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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  

 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 17-én (Kedd) 16.40 órakor kezdődött 
azonnali soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme 

Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
 
 
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, 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. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Berecz Balázs osztályvezető-helyettes 
 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Tisztelt képviselőtársaim, köszönöm szépen, hogy a nyári szabadságot 
megszakítva, eljöttek a mai három közgyűlésre. Ennek az okát szeretném megmagyarázni, még mielőtt 
rátérnénk az érdemi munkára. Van egy feladatunk, amelyet majd zárt ülésen fogunk megtárgyalni, és 
majd, amikor oda el fogunk jutni, akkor kérem a napirendi ajánlás szerinti elfogadását. És amikor ez a 
szükségszerűség, hogy ezt a napirendi pontot, ezt az előterjesztést megtárgyaljuk, felvetődött, akkor úgy 
döntöttünk, hogy olyan dolgokat, amelyek ugyancsak a nyár végéig nem halaszthatók, meg fogjuk 
tárgyalni. Ilyen a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgó pályaépítési programjához való 
csatlakozás. Nagyon záros határidőn belül kell visszajelzést adni. Aztán a hulladékgazdálkodási 
gazdasági társaságok létrehozása éppen azért, hogyha nem jutnak majd eredmények a tárgyalások, 
amelyeket elkezdtünk a Saubermacherrel, abban az esetben az engedélyeket be tudjuk szerezni, és 
január 1-jétől zökkenőmentesen menjen minden a közgyűlés döntése által meghozott határozatok 
alapján a közszolgáltatás, a szilárd hulladék szállítással kapcsolatos közszolgáltatás. És amikor ez a 
három előterjesztés vagy témakör összeállt, akkor miután képviselőtársaim és gazdasági társaságok 
vezetői megtudták azt, hogy soron kívüli közgyűlés lesz, akkor nagyon gyorsan az egyik 
intézményvezető jelezte azt, hogy egy pályázaton, nem is egyen, kettőn szeretne indulni. Majd jelezte 
egy gazdasági társaságunk vezetője, hogy nagyon, nagyon sürgősen kellene egyetlenegy félmondatnyi 
kiegészítést tenni az alapító okiratban. És hát éppen azért, mert bizonyos döntéseinknek költségvetési 
vonzata van, ezért a költségvetésünket is módosítani kell. És éppen ezért lenne az azonnali 
közgyűlésünk, amit 16,25 órára hívtam össze, ez a témája. Ahhoz, hogy egyáltalán a későbbi 
döntéseket, gazdasági társaság megalapításról, sportpályaépítésről meg tudjunk hozni, ahhoz 
mindenképpen a költségvetés módosítását el kell fogadnunk. Úgyhogy akkor most először az azonnali 
soron kívüli ülésről, a 16,25 órára összehívott, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. 
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása lenne a napirend. Aki ezzel egyet tud 
érteni, az kérem, tegye fel a kezét, aki el tudja fogadni. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
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214/2012.(VII.17.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. július 17. 16,25 órára 
összehívott azonnali soron kívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 

 
 
Cseresnyés Péter: Arra kérem minden képviselőtársamat, hogy éppen azért, mert a mikrofonok nem 
közvetlenül előttünk vannak, ha lehet, akkor a hozzászólásokat mindenképpen figyelemmel és csöndben 
hallgassuk, hogy a jegyzőkönyvezetés zavartalan legyen, és minél kevesebb gondot okozzunk a 
jegyzőkönyvvezetőnek. Az SZMSZ szerint mindenki annyiszor fogja megkapni a szót, és olyan 
hosszúságban, ami természetesen jár neki. 
 
 
 
Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi 
költségvetéséről szóló 12/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Cseresnyés Péter: Három módosítás történt a rendeletben. Az egyik, ahogy már mondtam, a következő 
közgyűlésnek a témája. Az egyik a két hulladékszállítással kapcsolatos cég alapításához szükséges 
törzsbetét 500-500 eFt-ja. Aztán az Olajbányász Sportcentrumban a műfüves pálya megépítésre van 
durván 11 millió Ft, pontosan 11.457.536 Ft forrás-kiegészítés. És van egy, az Európai Uniós pénzek 
hozzájutásához későbbiekben szükséges Integrált Területi Befektetésekhez egy tanulmány elkészítése, 
tulajdonképpen egy munka elkészítése, ami alapja a későbbi pénzhez jutáshoz a 2014-2020. ciklusban, 
mert teljesen át fog alakulni az információk szerint a pályáztatási rendszer. Valószínű, hogy nagyon 
minimális lesz egy-egy cél, helyi cél megfogalmazására adott pénz, hanem inkább a területi hatásoknak 
a tükrözése az alapja. Munkahelyteremtés, környezetvédelem. Aki elolvasta, láthatja, hogy fő célokat kell 
meghatározni, és a környezetvédelemre lehet pénz kapni például, vagy éppen a megújuló energiák 
hasznosítására, és akkor, amikor mi alapozzuk a munkálatait például azzal, hogy …. gazdasági 
társaságot hoztunk létre annak érdekében, hogy hogyan lehet a megújuló energiát hasznosítani, ezzel 
majd a kettővel együtt lehet igazán komoly pénzhez jutni, és fordulni a következő ciklusban az Európai 
Unióhoz, meg talán már a KEOP pályázatokban ez év végétől még ennek a ciklusnak, a pénzügyi 
ciklusnak a végéig is. 
 
Marton István: Én úgy gondolom, hogy mielőtt a költségvetés módosítása szóba kerülne, talán el kéne 
fogadni azokat a napirendi pontokat, amik indokolják a költségvetés módosítását, mert ebben a 
pillanatban úgy néz ki, hogy a kordé megint elkerüli a szamarat, szokásának megfelelően. Tehát 
javaslom, hogy fordítsunk a sorrenden. 
 
Cseresnyés Péter: A következő, ez a kérdés vagy ez a felvetés akkor, amikor a közgyűlést 
összeállítottuk, a közgyűlés napirendi pontjait, és egyáltalán a forgatókönyvet összeállítottuk, bennem is 
felmerült, és arra kérném aljegyző asszonyt, hogy válaszoljon arra, hogy miért így, ebben a sorrendben 
kell döntenünk. …. a Kormányhivatal egyébként felhívta és … Kormányhivatal … vagy annak az 
állásfoglalására hivatkozva született a sorrendiség ebben a formájában. 
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Dr. Gyergyák Krisztina: A válasz az, hogy ahogy polgármester úr is említette, a soron kívüli közgyűlés 
napirendjéhez kapcsolódóan kellet forrást biztosítani, és a Kormányhivatal ellenőrzése kapcsán felhívta 
a figyelmünket arra, hogy költségvetési rendeletet közgyűlési határozattal módosítani nem lehet, vagy 
jogszabályellenes, ezért a költségvetési rendelet módosításával lehet megteremteni a szükséges forrást 
a megfelelő előterjesztésekhez. 
 
Cseresnyés Péter: És ez elsősorban és …. most ebben az esetben a törzsbetétnek az 500-500 eFt-jára 
vonatkozik. A másik kettő meg, ha már egyszer itt van, akkor benn van a rendeletben. További 
hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Szavazásra bocsátom a rendeletmódosítást. Aki a rendeleti 
javaslatot el tudja fogadni, az kérem, tegye fel a kezét. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet 
alkotja: 
 
 

37/2012.(VII.19.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja 37/2012.(VII.19.) 
önkormányzati rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2012. évi költségvetéséről szóló 12/2012.(III.01.) rendeletének módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
 
 
 
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 Péter Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester aljegyző 
 
 
 
 
 


