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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. szeptember 15-én (Csütörtök) 15.30 
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, 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 
József, Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. 
Gyergyák Krisztina aljegyző, Dr. Farkas Roland irodavezető, Bagarus Ágnes osztályvezető, Tárnok 
Ferenc osztályvezető, Tácsi Hajnalka osztályvezető 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: ….. a jelenlétét gombnyomással igazolja. 14-en vagyunk, megvan a 
határozatképességünk. Elkezdjük a közgyűlésünket. A forgatókönyvet szeretném ismertetni. A 
meghívóban szereplő alábbi előterjesztésekhez van kiegészítő. Bocsánat még mielőtt elkezdenénk a 
soron kívüli közgyűlést összehívására azért volt szükség, mert sürgős döntést kell hoznunk egy-két 
pályázatban, és ha már egyszer ez van, akkor kihasználva az alkalmat, más döntést is meghozunk. 
Egyébként délután öt órakor közmeghallgatás van és így a kettő, a hasznos és a kellemes 
összeköttetésre került. Tehát akkor most a 4-es napirendi ponthoz van egy kiegészítést, amit szeretnénk 
ismertetni. „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázat 
megvalósításának támogatásához van egy kiegészítést. Ez a mai nap folyamán került fel a honlapra. 
Miután ugye megnézték sokan azt, hogy közgyűlésünk van, és milyen jellegű napirendek kerülnek 
előterjesztésre, sokan rájöttek arra, hogy őnekik is szükségük lenne egy gyors döntésre, és ezt 
támogatva javaslom, hogy vegyük fel. Ötös napirendi ponthoz. A családi közösségi kezdeményezések 
és programok megerősítése” című pályázathoz, napirendhez, amit eredetileg a Murakeresztúri Római 
Katolikus Egyházközség kért tőlünk, hogy támogassuk. Ehhez még két kiegészítés jött. Egy a református 
közösségtől és egy a Felsőtemplom egyházközösségétől. Ugye jól mondom képviselőtársam? És az 
egyik, az a tegnapi nap folyamán került fel a honlapra, a másik, a Felsőtemplomé a mai nap folyamán 
került fel a honlapra. És még egy kiegészítést szeretnénk tenni, mégpedig annyit, hogy a zárt ülésre 
javasolt napirendi pontok közül a 8-as napirendi pontot levételre javaslom, mert nem tudunk dönteni. 
Olyan helyzet van, hogy ebben az ügyben nem tudunk dönteni. Azt szeretném kérdezni, hogy a 
napirendi pontokhoz van-e hozzászólni, hozzáfűznivaló? Nem látok ilyet, ezért a meghívóban szereplő 
és a kiegészítés, a forgatókönyv alapján. Zárás után, de megadom természetesen a szót Károlyi 
képviselőtársamnak. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Résen kellett volna lennem. A református közösség és a Felsőtemplom 
közösségének az anyagát mi nem láttuk, láttuk ugye a Murakeresztúri Római Katolikust. Ezt a kettőt 
nem.  
 
Cseresnyés Péter: Elvileg fönn kell lennie. Éva fönt van? Fönt van, az Interneten fönt van. Ez ma került 
föl. 
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Dr. Károlyi Attila József: Akkor nekünk az Ügyrendi Bizottság ülésén azt kellett volna vizsgálnunk, 
hogy mi van ott. 
 
Cseresnyés Péter: Elnézést kérek, de akkor annyit szeretnék közölni és remélem, hogy Károlyi 
képviselő úr, aki az Ügyrendi Bizottság……. és az Ügyrendi Bizottságnak az elnöke támogatni fogja, ezt 
legalább egy bólintás erejéig most és a későbbiekben is. Ugyanazt tartalmazza a nyilatkozat. Az ő 
szándéknyilatkozatunk, mint a murakeresztúriaknak, mert ugyanaz a pályázathoz szeretnének 
csatlakozni, és ugyanazt a támogató nyilatkozatot várják tőlünk.  
 
Dr. Károlyi Attila József: Az illendőség kedvéért közöltem ezt, hogy. 
 
