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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 29-én (Csütörtök) 13.00 órakor 
tartott soros nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:   Vasemberház Díszterem 
   Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2. 
 
 
Jelen vannak: Bedő György, Bizzer András, Dénes Sándor, Dr. Erdős László, Dr. Fodor Csaba, 

Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán, Horváth Jácint, Jerausek István, Karádi Ferenc, 
Marton István, Szőlősi Márta, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Dr. Termecz Marianna aljegyző, 
Lehota János kabinetvezető, Bagarus Ágnes osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Kunics 
György osztályvezető, Tárnok Ferenc csoportvezető, Dr. Farkas Roland jogtanácsos, 
vagyongazdálkodási koordinátor 
 
 
 
 
 
 
Dénes Sándor: Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat, munkatársaimat, vendégeket, a média 
képviselőit. Elkezdjük a mai soros közgyűlésünket. Kérném képviselőtársaimat, hogy jelezzék a 
jelenlétet! Még mindig van három hiányzónk. Jó. Először is megállapítom, hogy határozatképes a 
közgyűlés. Mindenekelőtt a forgatókönyvet szeretném ismertetni Önökkel. A meghívóban szereplő alábbi 
előterjesztésekhez van kiegészítés: A Polgármesteri tájékoztatóhoz, ez a 8. napirendi pontunk. Az 1. 
számú kiegészítés 2015. január 28-án került feltöltésre, a 2. számú kiegészítés 2015. január 29-én került 
feltöltésre. A 9. napirendi pont, Interpellációk, kérdések: egy kiegészítés – Horváth Jácint képviselő úr 
két interpellációja / szerződéskötési folyamat gazdaságfejlesztési célok megvalósítása érdekében, illetve 
közbeszerzési szerződések nyilvánossága tárgyában 2015. január 21-én került feltöltésre. A 2. számú 
kiegészítés – válasz Gyalókai Zoltán képviselő úrnak az M7 autópálya útbaigazító tábláinak 
problémájával kapcsolatban, 2015. január 26-án került a honlapra. A 3. számú kiegészítés - válasz 
Horváth Jácint képviselő úr január 21-én feltöltött két interpellációjára 2015. január 29-én került 
feltöltésre. A 11. napirendi pontunk, Javaslat nagykanizsai 0568 hrsz-ú telephely önkormányzati 
tulajdonba vételével kapcsolatos döntések meghozatalára – a vételi jogot alapító szerződéstervezet ma, 
2015. január 29-én töltöttük fel a honlapra. Tisztelt képviselőtársaim tehát akkor itt a meghívóban 
szereplő kiegészítések és a meghívóban szereplő javasolt napirendi pontokat fogadjuk el. Kérem, hogy 
szavazzanak. 
 
 
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
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5/2015.(I.29.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. január 29-i soros ülésén a 
következő napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat a névvel még nem rendelkező közterületek elnevezéséréről szóló 

258/2014.(XI. 27.) számú közgyűlési határozat módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

2. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 
56/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester 
Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető 

3. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

4. Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által 
pályázaton elnyert összeg biztosítékaként jelzálogjog bejegyzésére (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető 

5. Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes 
használatba adására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Kámán László vezérigazgató  

6. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2011-2014 közötti időszak 
külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2015-2019 közötti időszak és a 2015. 
év külkapcsolati tervére (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

7. Javaslat a 2015-2016-os nevelési év tervezésére, az óvodai beiratkozások 
időpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Böjti Istvánné óvodavezető 

8. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

9. Interpellációk, kérdések 
 
Zárt ülés: 
 
10. Javaslat nagykanizsai 0568 hrsz-ú telephely önkormányzati tulajdonba 

vételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Horváth Balázs ügyvezető 

11. Javaslat a nagykanizsai 1836/69 hrsz-ú közterület egy részének 
értékesítésére (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

12. Javaslat a DAB Pumps Hungary Kft. javára elővásárlási jog alapítására az 
Ipari Parkban lévő önkormányzati tulajdonú 649/137. és 649/138. hrsz-ú 
ingatlanokra (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Kámán László vezérigazgató  

13. Javaslat az Év vállalkozása emlékplakett adományozására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

14. Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
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Gábris Jácint: Az Interpellációk, kérdések napirendnél szeretnék négy témakörben kérdéseket feltenni, 
illetve észrevételt. Az első témakör, az a városi honlappal kapcsolatos, a második a bölcsődei 
konyhával, a harmadik, az 13 buszmegállónak a kérdése, negyedik pedig a közbiztonságot javító 
térfigyelő kamerákkal kapcsolatos kérdések lennének. 
 
