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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. augusztus 28-án (Csütörtök) 16.05 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, Cseresnyés Péter, 

Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, 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 jegyző, Dr. 
Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes osztályvezető, Rodekné Hederics Erika csoportvezető 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: A közgyűlés határozatképes. Először a soron kívüli közgyűlést hívom össze az 
előzetes meghívó napirendi ponttal, vagy előzetes meghívóban szereplő napirendi ponttal. Azt 
szeretném kérdezni, hogy valakinek ehhez van-e hozzáfűznivalója? Ez a napirendi pont egyébként 
„Javaslat Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának és Szervezési és Működési 
Szabályzatának módosítására”. Ez arról szól, hogy egyébként külső megbízást, külső vállalkozás, 
vállalási munkát is végezhessen a NaGESZ-ünk, éppen aminek az előbb találtunk vezetőt. Szeretném 
kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? Ilyet nem látok. Aki el tudja 
fogadni a határozati javaslatot, amelyik pontosan ezt a módosítást írja le és két pontból áll, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot. Tessék? Ja, bocsánat! A napirendet fogadjuk el először. Aki el tudja 
fogadni a napirendet, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
     
A közgyűlés 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

194/2014.(VIII.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. augusztus 28-i soron 
kívüli ülésén a következő napirendi pontot tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 

 
Javaslat Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának és 
Szervezési és Működési Szabályzatának módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Horváth István igazgató 
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Javaslat Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának és Szervezési és Működési 
Szabályzatának módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Horváth István igazgató 
 
 
Cseresnyés Péter: Akkor most újra megnyitom a vitát. Szeretném kérdezni, hogy van-e hozzászóló? 
Ilyet nem látok. Akkor most bezárom a vitát, és most szavazunk a határozati javaslat két pontjáról. Tehát 
ezeket a módosításokat, hogy lehetősége legyen nagyobb körben dolgozni a NaGESZ-nak, elfogadjuk. 
Szavazást kérek! 
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

195/2014.(VIII.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

1. a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratát jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal módosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény jelen határozattal módosított, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki, és a 
módosító, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat Magyar Államkincstárnak történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Horváth István igazgató) 

 
2. jóváhagyja a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását a jelen előterjesztés 2. számú 
mellékletében foglalt tartalommal. 
Felkéri a polgármestert a módosítás aláírására. 
 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Horváth István igazgató) 

 
 
Cseresnyés Péter: Bezárom a soron kívüli ülést.  
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.07 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter  Dr. Gyergyák Krisztina 
  polgármester       jegyző 


