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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 13-án (Szerda) 16.00 órakor 
tartott soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterem 
 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, Kovács János, 
Marton István, Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Dr. 
Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes osztályvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető, Dr. Farkas 
Roland irodavezető, Osváth Sándorné helyettesítő osztályvezető  
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Elkezdjük a közgyűlés egy kis késéssel. Bár a 
soros közgyűlésen már említettem azt, hogy ezen a héten vagy talán, lehet, múlt hetet jelentettem be, 
hogy lesz egy soron kívüli közgyűlés. Egy napirendi pont okán hívtam volna össze, aztán ebből kiderült, 
hogy lesz nyolc. Ugye? Mert időközben, miután meghallották a kollegák, hogy soron kívüli közgyűlés 
lesz, szinte mindenki hozta azokat egyébként határidőhöz kötődő előterjesztéseket és javaslatokat, 
amelyeket meg kell tárgyalnunk. Na most attól függetlenül, hogy kiment a meghívó, még a meghívó 
kiküldése után, ami tegnapelőtt történt, még azután is sajnos változásokat kellett tennünk a 
bonyolításban, a közgyűlésnek a lebonyolításában, ezért szeretném a következőket közölni a tisztelt 
közgyűléssel, hogy kettő, meghívóban szereplő előterjesztést visszavonok, a 4-es és 5-öst, a Javaslat a 
hulladéklerakó bővítéséhez címűt, és a Pályázat benyújtása a Magyar Holokauszt Emlékévhez annyival 
egészítve, hogy miután befejezzük a soron kívüli közgyűlést, azonnali soron kívüli közgyűlést hívok 
össze, és ennek az azonnali soron kívüli közgyűlésnek két napirendi pontja ez lesz. Ennek pedig az az 
oka, hogy nem tudtuk időben föltenni az előterjesztést. És itt jelentem akkor még egyszer be, hogy a 
soron kívüli közgyűlés után azonnali soron kívüli közgyűlést hívok össze, amelynek az említett kettő. 
Amikor összehívtuk, akkor még arról volt szó, hogy egy napirend pont lesz a nyolchoz képest. 
Kiegészítjük egy köztársasági elnöki kitüntetés adományozásával, amit zárt ülésen fogunk majd 
tárgyalni. Most először azzal a kiegészítéssel, a soron kívüli közgyűlésről szeretnék szavaztatni, tehát 
azzal a kiegészítéssel, hogy a 4-es, 5-ös javasolt napirendi pont nem most kerül tárgyalásra, tehát ezzel 
a kettő napirenddel csökkentjük a soron kívüli közgyűlést. Szeretném megkérdezni, a napirendi 
pontokhoz valakinek van-e hozzáfűznivalója? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel. Aki el tudja fogadni a 
kiegészítéssel a mai közgyűlésünknek a napirendjét, az kérem, tegye fel a kezét. 
 
 
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
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310/2013.(XI.13.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. november 13-i soron kívüli 
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) 

önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
      Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
2. Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói 

ösztöndíjprogram működtetésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Dr. Birkner Zoltán igazgató Pannon Egyetem Nagykanizsai 
Kampusza Nagykanizsa Zrínyi M. u. 33. birkner.zoltan@uni-pen.hu 

3. Javaslat alapítványoknak a 2013. évi kulturális keret terhére történő 
támogatására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
Zárt ülés: 
 
4. Javaslat a Katona József u. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 

 
 
 
1. Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati 

rendelet módosítására (írásban) 
      Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Cseresnyés Péter: A lényeg az, hogy kivételként a Pannon Egyetemet is bevettük a támogathatói, 
helyette azt …., hogy …. magánszemélyekre nem terjed ki, és ebbe betesszük ezt a Pannon Egyetemes 
kitételt is az 1. § (2) bekezdésébe. Szeretném megkérdezni, valakinek hozzáfűznivalója, kérdése? Nincs. 
Az 1. és a 2. napirend természetesen összefügg, az ösztöndíjprogram lehetőségének biztosítása a 2. 
napirendi pontunk. Akkor szavazásra teszem fel a rendeleti javaslatot. Aki el tudja fogadni, az kérem, 
tegye fel a kezét. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

47/2013.(XI.18.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 47/2013.(XI.18.) 
önkormányzati rendeletet az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 
23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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2. Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíjprogram 
működtetésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Dr. Birkner Zoltán igazgató Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza 
Nagykanizsa Zrínyi M. u. 33. birkner.zoltan@uni-pen.hu 

 
 
Cseresnyés Péter: Akkor ezzel összefüggésben levő 2. napirendi pontot tárgyaljuk meg, ahol a 3 millió 
Ft-os keretösszeg maradék részét, ami durván 1.300.000 Ft volt, 1.250.000 Ft volt, erre az összegre, 
keretösszegre írunk ki gépészhallgatóknak pályázatot. 
 
