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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 15.55 órakor 
tartott az SZMSZ 10. § (8) bekezdése alapján szóban összehívott azonnali 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, Gábris Jácint, Gyalókai 
Zoltán, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila, Kovács János, Marton István, 
Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Bagarus Ágnes osztályvezető, Rodekné Hederics Erika irodavezető, Tácsi Hajnalka osztályvezető  
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Összehívom az azonnali soron kívüli közgyűlést, aminek két napirendi pontja 
lenne. Az egyik a fizető parkolóhelyek működtetéséről szóló rendeletünknek a módosítása, a másik 
pedig egy KEOP pályázatra való jelentkezés, pályázat benyújtása. Szeretném megkérdezni, hogy 
van-e valakinek a javasolt napirendi pontokhoz hozzáfűznivalója? Ilyet nem látok. Aki el tudja fogadni 
a napirendet ezzel a két előterjesztéssel, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

37/2013.(I.31.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. január 31-i azonnali 
soron kívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló 

64/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

2. Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések 
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat 
benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 

 
 
1. Javaslat a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről szóló 64/2012.(XI.30.) 

önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Itt a környező települések polgármesterei kéréssel fordultak hozzánk, hogy egy 
kedvezmények vásárlási, parkolójegy vásárlási lehetőséget kapjanak, hisz naponta járnak be 
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hivatalos ügyet intézni. Nem feltétlenül a polgármesterek, hanem a faluból például a falugondnoki 
szolgálatnak az autója, meg a polgármesterek természetesen járnak hivatalos ügyeket elrendezni. 
Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen tolerálnunk kellene, el kellene fogadnunk, támogatni 
kellene.  
 
Bicsák Miklós: Egyetértek, nagyon jól tetszett mondani. Az ember látja is, mint állampolgár, mint 
képviselő is, hogy a környékbeli falvaknak ezek a falugondnoki autók jönnek, parkíroznak a város 
különböző részein. Valóban ez korrekt, és mondhatom, hogy üzleti szempontból is a közgyűlésnek 
és polgármester úrnak a hozzájárulásával a polgármestereknek is és az egyéb. Mondhatom, mint 
egy jó családban a testvérek arányában egy olyan árat megállapítani, ami hát elfogadják, és jó 
gesztus ez a környékbeli falvaknak. Tudom támogatni. 
 
Cseresnyés Péter: Van-e hozzászóló? Nincs, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a rendeleti 
javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

5/2013.(II.05.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 5/2013.(II.05.) 
önkormányzati rendeletét a fizető parkolóhelyek működtetésről és 
igénybevételéről szóló 64/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
2. Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Erről már döntöttünk már elvi szinten, hogy ebben szeretnénk valamit tenni. Itt 
konkrétan öt intézményünkről van szó. Napcellákat szerelnénk fel villamos-energia előállítására, és 
ezzel tulajdonképpen jelentős villamos-energia felhasználási megtakarítást tudunk elérni abban az 
esetben, hogyha pályázunk, és ha a pályázaton nyerünk. 85 %-os a támogatottsága – ugye jól 
mondom, Kornél? –, úgyhogy aránylag kis befektetésért sikerül egy jelentős beruházást 
megvalósítanunk, ami nagyon rövid időn belül, számítások szerint egy-két éven belül meg tud térülni. 
 
Bicsák Miklós: Kezdem kellemetlenül érezni, hogy itt nem szólnak hozzá képviselőtársaim. 
 
Cseresnyés Péter: Ne tessék kellemetlenül érezni magát, képviselő úr. 
 