Cseresnyés Péter: Akkor most szavazásra teszem fel. Aki el tudja fogadni a módosításokkal, vagy 
kiegészítésekkel, nem módosításokkal, kiegészítésekkel és az egy módosítással a mai napirendi 
pontjainkat, az kérem, vagy napirendünket, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

297/2011.(IX.15.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. szeptember 15-i soron 
kívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 

 
1. Javaslat nevelési-oktatási intézménynek alapító okiratainak módosítására 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa 
(ovoda@aikk.sulinet.hu);  Általános iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 
(miklósfa@altisk-nagykanizsa.sulinet.hu);  Általános Iskola és Óvoda 
Nagykanizsa-Palin (iskola@palin-nkanizsa.sulinet.hu), Hevesi Sándor 
Általános Iskola (hevesi@chello.hu); Rozgonyi Úti Általános Iskola 
(igazgato@rozgonyiu-nkanizsa.sulinet.hu) Nagykanizsa Központi Rózsa 
Óvoda (kertvarosiovi2@gmail.hu) Dr. Mező Ferenc-Thúry György 
Gimnázium és Szakképző Iskola (szermek@mfg.hu) Nagykanizsai Műszaki 
Szakképző Iskola és Kollégium (bcsaba@nagykanizsa.hu); Batthyány Lajos 
Gimnázium (blglaci@chello.hu) Kőrösi Csoma Sándor és Péterfy Sándor 
Általános Iskola (korosi.isk@chello.hu) Szivárvány Egységes Módszertani 
Gyógypedagógiai Intézmény (szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu) Zrínyi 
Miklós és Bolyai János Általános Iskola (iskola@zrinyi-nkzsa.sulinet.hu) 

2. Javaslat a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány használatában lévő 
önkormányzati tulajdonú kollégiumi épület energiahatékonyságára irányuló 
pályázat befejezéséhez ideiglenes pénzeszköz átadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

3. Javaslat a „Hevesi Sándor Általános Iskolában műfüves sportpálya 
kialakítása” beruházása indítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

4. Javaslat „A családi közösségi kezdeményezések és programok 
megerősítése” című pályázat megvalósításának támogatására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Zaláért Egyesület Dr. Borosán Gyula elnök 8900 
Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 4-8, Magyar Vöröskereszt Zala Megyei 
Szervezete Dr. Baracskai Józsefné igazgató 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 
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5. Javaslat „A családi közösségi kezdeményezések és programok 
megerősítése” című Murakeresztúri Római Katolikus Egyházközség által 
benyújtandó pályázat megvalósításának támogatására (írásban)  
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Pogár Róbert, Murakeresztúr Római Katolikus Egyházközség 
plébánosa 8834 Murakeresztúr, Dózsa Gy. u. 1. 

 
Zárt ülés: 

 
6. Javaslat a kötvénykibocsátásra kiírt pályázat elbírálására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
7. Javaslat a szabadhegyi városrészben levő Nagykanizsa belterület 13537. 

hrsz-ú beépítetlen terület mezőgazdasági művelés céljára történő 
bérbeadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
 
 
1. Javaslat nevelési-oktatási intézménynek alapító okiratainak módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa (ovoda@aikk.sulinet.hu);  Általános iskola 
és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa (miklósfa@altisk-nagykanizsa.sulinet.hu);  Általános Iskola 
és Óvoda Nagykanizsa-Palin (iskola@palin-nkanizsa.sulinet.hu), Hevesi Sándor Általános 
Iskola (hevesi@chello.hu); Rozgonyi Úti Általános Iskola (igazgato@rozgonyiu-
nkanizsa.sulinet.hu) Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda (kertvarosiovi2@gmail.hu) Dr. Mező 
Ferenc-Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola (szermek@mfg.hu) Nagykanizsai 
Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium (bcsaba@nagykanizsa.hu); Batthyány Lajos 
Gimnázium (blglaci@chello.hu) Kőrösi Csoma Sándor és Péterfy Sándor Általános Iskola 
(korosi.isk@chello.hu) Szivárvány Egységes Módszertani Gyógypedagógiai Intézmény 
(szivarvanyegymi@nagykanizsa.hu) Zrínyi Miklós és Bolyai János Általános Iskola 
(iskola@zrinyi-nkzsa.sulinet.hu) 