Dr. Fodor Csaba: A kérdések között három kérdést szeretnék feltenni. Az egyik, az a palini 
városrészben az Alkotmány utca keleti oldalán igen rossz állapotban lévő járdával kapcsolatos. A másik, 
az a Polgármesteri Hivatal I. emeletének átalakításával és Cseresnyés Péter irodájának kialakításával 
kapcsolatos, a harmadik, az pedig a Kanizsai Dorottya Kórház jövőjével kapcsolatos. 
 
Dr. Erdős László: Kettő kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a palini sporttelepen elhelyezendő 
játszóelemek tárgyában, a másik pedig a palini Alkotmány utcában lévő buszmegállók felújítása 
tárgyában. 
 
Marton István: Két kérdést szeretnék feltenni, ami gyakorlatilag összefügg, tehát mondhatnám egynek 
is. A Szekeres utca forgalmi rendjének visszaállítása, illetve hát az elejének, illetve a Teleki – Kórház 
lebontandó, illetve nagyjából lebontott területnek a sorsa. 
 
Dénes Sándor: Több hozzászólót nem látok, tehát majd a kérdések napirendi pontnál sort kerítünk. 
Akkor folytatjuk a javasolt napirendi pontokkal. 
 
 
 
1. Javaslat a névvel még nem rendelkező közterületek elnevezéséréről szóló 258/2014.(XI. 27.) 

számú közgyűlési határozat módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászóló nincs. Akkor a határozati javaslat 16 pontjáról egyben 
szavaznánk képviselőtársaim. Indítható a szavazás. 
 
 
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

6/2015.(I.29.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyes utak elnevezéséről az 
alábbiak szerint határoz: 
 
1. Hatályon kívül helyezi a Thúry városrészben a 267/1995.(XII.20.) közgyűlési 

határozattal elnevezett 3287/6 hrsz. Árok utca korábban megosztott 
területének kelet-nyugati útszakaszára vonatkozó utcanevet, egyúttal a 
Péterfai-árok nyugati oldalán kialakított 3287/6 hrsz-ú út részére az Árok 
utca nevet állapítja meg. 

2. Hatályon kívül helyezi a 258/2014.(XI.27.) közgyűlési határozattal a 
Szentgyörgyvári-hegy területén a 31911 hrsz-ú út számára megállapított 
Karvaly út közterület-nevet, az ezen út számára ugyanezen határozatban 
megállapított Kakukk út közterület-név megtartása mellett. 

3. Hatályon kívül helyezi a 258/2014.(XI.27.) közgyűlési határozattal a 
Nagybagolai-hegy területén a 21056 és 21057 hrsz-ú út számára 
megállapított Kordon út közterület-nevet, az ezen út számára korábban 
megállapított Akós út közterület-név megtartása mellett. 

4. Hatályon kívül helyezi a 258/2014.(XI.27.) közgyűlési határozattal a 
Nagybagolai-hegy területén a 21042 hrsz-ú út számára megállapított 
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Venyige út közterület-nevet, az ezen út számára korábban megállapított 
Gúzs út közterület-név megtartása mellett. 

5. Hatályon kívül helyezi a 258/2014.(XI.27.) közgyűlési határozattal a 
Nagybagolai-hegy területén a 21005 hrsz-ú út számára megállapított 
Barázda út közterület-nevet, az ezen út számára korábban megállapított 
Dongás út közterület-név megtartása mellett. 

6. Hatályon kívül helyezi a 258/2014.(XI.27.) közgyűlési határozattal a 
Nagybagolai-hegy területén a 21107 hrsz-ú út számára megállapított Korsó 
út közterület-nevet, az ezen út számára korábban megállapított Hébér út 
közterület-név megtartása mellett. 

7. Hatályon kívül helyezi a 258/2014.(XI.27.) közgyűlési határozattal a 
Nagybagolai-hegy területén a 21092 hrsz-ú út számára megállapított Ászok 
út közterület-nevet, az ezen út számára korábban megállapított Lopótök út 
közterület-név megtartása mellett. 

8. A 258/2014.(XI.27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő 
Szentgyörgyvári-hegyen elnevezett Foglyos úthoz tartozó ingatlanok 
felsorolását a 31732 hrsz-ú úttal kiegészíti. 

9. A 258/2014.(XI.27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Kisbagolai-
hegyen elnevezett Holló úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 20798/2 és 
20799/2 hrsz-ú hrsz-ú utakkal kiegészíti. 