Balogh László: A pályázati hirdetményben, ez egy formai dolog, és hát azért mondom, mert jogászok 
által megerősítetten előjött, a támogatás formáját illetően, itt a szöveg elején, ott kell, hogy szerepeljen 
az is, hogy rendelkezésre álló forrás: Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséből 
1.250.000 Ft. 
 
Cseresnyés Péter: ’13. 
 
Balogh László: Igen. Bocsánat, igen. Ez ugye azt jelentené, hogy öt gépészmérnök hallgató féléves 
ösztöndíját fedeznénk. Pro és kontra lehet, és soroltunk mi is bizottsági ülésen érveket, és egy kicsit 
megelőzendő azt, hogy hosszabb vita keletkezzen, mert való igaz, hogy ez egy hosszantartó folyamat, 
amikor évről évre hát kértek és kaptak támogatást az egyetem részéről, és azt gondoljuk, azt hiszem, 
talán a többség, hogy az egyetem van olyan fontos stratégiai cél itt Nagykanizsán, hogy most ebben az 
adott pillanatban ne hagyjuk abba ezt a támogatási formát, mert ha mi akarjuk működtetni oly módon, 
ahogy arról a hírek szólnak, hogyha a műszaki képzésben, különös tekintettel a gépészmérnökök 
bővebb felhozatalában akarjuk segíteni nem csak az egyetemet, hanem Nagykanizsa városát, jövőbeli 
céljait, akkor tisztelettel én azt erősíteném, hogy ezt az előterjesztést, javaslatot szavazzuk meg. 
 
Sajni József: Teljes mértékben egyetértve bizottsági elnök úrral ebben a dologban, tehát nem is volt 
vitánk, úgy gondolom, hogy ennek az a célja egyrészt, hogy az állami támogatásban nem részesülő ….., 
illetve a helyi szakemberhiánynak a pótlása, és ugye itt most …a gépészmérnöki hallgatókra. Én úgy 
gondolom, hogy viszont az, hogy ilyen félévente kerül be egy-egy támogatási ötlet vagy változnak az 
ötletek, én, lenne egy javaslatom, mégpedig a határozati javaslatnak lenne egy 2. pontja. Ugyanis ezt jó 
lenne kidolgozni, és azért kidolgozni egy ösztöndíj program, vagy egy ösztöndíj rendelet keretében, 
mivelhogy akkor lehetne tudni azt, hogy Nagykanizsán az önkormányzatnak van egy ilyen rendelete, és 
akkor lehet tudni, hogy aki netán jelentkezni óhajt valamire, az előre tudja, ha fölpörgeti mondjuk a 
nagykanizsai honlapot, hogy igen, Nagykanizsa ezt támogatja, és természetesen ugye itt elsősorban a 
nagykanizsai születésű hallgatókra gondolunk. És akkor abban ki lehetne dolgozni azt is, hogy milyen 
tanulmányi és egyéb feltételekkel és hogyan, és nem úgy, hogy mindenki egységesen kap egy bizonyos 
összeget, hanem hát nem szeretném ezt tovább ragozni. És akkor én azt kérném, hogy készülne ez a 
rendelet, és ezt én még megspékelném azzal is, hogy itt bizony évek óta probléma, hogy a 
szakképzésben itt Nagykanizsán nincs egy ösztöndíj program, márpedig a hiányszakmákat nagy 
valószínűséggel nem fogja a város másképp megoldani, és én összekapcsolom a kettőt, hogyha ezt az 
önkormányzat, testület tudja támogatni, akkor szerintem lehet egy olyan rendeletünk, amelyikben mind a 
kettő szerepelhet, és ezt a hiányt akkor pótolja az önkormányzat. Mondanám is a szöveget. Tehát 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészíti a felsőoktatási és a szakképzésben résztvevő 
tanulók ösztöndíj rendeletét, vagy támogatására az ösztöndíj rendeletet. És ennek a határideje 2014. I. 
hó 30. Azért írtam 30-at, mert netán ennek van költségvetési olyan vonzata, … ki lehet számolni, akkor 
esetleg a költségvetési rendelet elkészítéséig ezzel kalkulálni lehet, és felelős a polgármester. Ez lenne 
….. 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm, szavaztatni fogok róla. 
 