 
 

Cseresnyés Péter: Ez automatizmusnak tűnik, de úgy tudom, hogy van még a bizottságnak. 
Alpolgármester úr, rendben minden akkor? Jó, rendben van. Tehát akkor úgy készül el, ahogy annak 
elkészülnie kell. Szeretném megkérdezni, hogy ki kíván hozzászólni? Ha nincs, akkor én a vitát lezárom. 
Automatizmusról van szó. Bizonyos adatok megváltoztak, amit át kell vezetni. Erről van szó ugye 
osztályvezető asszony? Igen. 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:  
 
 

298/2011.(IX.15.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 
 

 Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa, 
 Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa – Miklósfa,   
 Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa – Palin, 
 Hevesi Sándor Általános Iskola, 
 Rozgonyi Úti Általános Iskola, 
 Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda, 
 Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola, 
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 Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium, 
 Batthyány Lajos Gimnázium, 
 Kőrösi Csoma Sándor és Péterfy Sándor Általános Iskola, 
 Szivárvány Egységes Módszertani Gyógypedagógiai Intézmény, 
 Zrínyi Miklós és Bolyai János Általános Iskola alapító okiratát az 

előterjesztés 1-12- számú mellékletei szerint módosítja. 
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az intézmények jelen határozattal 
módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait adja ki, és 
az alapító okiratok Magyar Államkincstárnak történő megküldéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető 
                            Tácsi Hajnalka osztályvezető) 

 
 
 
2. Javaslat a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány használatában lévő önkormányzati tulajdonú 

kollégiumi épület energiahatékonyságára irányuló pályázat befejezéséhez ideiglenes 
pénzeszköz átadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 

Cseresnyés Péter: Kérelemmel fordult hozzánk az egyetem, hogy az egyik általa használt ingatlan 
felújítására pénzt nyert és egy kis támogatást kért tőlünk átmenetileg addig, amíg ezt a beruházást be 
nem tudják fejezni. Szeretném megkérdezni, hogy van-e hozzászóló?  

 
Gábris Jácint: Én igazából csak egy ilyen kiegészítés megjegyzést szeretnék hozzátenni. Én teljes 
mértékben támogatom a napirendi pontot, viszont ehhez kapcsolódóan szeretném felhívni a figyelmet a 
város középiskolai kollégiumára is, hogy a későbbiekben arra is ……..nagyobb figyelmet, hiszen hát elég 
rossz állapotban van és egy hasonló pénzösszeggel már jelentősen javítható. Tehát a későbbiekben 
ehhez kapcsolódóan figyeljünk rá. 
 
Cseresnyés Péter: Itt, gondolom, a Cserháti iskola mellett levő kollégiumra gondol. Ha lesz pályázat, és 
ahhoz önrészt kell hozzátenni, mindig meg fogjuk ezt tenni, sőt önállóan is. Azért, ha visszaemlékszik 
képviselőtársam, az elmúlt években jó néhány alkalommal talán két szint kivételével már részenként 
valami pénzt, forrást találtunk rá és folyamatosan történik a felújítás. Köszönöm a megjegyzését 
egyébként, mert hát fontos nekünk ez a kollégium és minden egyes olyan intézmény, ahol a gyerekek, a 
mi gyerekeink is iskolába járnak, és a tudomány alapjait sajátítják el. További hozzászólót nem látok. Aki 
el tudja fogadni. Nem tudom, igazgató úr, akar szólni? Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, vagy 
az abban foglaltakat, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

299/2011.(IX.15.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 

A Kanizsa Felsőoktatásért Alapítvány részére a KEOP-5.3.0/B/09-2010-0008 
azonosítószámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” tárgyú pályázat befejezéséhez a hiányzó 
19.449.754 Ft-ot ideiglenes pénzeszköz átadási megállapodással biztosítja a 
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dologi kiadások (költségvetési rendelet 1/11. sz. melléklet 1. Igazgatási 
feladatok / dologi és egyéb folyó kiadások) terhére. 
 
