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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 9-én (Péntek) 16.45 órakor tartott 
szóban összehívott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Tárgyaló 
 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bicsák Miklós, Bizzer András, Cseresnyés Péter, Dénes Sándor, 

Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán Bálint, Jerausek István, Marton 
István, Szőlősi Márta Piroska és Tóth Nándor képviselők 

 
 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Rodekné Hederics Erika irodavezető, Tácsi Hajnalka osztályvezető 
 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Akkor összehívom a soron kívüli közgyűlést. Az SZMSZ 10. § (8) bekezdése 
alapján, azonnali soron kívüli közgyűlést hívok össze a téma halaszhatatlan voltát figyelembe véve. Aki 
ebben a témában el tudja fogadni, már a napirend pedig ez a bizonyos „Place-based Public Policy for 
Urban Development” című pályázat. Ez egy városi együttműködés, várossal történő együttműködésről 
szól. Aki ezt el tudja fogadni, az kérem, tegye fel a kezét.  
 
 
A közgyűlés 12 (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 

84/2012.(III.09.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. március 9-i azonnali soron 
kívülii ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 

 
1. Javaslat a „Place-based Public Policy for Urban Development” című 

pályázatban projekt partnerként való részvételre (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
 
1. Javaslat a „Place-based Public Policy for Urban Development” című pályázatban projekt 

partnerként való részvételre (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Akkor Erika, kérem a tájékoztatást! 
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Rodekné Hederics Erika: Tehát tulajdonképpen ez a bizonyos város azzal a céllal kereste meg 
Nagykanizsa várost, Bacau városa azzal a céllal kereste meg Nagykanizsát, illetve Nagykanizsa város 
önkormányzatát, hogy projektpartnerként kapcsolódjon be tulajdonképpen ebbe a pályázatba. A 
legfontosabb célja természetesen a pályázatnak javítani a városfejlesztési politikájának a hatékonyságát. 
Többféle prioritás jelenik meg, amelyek a pályázati felhívás témái. Ezek között van az úgynevezett 
„Innovatív városok”. Ezen belül természetesen ugye fontos témákat, innováció és a tudás alapú 
gazdaságnak az előmozdítása, a szociális innováció elősegítése stb. Aztán a második prioritás a 
„Fenntartható városok”, majd a Befogadó városok”. A program konkrét célkitűzései között szerepel 
természetesen a tapasztalatcsere és a tanulás a várospolitikai döntéshozók és a gyakorlati szakemberek 
között. De ugyanúgy a tapasztalatoknak az átadása és a jó gyakorlatoknak a bemutatása és átadása. 
Tehát még egyszer. Nagyon fontos ez a csere, ez a tanulási tevékenységeknek és …….. a cserék.  
 
Cseresnyés Péter: Egy kis figyelmet kérnék! Nem lesz jegyzőkönyv, nem hallják, vagy a mikrofon nem 
hallja. 
 
Rodekné Hederics Erika: Tulajdonképpen különböző eset, tehát a tanulmányok elkészítésére is sor 
kerülhet különböző projekt meetingekre. Tehát mindenképpen egy együttműködés a városok között 
ezekben a témákban, amit a prioritások megfogalmaznak. Amit nagyon fontos még elmondani, hogy 
tulajdonképpen Érdekeltségi Nyilatkozatot kellene aláírnunk ahhoz, hogy benyújtásra kerülhessen ez a 
pályázat. 16.000 EUR pályázható, amelynek a 20 %-át kell saját forrásból finanszírozni, ami 3200 EUR-t 
jelent. Tehát ez, ami itt nagyon fontos. Hogyha mai deviza középárfolyammal számolunk ez 940.576,-Ft-
ot jelent pontosan.  
 
Cseresnyés Péter: De ez 16.000 pályázható EUR, ez azt jelenti, hogy maximum ennyi, vagy pedig 
mondhatjuk…….pályázni? 
 
Rodekné Hederics Erika: Most erre jelenleg az információim szerint az önkormányzatot érintő összeg, 
ez ennyi lenne. Tehát ez az összköltség és ennek az önereje, 20 %-os önereje.  
 
Cseresnyés Péter: Nekem ez a bajom ezzel, bármennyire is szimpatizálok ezzel a várossal, vagy ezzel 
a lehetőséggel, hogy nagyon kevés az információm. Tehát én nehezen tudok emellé odaállni azzal, hogy 
biztosan nagyon jó a cél. Károlyi urat azért szívesen megvárnám, mert Ő nagyon mellette volt. 
Megnézné valaki, hogy Károlyi Attila be tud jönni, vagy nem tud bejönni?  
 
Dr. Fodor Csaba: Szavazzunk, polgármester úr. 
 
Cseresnyés Péter: Minősített. Egy pillanat! Van egy apró hiba a 3-as pontnál. Természetesen minősített 
többséget igényel a szavazás, ugyanis költségvetést érint a dolog. Akkor én szavazásra teszem föl. Aki 
el tudja fogadni, az kérem, tegye fel a kezét. Egy. Ellene? Tartózkodott a többi.  
 
 
A közgyűlés 1 igen és 11 szavazattal a javaslatot nem fogadja el.  
 
 
Cseresnyés Péter: Én egy javaslatot tennék éppen azért, hogy ne utasítsunk el semmi felénk kinyújtott 
kezet. Egy mondatot tegyünk hozzá és hatalmazzon föl bennünket a közgyűlés, vagy engem a 
közgyűlés arra, hogy írjak egy levelet, hogy amennyiben nem az utolsó pillanatban kell döntenünk erről, 
nagyon szívesen, egy előkészítettebb együttműködésben nagyon szívesen részt veszünk. 
 
xy:  (Nem mikrofonba beszél.) Meghallgatjuk.  
 
Cseresnyés Péter: Így van. Jó? Ezt nagyon udvariasan úgy, hogy ne kinyilatkoztatásnak tekintse bárki 
is, úgy fogalmazzuk meg. Aki ezt támogatni tudja, az kérem, tegye fel a kezét. Egy pillanat! Szavazást 
kérek! Tehát arról, hogy egy levelet küldjünk azért nekik. Azt, hogy sajnos az információ hiányos volta 
miatt, de egyébként nagyon szimpatikus a dolog, csak három nap alatt ilyen dologról nem lehet dönteni. 
Egyhangú volt, igen. Nem tudom. Maron úr? 
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Marton István: Megszavaztam. 
 
 
A közgyűlés 12 (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:  
 
 

85/2012.(III.09.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a „Javaslat a 
„Place-based Public Policy for Urban Development” című pályázatban projekt 
partnerként való részvételre” előterjesztés szerinti határozati javaslatot. 
Felkéri a polgármestert, tájékoztassa Bacau város vezetését, hogy egy 
előkészítettebb, nem azonnali döntést igénylő együttműködést Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Önkormányzata szívesen támogat.  

 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt.  
 
 
 
 
 

Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.50 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 

 
 
 
 
 
 Cseresnyés PéterDr. Gyergyák Krisztina
 polgármester aljegyző 
 