Bene Csaba: Alapvetően egyetértek azzal, amit elnök úr, Balogh László elnök úr, illetve Sajni 
képviselőtársam elmondott előttem, de más metódusban. Tehát Sajni képviselőtársammal abban nem 
értek egyet, hogy most egy külön határozati javaslatban döntsünk ezekről a kérdésekről. De 
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összességében azért nekem ezzel az előterjesztéssel kapcsolatosan voltak problémáim azért, mert hát 
ahogy végignéztem, kezdtük közgazdász és gépészmérnököknek a támogatásával, aztán lett ebből 
turizmus, vendéglátás, meg gépészmérnök, aztán lement belőle a turizmus, vendéglátás és lett belőle 
gépészmérnök-képzés. Tehát azzal én egyetértek, hogy az egyetemet támogatni kell, de úgy gondolom, 
hogy egy nagyobb lélegzetvétellel át kell gondolni egy hosszabbtávú támogatási formát, vagy nem kell 
megcsinálni ezt a támogatási formát, mert nem hiszem, hogy ilyen rövid időn belül tudnánk dönteni, mint 
amit Sajni képviselőtársam kért, hogy áprilisig döntsük el ezt, hogy hogyan működik tovább. Arra is 
szeretném fölhívni a figyelmet, hogy hat gépészmérnök hallgatónak a támogatásáról lenne szó, nem 
ösztöndíj, támogatásról van szó, tehát nincs semmilyen olyan feltétel, hogy milyen tanulmányi 
eredmény…, illetve a kreditpontoknak a megszerzéséhez köti. …. arra is fölhívnám a figyelmet, hogy kik 
azok mai, akik nem kerülhetnek be az államilag támogatott képzési formába. És itt most nem mondanék 
semmit sem ehhez kapcsolódóan. Természetesen arra már kezdeményezést tettem én az osztályon, 
hogy szakképzési ösztöndíj rendeletünket kezdjék el kidolgozni, és akkor azzal együtt majd valóban 
lehet egy egységes ösztöndíj rendeletet megalkotni. Nagykanizsán erre feltétlenül szükség lesz. Nem 
biztos, hogy a hiányszakmákban. A hiányszakmákat egyéb ösztöndíjakkal pontosan támogatják. 
Azokban a szakmákban Kanizsán lesz szükség az elkövetkezendő időben. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Természetesen szavaztatni fogok a 
módosító javaslatról. Egyébként én Bene elnök úrral értek egyet, hogy neki fogunk állni határozat nélkül 
is ezt megcsinálni, és ezt nem feltétlenül ösztöndíj programnak fogjuk hívni. Valaminek, ami a 
gyerekeket támogatja, kvázi ösztöndíj lesz. A lényeg az, hogy valamiféle pénzt tudjunk adni. Ez 
természetesen attól is függ, hogy a város hogy bírja ezt el, de ezt a néhány millió forintot, amit eddig is 
áldoztunk rá, biztos, hogy rá kell fordítanunk. Nekünk elemi érdekünk az, hogy helyben tudjuk képezni a 
szűkebb lehetőségekkel rendelkező gyerekeket, és lehetőleg olyan területen képezzük, amelyikre 
felvevő piac van Nagykanizsán. Most az, hogy a gépészmérnök jött ide elénk, az azért van, mert tudja 
mindenki, hogy jelen pillanatban Nagykanizsán megindult valami olyan pezsgés, ami a gépészmérnök-
képzés igényét fölhozta, felszínre hozta. Nem tudom, egy hónappal, két hónappal ezelőtt fogadtuk el azt, 
hogy mégiscsak visszaveszi az egyetem és visszaadjuk nekik a Zrínyi utcai volt kereskedelmi iskolának 
az épületét azért, mert ott egy olyan bázist akarnak létrehozni, amely a vízzel kapcsolatos műszaki 
képzést és kutatásnak, fejlesztésnek a helyszíne lesz. Tehát ezért van az én elképzelésem szerint erre 
szükség. Tehát az, hogy kell nekünk valamiféle programot az iskolai és az oktatási támogatásra, mind 
középiskolás szinten, mind főiskolás vagy egyetemi szinten tennünk, ez szinte biztos, de ha lehet, akkor 
ne határozzuk ezt el határidővel, hanem nézzük meg, hogy milyen igények vannak, és nekünk milyen 
lehetőségeink vannak. Ez nagyon fontos. Még Bene elnök úrnak az egyik mondatára hadd reagáljak, és 
nem vitát akarok nyitni, ezt meg tudjuk beszélni a közgyűlésen kívül is, csak szeretnék egy másik 
gondolatot, azt a gondolatot, amit megnyitott és nem fejezett be, nem …. azon a szálon, amit utána 
három ponttal jelzett. De abban az esetben, hogyha vonzóvá tudjuk tenni, mert biztos helyet tudunk 
azoknak a gépészeknek vagy gépészmérnököknek adni majd munkahelyek létesítésével, és biztosítani 
tudjuk a kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkező, egyébként jó képességű fiataloknak azt, hogy 
gépészmérnöki pályát meg tudják szerezni, és maguknak el tudják sajátítani az ottani kívánalmakat, 
abban az esetben valószínű, hogy mások is fognak jelentkezni, nem csak, akire ő gondolt. Szavaztatok 
a határozati javaslatról. Bocsánat, először a módosító javaslatról. Aki a módosító javaslatot el tudja 
fogadni, az kérem, tegye fel a kezét. Mondom, egyetértek – módosító javaslatról – vele, de nem 
szeretnék határozatban. 
 