A fenti összeget azzal a feltétellel biztosítja, hogy az Alapítvány vállaljon 
kötelezettséget arra, hogy az utólagos támogatási összeget Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Önkormányzata számára legkésőbb 2012. február 28-ig 
megtéríti abban az esetben is, ha a projekt meghiúsul, vagy az elszámolás nem 
kerül elfogadásra. 

 
Felkéri a polgármestert az ideiglenes pénzeszköz átadási megállapodás 
megkötésére és arra, hogy a költségvetés soron következő módosítása 
előterjesztésében a fenti összeg átvezetését szerepeltesse.  
 
Határidő: 2011. október 15. és 2012. február 28.  
Felelős  :    Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető, Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
 
3. Javaslat a „Hevesi Sándor Általános Iskolában műfüves sportpálya kialakítása” beruházása 

indítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 

Cseresnyés Péter: Nyertünk pályázati pénzt. Ehhez kell önrészt tenni. Itt tulajdonképpen a 
költségvetésben azzal, hogy pályázatot nyertünk, spórolunk is ugye, mert csak az önrészt kell 
hozzátenni, úgyhogy én azt kérem mindenkitől, ha lehet, akkor támogassa ezt az egyébként már évekkel 
ezelőtt meghirdetett programnak egyik részeként ezt a műfüves pálya létesítését.  
 
Bizzer András: A keleti városrészhez kötődő önkormányzati képviselőként mindenképpen szeretném 
kifejezni a köszönetemet mind a Magyar Államnak, illetve a tisztelt közgyűlésnek, hogy létrejöhet ez a 
beruházás ott a keleti városrészben, ugyanis nagy szükség van rá. Tényleg örömteli, hogy a mai 
világban 18 mFt-ot tudunk nyerni egy ilyen célra, és sportpálya épülhet a gyerekek számára. És az is 
fontos, hogy az önkormányzat is hozzáteszi ugye a megfelelő önerőt, így összességében 25 mFt-os 
beruházás készülhet el a keleti városrészben, a keleti városrészben élő emberek érdekében. Fontos az, 
hogy ez a pálya a terveink szerint nyitott lesz, tehát esténként, illetve hétvégenként mindenki szabadon 
bejárhat majd, mert az egész napos gondnoki felügyeletet biztosítani fogjuk. És azt is szeretném még 
kiemelni, hogy ez egy multifunkcionális műfüves pálya lesz, illetve kapcsolódik hozzá világítás is. Tehát 
őszi napokon, amikor már korábban sötétedik, akkor is nyugodtan lehet majd használni ezt a pályát. 
Tehát nagyon jó, hogy ez megvalósul ott az adott helyen a keleti városrészben. És örömteli az is, hogy 
ilyen nagyberuházások esetén nemcsak mindig Palin, meg Kiskanizsa merül fel, hanem igenis most már 
látható, hogy a keleti városrészben is történnek fejlesztések. 
 
Cseresnyés Péter: Hogy Palin fölmerült-e, vagy hogy áll, mindjárt Bicsák Miklós reagál is rá. Megadom 
a szót Bicsák képviselő úrnak.  
 