10. A 258/2014.(XI.27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Látóhegyen 
elnevezett Rozé úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 21857/3 hrsz-ú úttal 
kiegészíti. 

11. A 258/2014.(XI.27.) közgyűlési határozat 9. n) pontjában szereplő Kerekalja 
út helyrajzi számai között szereplő: 13527 hrsz. 13257 hrsz-ra módosítja. 

12. A 258/2014.(XI.27.) közgyűlési határozat 8. pontjában a Szentgyörgyvári-
hegyen elnevezett 31729/11 hrsz-ú Kökény út elnevezést hatályon kívül 
helyezi, és ezen út számára a Nagybagolai út nevet adja, egyúttal a 
Nagybagolai út nyugati végén a 31731 hrsz-ú út megosztandó a 31729/11 
hrsz-ú út torkolatától nyugatra és a leválasztott nyugati útszakasz számára 
Kökény út nevet állapítja meg. 

13. A Mórichelyi-hegyen lévő Mórichelyi út helyrajzi számát kiegészíti a 02066 
hrsz-ú külterületi út északi szakaszával, egyúttal ezen út megosztandó a 
31041 hrsz-ú út betorkollásánál. 

14. A 258/2014.(XI.27.) közgyűlési határozat 8. pontjában szereplő Gólya útnál 
felsorolt helyrajzi számok közül a 32501 hrsz-ú út  törlésre kerül, és átkerül a 
Kishegyi úthoz. 

15. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a megszüntetett közterület nevek 
nyilvántartásokból való töröltetésére és az új közterület-nevek 
nyilvántartásokba történő bejegyeztetésére, továbbá az utcanév-
változtatásokról a rendeletben előírt szervek értesítésére. 
 

Határidő: 2015. február 28. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
  
16. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert az előterjesztés 2. mellékletét képező új 

közterületi névjegyzék közzétételére a város honlapján. 
 

Határidő: 2015. február 28. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
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2. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 56/2013.(XII.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester 
Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető 

 
 
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászóló nincs. Akkor szavazunk a rendeleti javaslatról, amelyben 
a körzethatározat megtalálhatják. Szavazás indul. 
 
 
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

2/2015.(II.10.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 2/2015.(II.10.) 
önkormányzati rendeletet az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról szóló 56/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 

 
3. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
 
 
Dénes Sándor: Két részből áll ez a napirend. Az északi iparterületnek a bővítése, a másik az Alsó-
Szabadhegyi utca – Pásztor utca – Szabadhegyi utca 046/2 hrsz-ú utak által határolt tömb 
szabályozásának a módosítása. A vitát megnyitom. Hozzászóló nincsen. Akkor a határozati javaslat két 
pontját egyben tenném fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
 
 
A közgyűlés 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

7/2015.(I.29.) számú határozat 
 
1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Északi iparterület 

ITS szerinti kibővítésének és az ehhez kapcsolódó településrendezési 
feladatok településrendezési terven történő átvezetésével. 

 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
 
2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a 13409 és 13422/12 

hrsz-ú ingatlanokat érintő földgázvezeték nyomvonalának pontosításával.  
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
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4. Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által pályázaton elnyert összeg 
biztosítékaként jelzálogjog bejegyzésére (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető 

 
 
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászóló nincs. Akkor a határozati javaslatról szavazást kérek. 
 
 
A közgyűlés 10 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

8/2015.(I.29.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsai Szociális 
Foglalkoztató által a REHAB-14MUTE-TTF-0020 azonosító számú pályázat 
keretében kötendő támogatási szerződés alapján folyósításra kerülő 
17.920.000,- Ft támogatási összeg 150 %-a (26.880.000,- Ft) erejéig – a 
támogatási szerződésben a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató részére 
meghatározott fizetési kötelezettség biztosítékaként – az Önkormányzat 
tulajdonát képező nagykanizsai 21/2 hrsz-ú ingatlanra a Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatal (1071 Budapest, Damjanich u. 48.) javára első ranghelyű 
jelzálogjog alapítására a támogatási szerződésben vállalt 2 éves foglalkoztatási 
kötelezettség időtartamát követő 3 hónapig tartó időtartamra. 
Felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés I. számú mellékletét képező 
jelzálogszerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető) 

 
 
 
5. Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására 

(írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Kámán László vezérigazgató  

 
 
Dénes Sándor: Itt a Király u. 47. alatti I. emeleti irodahelyiségről van szó. A vitát megnyitom. 
Hozzászóló nincs. Akkor indulhat a szavazás. A határozati javaslat két pontjáról szavazunk. 
 