 
A közgyűlés 5 igen, 3 nem és 10 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

311/2013.(XI.13.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Sajni József 
képviselőnek a „Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói 
ösztöndíjprogram működtetésére” című előterjesztéssel kapcsolatos azon 
javaslatát, hogy a határozat egészüljön ki az alábbi 2. ponttal: 
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészíti a felsőoktatásban 
és a szakképzésben résztvevő tanulók támogatására az ösztöndíj rendeletet.  
Határidő: 2014. január 30.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Eredeti határozati javaslatot, aki támogatja, ezt a pályázatot, az kérem, tegye fel a 
kezét. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

312/2013.(XI.13.) számú határozat 

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Pannon Egyetem 
Nagykanizsai Kampuszán a hallgatói ösztöndíjprogram kiírásával. Felkéri a 
polgármestert az 1. sz. melléklet szerinti pályázati kiírás – amelyben kerüljön 
feltüntetésre, hogy az ösztöndíj forrása Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2013. 
évi költségvetésében erre a célra elkülönített 1225 e Ft – közzétételére, és a 
pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő:  2013. november 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
 

 
 
3. Javaslat alapítványoknak a 2013. évi kulturális keret terhére történő támogatására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Balogh László: A lényeg az, hogy az OKISB 5 igennel egyhangúlag támogatta az előterjesztést. És 
mielőtt bárki félreértené ezt a kulturális keretes támogatási rendszert, 20 millió Ft volt kulturális alapra, 
abból 3,3 millió Ft kivételével kiosztottunk egy elsőkörös fordulóban forrásokat, támogatásokat. Sokan 
részesültek belőle. És néhányak kiestek, mert bizonyos problémák fennálltak. A 3,3 millió Ft-ra újból 
kiírtunk egy ilyen tartalék pályázatot. Túl sok pályázat nem érkezett. Alapítvány pályázott, és kilenc nem 
alapítvány, jogi személyen keresztül. Ők kaptak, a nem alapítványok, 2.460.000-et, és a két alapítvány 
840.000 Ft-ot kapnának. Az alapítványok dolgában a közgyűlésnek kell dönteni, a másik esetekben 
pedig a polgármester úr dönt a mi véleményezésünk után. Én azt gondolom, hogy az sokatmondó ebben 
a dologban, hogy a kulturális bizottság, ahol minden fél képviseltette magát, egyhangúlag támogatta ezt 
az előterjesztést. 
 
Cseresnyés Péter: Hozzászólót várok. Ilyet nem látok, lezárom a vitát. Aki el tudja fogadni a határozati 
javaslatot, kérem, tegye fel a kezét. 
 
 
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
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313/2013.(XI.13.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi kulturális keret terhére 
az alapítványok támogatását a jelen előterjesztés 1. sz. melléklet szerint 
biztosítja. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
 
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 314/2013.(XI.13.), 315/2013.(XI.13.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.25 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 
 