Bicsák Miklós: Én nagyon örülök itt Bizzer képviselőtársamnak, mint fiatal képviselő is, hogy ennyi év 
alatt ilyen sikeresen a körzetében. Támogatom, mert bárhol készül a városban hasonló, kötelességem, 
mint Palin városrész, és Kanizsa város képviselője. Én nem a kormányzatnak köszönném. Még a 
pápának is megköszönném, és levelet küldenék, hogy egy ilyen előre elkészített Palin városrészben 
alapokkal rendelkező területre mikor kerül tisztelt polgármester úr reményeink szerint, mit mondhatok a 
fiataloknak, az ott nap, mint nap sportoló, ahogy a Hevesiben is fiatalok, idősebbek. Milyen reményünk 
van Palin városrészben egy ilyen pályázattal, vagy a megépítéséhez időben, körülbelül inkább távolabb 
gondolkozzunk, hogy milyen reményünk van? Azért szólaltam hozzá, mert kérdezik ezt tőlem most 
fogadóórán is, hogy várható-e valamikor a városrészben Palinban ez a műfüves pálya. Én mondtam, 
hogy igen pályázat, vagy ehhez hasonló, de hát azt az idő fogja majd megoldani. 
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Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen a köszönő szavait is mindenkinek, mert mindenkinek meg kell 
köszönni, aki ebben a munkában részt vett. Természetesen, hogyha költségvetésünk engedi, jövő évben 
is betervezünk egy műfüves pályaépítést, ugyanis van még restanciánk. Miklósfa, Kiskanizsa és az Ön 
által említett előkészített területen Palinban is. Ha lesz rá pénzünk, akkor szeretnénk a jövő évben is egy 
ilyet csinálni, hisz nemcsak az iskoláról, az iskolai sportról van szó akkor, amikor egy ilyen pályát 
megépítünk, hanem az ott élő emberek, a pálya környékén élő emberek sportolási lehetősége is kibővül. 
Ezért gondoltuk úgy idén tavasszal, amikor elfogadtuk a költségvetést, hogy egy pályát, egy műfüves 
pályát idénre is betervezünk. Ha pályázat lesz, akkor még könnyebben megoldjuk, de remélhetőleg 
pályázat nélkül is sikerülni fog. Egyébként sokaknak lehet köszönetet mondani, mert ha megfigyeli az 
előterjesztést, Gyalókai Zoltán például saját képviselői keretéből ajánlott föl – hogy a nagy 
költségvetésből kevesebb pénz menjen erre – az önrészhez jelentős pénzösszeget, több százezer 
forintos pénzösszeget. 
 
Dr. Etler Ottó László: Egy kis időutazás. Ugye annak idején a költségvetésben akkor már megvitattuk 
egyszer, és akkor Bene képviselőtársam meggyőzött, hogy jó tervezzük be – és igaza is van – minden 
évben próbáljunk csinálni egy műfüves pályát, és ugye ezt elhatároztuk még úgy, hogy a pályázatról ne 
is tudtunk. És ahogy a pályázat nyert, akkor örültem neki, hogy ez a költségvetést mentesíti. Na most 
onnantól viszont azt látom, hogy mintha elszabadultak volna, a nagy lehetőség mindjárt egy kicsit – hogy 
mondjam? – fölfelé viszi az igényeket. Tehát ez a pálya, amit eredendően 18-20-ba terveztük, most már 
25 milliónál tart. Én attól félek, hogy nem fog ez így megállni. Tehát lehet, hogy egy három-négy hónap 
múlva megint lesz igény, hogy megint nem lesz elég valami miatt. És én ezért fellapoztam a tervet, hogy 
mi is kerül ebben a pályában 25 mFt-ba - ugye, ahogy Márkus László szétszedte a fotelt, hogy mi kerül 
ebben 5 eFt-ba – és az első sornál már meg is álltam, hogy az első költség, amit feltűntetnek majd 1 
mFt-ért, az hét darab fának a kivágása. Holott arról volt szó, hogy egy meglévő aszfaltos pályát 
műfüvesítünk. Hát gondolom, azok a fák nem álltak eddig az aszfaltos pályán. Akkor utána erről meg, jó, 
ennek utána érdeklődtem, világítás kell és akadozik a fa. Tehát én azt szeretném, hogyha akik ezt 
megvalósítják, sajnos nem tudok ott lenni mindenhol, hogy egy kicsit figyeljenek oda, hogy a költségek 
ne menjenek el. Hogy valahol látnám már azt, hogy betervezünk egy beruházást, hogy ez ennyibe fog 
kerülni és egyszer csak, egyetlenegyszer lenne az, hogy kérem, 10 %-kal, vagy 15 %-kal olcsóbban meg 
tudtuk oldani. Nem, állandóan jönnek még pluszban a finanszírozási igények. Ez a folyamat forduljon 
már egyszer meg. Én erre hívnám fel főleg a hivatalnak a figyelmét. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm az észrevételeit képviselőtársam. Azért most még csak ott tartunk, hogy 
megnyertük a pályázatot és elkezdjük a munkát. Közbeszerzés kiírása előtt vagyunk. A közbeszerzési 
kiírás egy bizonyos műszaki tartalommal fog megtörténni és természetesen megtörténhet az is, hogy 
nem akarnak majd hat fát kivágni, mert nem lesz útban, tehát én azt hiszem, hogy majd a költségről 
akkor kellene beszélni, amikor tényleges elfogadása történik a közbeszerzési eljárás végén a potenciális 
kivitelezők részéről, tehát ez egy becsült költség. Én nagyon, nagyon remélem, hogy ennél lényegesen 
olcsóbban fogjuk majd megoldani a kivitelezési munkát. Egyébként a Mindenki Sportpályáján, én úgy 
emlékszem, hogy az eredeti keretösszeghez képest valamivel olcsóbban valósult meg, ha jól 
emlékszem. 38 lett a vége, úgy emlékszem.  
 
