett módon biztosítani kívánja, az kérem, tegye fel a kezét. 
 
 
A közgyűlés17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

162/2011.(V.17.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a nemzeti erőforrás 
miniszter által a 16/2011.(IV.29.) NEFMI rendeletben meghatározott a szociális 
nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtását. Nyertes pályázat 
esetén az 1.398.600.-Ft  mértékű saját forrását a 2011. évi költségvetés 1/16. 
számú melléklet önkormányzati pályázati önrészek sor terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő 
dokumentumok aláírására.  

Határidő: 2011. május 18. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika irodavezető Pályázati Iroda 

  Tácsi Hajnalka osztályvezető Gazdálkodási Osztály  
 Szmodics Józsefné osztályvezető Művelődési és Sportosztály 
 Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető Szociális Osztály) 

 
 
 
3. Javaslat a Bolyai János Általános Iskola igazgatói pályázatának visszavonására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Cseresnyés Péter: Miután a múlt közgyűlésen úgy döntött a közgyűlés többsége, hogy a vezetői szintű 
összevonás megtörténik, és a Bolyai Iskolát is érintette ez, ahol iskolaigazgató választás, 
vezetőválasztásra várt az intézmény, a pályázat kiírásra is került, viszont éppen azért, mert a megbízott 
igazgatót már a vezetői szintű összevonás alá eső két iskola esetében a közgyűlés meghatározta, így az 
igazgatói pályázat, már amit a Bolyai Iskola vezetésére írtunk ki, ez hát oka fogyottá vált, úgyhogy ezért 
van szükség erre az előterjesztésre és az önkormányzat határozatára, amelyik arról szól, hogy a 
meghirdetett pályázatot visszavonja. 
 
Balogh László: Valójában azt nem is kellene mondanom, mert megkapta a támogatást az előterjesztés, 
de mégis, hogy bizonyos félreértéseket oszlassunk, hadd emeljem ki egyszer azért azt, hogy 6 igennel, 1 
nemmel, 1 tartózkodással az oktatási bizottság itt a közgyűlés előtt tárgyalván támogatja a javaslatot. És 
mielőtt arról bontakozna ki vita, hogy lám, lám, a Bolyai János Általános Iskola megszűnéséről van szó, 
nem, arról van szó, hogy az új helyzetet kell kezelni, merthogy ugye létrejött egy Zrínyi Miklós és Bolyai 
János Általános Iskola. Úgy tisztességes, hogy ez a pályázat, ami közben megtörtént, ez visszavonódjék. 
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Tudomásom szerint az egyetlen megmaradt pályázót, Kalamár Márta Piroskát is már tájékoztatták a 
fenntartó önkormányzat részéről. Tehát ez egy tisztességes előterjesztés. 
 
Dr. Fodor Csaba: Csak annyi megjegyzést teszek hozzá, hogy ugye, ha az a bizonyos hivatkozott május 
5-i elkapkodott, énszerintem rossz döntés és egy nagyon rossz anyag előkészítés volt, mert ezt már akkor 
be kellett volna oda tenni, hiszen ez legalább annyira abba a csomagba illett volna, mint …. összerángatni 
az embereket. Ha ezt kellően átgondolták volna az előterjesztők, akkor nem kerültünk volna ilyen 
helyzetbe, … ezt ott meg kellett volna lépnünk. Én tartózkodni fogok ettől a szavazástól. 
 
Marton István: Ebből az előterjesztésből teljesen világos, hogy Önök fél évvel ezelőtt álmukban se 
gondoltak arra, hogy lesz iskola összevonás, mert akkor nem tűzték volna ki november 25-én egy 
közgyűlési döntés értelmében. És én is azt tudom csak mondani, amit Fodor úr, hogy egy elkapkodott, 
rossz döntés született ripsz-ropsz. Biztos kaptak valamilyen ukázt, hogy valamit tenni kell, és ezt a tömény 
butaságot sikerült Önöknek keresztülverni. 
 
Bicsák Miklós: Én szeretném a közgyűlés és polgármester úr figyelmét felhívni, hogy jó lenne, ha a 
tisztelt közgyűlés többsége, vagy a FIDESZ frakció kiállna, vagy az egyszerű emberekkel leállna ….. és 
pedagógus hozzáállást meghallgatni, hogy pletyka szinten-e vagy egyéb, el kell jönni ide a sarokra, vagy 
reggel lemenni a Vásárcsarnokba, polgármester úr, az emberek el vannak keseredve, hogy ebből az 
épületből önkormányzat lesz, bíróság lesz, mondják a maguk dolgát. Mint képviselő, kötelességem, és 
meg is hallgatom, mert az esküm kötelez, hogy az állampolgár vagy a lakosság véleményét továbbítsam. 
Tisztázni kellene ezt egy nyilvános sajtó vagy egyéb, hogy a városnak a felelős vezetői mi az elképzelés, 
koncepció, mert sajnos, ha pletyka, ha nem, polgármester úr, nem zörög a levél, ha a szél nem fújja. Ezt 
mondják az emberek. Én nagyon kérem, ezt gondoljuk át, és tegyünk ebbe a pohárba tiszta vizet. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, csak az Ön tájékoztatására mondom, amit egyébként Ön is tud, hogy 
ezt az iskolát vagy ennek az iskolának az épületét, ha akarnánk se tudnánk másra használni. Tehát a 
pletykákat nyugodtan, azt lehet mondani, hogy alaptalanul terjesztik valakik, mert abban az esetben, 
hogyha ezt mi másra használnánk, mint iskola, abban az esetben több mint 200 millió Ft-ot kellene 
visszafizetnünk az államnak. Nem hiszem, hogy a testületből lenne valaki is, aki ezt megszavazná. Fodor 
képviselő úr jelezte, hogy Ő megszavazná. Köszönjük szépen a bizalmat. További hozzászólót nem látok. 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, hogy aki el tudja fogadni azzal a kiegészítéssel, és akkor 
felolvasnám, hogy egyben milyen kiegészítést szeretnék hozzátenni. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Közgyűlése a Bolyai János Általános Iskola megszüntetése miatt az intézmény vezetésére vonatkozó 
magasabb vezetői álláshelyre meghirdetett pályázatot visszavonja, és innét lenne egy kiegészítés, és az 
539/2010.(XI.25.) számú határozat vonatkozó részét hatályon kívül helyezi. Aki ezzel a kiegészítéssel el 
tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, tegye fel a kezét. 
 
 
A közgyűlés 13 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 

163/2011.(V.17.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bolyai János Általános Iskola 
megszüntetése miatt az intézmény vezetésére vonatkozó magasabb vezetői 
álláshelyre meghirdetett pályázatot visszavonja, és az 539/2010.(XI.25.) számú 
határozat vonatkozó részét hatályon kívül helyezi.  

 
Határidő: 2011. május 18. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző) 
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Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 17.05 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Tuboly Marianna  
 polgármester jegyző 
 
 