Bicsák Miklós: Nagyon köszönöm a bíztatást. Én gondoltam, hogy mindig megkapom Öntől. Ez egy 
nagyon okos dolog. Ez nálunk is, cégen belül is megtörtént, ez a napkollektor, mondhatom büszkén, 
és nagyon gazdaságos. Két éven belül már kompenzálja a céggel szemben az E.on. Megfelelő, jó 
nyarat is fogtunk ki a tavalyi ’12-es év, hála Isten. Ez a napelem egy nagyon okos dolog és 
gazdaságos. Ez a jövő. Erre kell rámenni, és ez a városnak is gazdaságosság szempontjából, meg 
minden ésszerű ilyen beruházásnál ma már a XXI. században véleményem, nem akarok én okos 
lenni, mert nem műszaki ember vagyok, de a saját házunk tájáról meggyőződve, hasznos és okos 
dolog, úgyhogy támogatom. 
 
Bene Csaba: Én csak azt sajnálom, hogy a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola Cserháti 
Tagintézménye nem tudott bekerülni ebbe a programba. Lehet, hogy az állami átvétel miatt is…. 
 
Cseresnyés Péter: Igen, emiatt. 
 



 3
 

 

Bene Csaba: …., mert úgy különben kiváló adottságokkal rendelkezik, a kollégium lapostetejére 
bőven fölfértek volna a napelemek. De reméljük, hogy lesz olyan pályázat a KIK-hez tartozó 
intézmények részére is, amire pályázni tudunk a későbbiekben. 
 
Cseresnyés Péter: Én biztos vagyon benne, hogy ilyen pályázat folyamatosan lesz. Nem beszélve 
arról, hogy jön a következő hétéves ciklus az Európai Uniónak a gazdálkodását tekintve, és abban 
az esetben ezek biztos, hogy ott lesznek, és ebben az esetben a KIK is fog majd erre pályázni, tehát 
elemi érdeke az Államnak, hogy egyébként azokat az intézményeket ilyennel ellássa, amelyeket ő 
üzemeltet. És igen, úgy, ahogy Ön mondta, miután nem mi üzemeltetjük már az Ön intézményét, 
tehát a rezsijét nem mi fizetjük, olyan intézményeket kerestünk, ahol viszont a rezsifizetés bennünket 
terhel, tehát azért változtattuk, mert eredetileg az Ön intézménye is, pontosabban az Ön által 
igazgatott intézmény is benn volt a körben. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Most itt a Bicsák képviselőtársam eléggé érdembe belement ezekbe a 
napelemes dolgokba, de ha jól emlékszem, ez a napirendi pont, ez pont arról szól, hogy itt 
alkalmassá kell tenni ezeket az épületeket arra, hogy fogadni tudjon majd napelemet, és pályázaton 
tudjon részt venni. És ez egy tervezési tevékenység, amiről mi majd szavazunk, és az még … 
 
Cseresnyés Péter: Nem, nem, képviselő úr elnézést, hogy közbevágok. Mi már döntöttünk 
hónapokkal ezelőtt, hogy ebbe az irányba elmozdulunk, és az előzetes – Kornél – ezeket a dolgokat 
Ő koordinálta, ezeket a dolgokat nagyjából elvégezték. Megnézték azt, hogy hol a legnagyobb 
energiafogyasztás, hol lehet elhelyezni leghatékonyabb működéssel ezeket a napcellákat, és ezért 
javasoljuk, hogy konkrétan ezeket az intézményeket lássuk el ezekkel a cellákkal. 
 
Dr. Károlyi Attila József: Tehát ezek vegyenek részt a pályázaton? 
 
Cseresnyés Péter: Így van, ezek vegyenek részt a pályázaton. 
 
Dr. Etler Ottó László: 15 %-os önrésszel mindenképpen felvállalható, meg támogatható még akkor 
is, hogyha a forrásban látom, hogy mindenhol hitel szerepel az önrésznél. Egy viszont, a műszaki 
részét nem látom, a részletes műszaki részt. Ugye nincs ebben melegvíz gyártásra, csak napelem 
van benne, nem napkollektor … 
 
Cseresnyés Péter: Napcella, tehát elektromos energia… 
 
Dr. Etler Ottó László: …. elektromos áram, tudniillik az iskolák esetében nincs értelme, hogy 
melegvizet gyártsunk, főleg nyáron tudnánk melegvizet gyártani, mikor az iskola leállt. Tehát az 
elektromos áram kiváltására ez valóban jó. 
 