Bene Csaba: Etler képviselőtársam szívemből szólt, de már többször beszéltünk erről a problémáról 
nemcsak ennek a beruházásnak a kapcsán. Én úgy gondolom, hogy egy közgyűlésen nem fogjuk tudni 
megoldani ezt a problémát. Érdemes lenne egyszer egy informális közgyűlést arra szánni, hogy milyen 
csoportot, vagy milyen technikát kell kitalálnunk arra, hogy az önkormányzati beruházások, azok ne 
aranyáron készüljenek el, és még a törvényességet is be tudjuk tartani. Tudjuk, hogy a kettő nagyon 
nehezen összeegyeztethető. 
 
Cseresnyés Péter: Itt a közbeszerzési dolgot, vagy közbeszerzési eljárást kellene valamennyire 
megreformálnunk, azt hiszem, de hát azt meg mi nem fogjuk tudni megtenni, nekem van olyan érzésem, 
egy ilyen sejtésem. További hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. Aki a határozati javaslat öt pontját el 
tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Itt alapvetően a műfüves pálya megvalósításáról 
szól, tehát azt támogatjuk.  
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A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

300/2011.(IX.15.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt  
 

1. a „Hevesi Sándor Általános Iskola Műfüves Sportpálya kialakítása” című, 
71,2% belügyminisztériumi finanszírozási támogatással bíró projekt 
megindításáról. 

 
Határidő: 2011. szeptember 30. (a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítójának kiválasztására) 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Városfejlesztési osztály Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
2. arról, hogy a 144-27/2011.(IV.28.) számú határozatban biztosított bruttó 

5.252.722.- Ft pályázati önerő összegét a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2011. évi költségvetése 7/2011 (III.04) számú rendelete, 
1/16 melléklet „Nagykanizsa Megyei Jogú Város cél - és általános 
tartalékának alakulása - céltartalék fejlesztési célra, 14. Műfüves pálya 
létesítés” sor 15.000.- eFt előirányzat terhére bruttó 1.550.- eFt összeggel; 
az 1/16 melléklet „Nagykanizsa Megyei Jogú Város cél - és általános 
tartalékának alakulása - céltartalék fejlesztési célra  3. Választókerületi 
képviselői keret terhére 450.- e Ft összeggel, összesen 2 000 eFt összeggel 
megemeli. 
Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő 
módosításakor szerepeltesse ezen előirányzat változást. 

 
Határidő: soron következő költségvetés módosításkor 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Gazdálkodási osztály Tácsi Hajnalka osztályvezető, 
 Városfejlesztési osztály Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
3. Felhatalmazza a polgármestert jelen előterjesztés 2. mellékletében szereplő 

engedélyokirat aláírására, a közbeszerzési eljárás eljárójának 
kiválasztására, a Kbt. 251.§ (2) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás 
lefolytatására, a nyertes ajánlattevő kivitelező szervezettel történő kivitelezői 
szerződés megkötésére.  

 
Határidő:  2011. október 30. (a közbeszerzési eljárás lefolytatására) 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
4. Felkéri a polgármestert a támogatási összeg minimum 5 %-ának mértékéig 

új, a Munkaügyi Központ által regisztrált közcélú foglalkoztatott 
alkalmazására. 

 
Határidő: 2011. október 30. (a közcélú alkalmazott munkába állása) 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Maronicsné Borka Beáta osztályvezető,           
 Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt) 

 
5. Jóváhagyja Nagykanizsa Megyei Jogú Város éves összesített 

Közbeszerzési tervének módosítását jelen előterjesztés 3. számú 
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melléklete szerint. Felkéri a polgármestert a nyilvánosság biztosítását célzó 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2011. szeptember 30.  
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
 
 
4. Javaslat „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázat 

megvalósításának támogatására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívottak: Zaláért Egyesület Dr. Borosán Gyula elnök 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 4-8, 
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Dr. Baracskai Józsefné igazgató 8900 
Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 

 
 
Cseresnyés Péter: A Vöröskereszt, Zaláért Egyesület pályázna és a mi támogató nyilatkozatunk kell 
hozzá, ha jól értem. Ugye? Igen. Van egy kiegészítés hozzá, azt is kérem figyelni. Ez a tegnapi nap 
folyamán kerül fel és a határozati javaslat és az igazi határozati javaslat, ami erről szól, az ebben van. 
Pontosításra került sor benne és az együttműködési megállapodást is ott olvashatjuk a kiegészítésben. 
Ehhez négy? Nem, az más. Ez nem. Az más, az az egyházak által, egyházközségek és a reformátusok. 
Jó. Elnézést a kis diskurzusért, de meg kellett beszélnünk, hogy elmarad, vagy nem marad a szavazás 
körül valami, de nem. Tehát ez így komplett, a kiegészítéssel komplett. Hozzászólót nem látok. A vitát 
lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslat két pontját. Tehát még egyszer hangsúlyozom, a 
kiegészítésben újra fogalmazásra került és az alapján teszem fel szavazásra a kérdést. 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:  
     
 

301/2011.(IX.15.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. támogatja a "Zaláért Egyesület” részvételét  „A  családi közösségi 

kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázaton, továbbá 
támogatja a projekt céljait.  

 
Határidő: 2011. szeptember 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető) 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges 

Támogatói nyilatkozatot és Együttműködési megállapodást  aláírja.  
 

Határidő: 2011. szeptember 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető) 
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5. Javaslat „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című 
Murakeresztúri Római Katolikus Egyházközség által benyújtandó pályázat megvalósításának 
támogatására (írásban)  
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Pogár Róbert, Murakeresztúr Római Katolikus Egyházközség plébánosa 8834 
Murakeresztúr, Dózsa Gy. u. 1. 

 
 
Cseresnyés Péter: Következő napirendi pontunk ugyancsak pályázatokról szól, és ehhez van összesen 
két kiegészítés, ha jól emlékszem. Ugye egy a reformátusok kérése, a másik pedig a Felsőtemplomhoz 
tartozó közösségnek a kérése. Mindegyik ugyanarról a pályázatról szól. Családi közösségek 
kezdeményezésekről, egy humánpolitikai pályázatról van szó és 100 %-os támogatottság. Nekünk csak 
az elvi támogatást kell, tehát pénzbeli támogatást nem kell adni, hanem elvi támogatást kell adni. 
Kérdezem azt, hogy van-e hozzászólás? Nincs. Aki el tudja fogadni a kiegészítésekkel együtt a 
határozati javaslatokat, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

302/2011.(IX.15.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. támogatja a "Murakeresztúri Római Katolikus Egyházközség", a 

„Nagykanizsai Református Egyházközség”, valamint a „ Jézus Szíve 
Egyházközség” részvételét  „A  családi közösségi kezdeményezések és 
programok megerősítése” című pályázaton, továbbá támogatja mindhárom 
projekt céljait.  

 
Határidő: 2011. szeptember 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető) 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges 

Együttműködési megállapodást és Szándéknyilatkozatot aláírja.  
 

Határidő: 2011. szeptember 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető) 

 
 
 
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 303/2011.(IX.15.) – 304/2011.(IX.15.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
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Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.57 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Tuboly Marianna  
 polgármester jegyző 
 