Cseresnyés Péter: Így van. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. 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: 
 
 

38/2013.(I.31.) számú határozat 
 
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 

benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre 
bocsátását az alábbiak szerint: 

 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz. 

Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Polgármesteri 

Hivatala 

8800 Nagykanizsa, Erzsébet 
tér 7. 

18 
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2. A projekt megnevezése 

Világításkorszerűsítés és napelemes villamos energia-termelés 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

 
3. A pályázati konstrukció száma 
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 45 535 945 Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): 45 535 945 Ft 
 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: 6 830 392 Ft  
Hitel:  6 830 392 Ft 
Egyéb: 0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 38 705 553 Ft 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetési rendeletében 
a pályázati önrészek soron elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati irodavezető 
 Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 

39/2013.(I.31.) számú határozat 
 
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 

benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre 
bocsátását az alábbiak szerint: 

 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz. 

Zrínyi Miklós - Bolyai János 
Általános Iskola 

8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós 
utca 38. 

2275 

 
2. A projekt megnevezése 
Világításkorszerűsítés és napelemes villamos energia-termelés a Zrínyi 
Miklós Általános Iskolában 
 
3. A pályázati konstrukció száma 
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 45 268 806 Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): 45 268 806 Ft 
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6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: 6 790 321 Ft 
Hitel:  6 790 321 Ft 
Egyéb: 0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 38 478 485 Ft 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetési rendeletében 
a pályázati önrészek soron elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati irodavezető 
 Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 

40/2013.(I.31.) számú határozat 
 
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 

benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre 
bocsátását az alábbiak szerint: 

 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz. 

Általános Iskola és Óvoda 
Kiskanizsa 

8800 Nagykanizsa, Bajcsy-
Zsilinszky út 67. 

5359 

 
2. A projekt megnevezése 
Világításkorszerűsítés és napelemes villamos energia-termelés a Kiskanizsai 
Általános Iskolában és Óvodában 
 
3. A pályázati konstrukció száma 
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 46 025 534 Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): 46 025 534 Ft 
 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: 6 903 830 Ft 
Hitel:  6 903 830 Ft 
Egyéb: 0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 39 121 704 Ft 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetési rendeletében 
a pályázati önrészek soron elkülöníti. 
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Határidő: azonnal 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati irodavezető 
 Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 

41/2013.(I.31.) számú határozat 
 
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 

benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre 
bocsátását az alábbiak szerint: 

 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz 

Hevesi Sándor 
Általános Iskola 

8800 Nagykanizsa, Hevesi Sándor 
út 2. 

3049/58 

 
2. A projekt megnevezése 
Világításkorszerűsítés és napelemes villamos energia-termelés a Hevesi 
Sándor Általános Iskolában 
 
3. A pályázati konstrukció száma 
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 46 663 513 Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): 46 663 513 Ft 
 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: 6 999 527 Ft  
Hitel:  6 999 527 Ft  
Egyéb: 0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 39 663 986 Ft 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetési rendeletében 
a pályázati önrészek soron elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati irodavezető 
 Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 

42/2013.(I.31.) számú határozat 
 
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 

benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre 
bocsátását az alábbiak szerint: 
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1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz 

Batthyány Lajos Gimnázium 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 23. 1244 
 
2. A projekt megnevezése 
Világításkorszerűsítés és napelemes villamos energia-termelés a Batthyány 
Lajos Gimnáziumban 
 
3. A pályázati konstrukció száma 
 
KEOP-2012-5.5.0/B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 61 381 246 Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): 61 381 246 Ft 
 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: 9 207 187 Ft 
Hitel:  9 207 187 Ft  
Egyéb: 0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 52 174 059 Ft 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2013. évi költségvetési rendeletében 
a pályázati önrészek soron elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati irodavezető 
 Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.05 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó 
szerint tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester aljegyző 
 
 
 