 
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

9/2015.(I.29.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. egyetért a természetben 8800 Nagykanizsa Király u. 47. sz. épület első 

emeletén levő – az előterjesztéshez mellékelt alaprajzon jelölt, összesen 95 
m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiségeknek – a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése szerinti 
ingyenes használatba adásával a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, 
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Szociális és Közművelődése Nonprofit Kft. (székhely: 8800 Nagykanizsa, 
Király utca 47., cégjegyzékszám: 20-09-068234) részére – a Kft. alapító 
okiratában rögzített közfeladatai ellátása céljából – az alábbi együttes 
feltételekkel: 

 
- a használati idő: 2015. február 1. - 2020. január 31.-ig tartó határozott 

idő, 
-  a használati díj 95.000 Ft/hó+ÁFA, melyből a használó csak a 25.650 

Ft/hó összegű ÁFA megfizetésére köteles, 
-  a használó a jogviszony teljes időtartama alatt a helyiségekben az 

alapító okiratában részletezett és ott meghatározott közfeladatai 
ellátásával kapcsolatos tevékenységet köteles folytatni, 

-  a használó csak a használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával 
végezhet a helyiségben értéknövelő beruházásokat, melyet a szerződés 
bármely okból történő megszűnésekor a használatba adó nem térít meg, 

-  a használó az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos rezsi költségeket 
köteles megfizetni, 

-  a használó a helyiségbe más szervezetet nem fogadhat be, azt 
albérletbe nem adhatja 

-  a használati szerződésnek tartalmaznia kel a használatra vonatkozóan a 
nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt egyéb kikötéseket is. 

 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 
 
2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdés 

alapján utasítja Kámán Lászlót a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és 
Szolgáltató Zrt. (8800 Nagykanizsa, Garay u., 21.) vezérigazgatóját a fentiek 
szerinti ingatlanhasználati szerződés megkötésére. 

 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 

 
 
 
6. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi külkapcsolati tervének 

végrehajtásáról és a 2011-2014 közötti időszak külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2015-
2019 közötti időszak és a 2015. év külkapcsolati tervére (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: Itt láthatják képviselőtársaim a beszámolókat, szöveges értékeléssel, táblázatosan. És a 
vitát megnyitom. 
 
Gábris Jácint: Én igazából csak két gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik az, hogy nagyon sok 
értékes beszámolórészt láthatunk ebben az előterjesztésben, viszont lenne két kiegészítésem. Az egyik, 
hogy volt egy próbálkozás korábban, ugye Pócza Attila volt bizottsági társunknak a törekvéseinek a 
nyomán, hogy fölvegyük a baráti kapcsolatot a testvérvárosi kapcsolat kiépítése gyanánt vagy keressük, 
puhatolózzunk egyáltalán,  mivel kötődése is van a városnak több tekintetben ehhez a vonalhoz, ugye 
Rijeka, ugye nekünk magyaroknak ugye Fiume részről van jelentős emlékanyagunk, illetve történelmi 
vonatkozásban kapcsolódási pontunk ehhez a projekthez, ha lehet így nevezni. Az lenne a kérésem, 
hogy tudom, hogy az első próbálkozás sikertelen volt, hogyha meg lehetne még próbálni felkutatni 
azokat a lehetőségeket, azokat a köröket, ha nem is feltétlenül egy komplett testvérvárosi kapcsolat, 
hanem egy ott működő különböző körök, ha kell, akkor ebben segítséget is tudunk nyújtani Pócza Attila 
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bizottsági társammal együtt. Nagyon hasznos és nagyon tömör felhasználható anyaga van erről, amit, 
úgy tudom, hogy át is adott, de hogyha kell, akkor újra össze tudjuk gyűjteni, hogy e téren is történjen 
elmozdulás. A másik észrevétel, azt változatlanul mindig elmondom, hogy számomra, illetve több 
véleményező számára is vannak olyan testvérvárosi kapcsolataink, amikben nem látom a potenciát. Hát 
úgy is tudják a véleményt, többek között, mondjuk, Akkora gondolok. 
 
Dénes Sándor: Igen, képviselő úr, valóban 2012-ben elindítottuk ezt a kapcsolatkeresést, amiben annak 
idején nagykövet úr is segítségünkre volt. Megkerestük a fiumei polgármester urat, aki akkor azt 
válaszolta erre, hogy testvérvárosi kapcsolatokat ápolnak már magyar városokkal, és anyagi dolgokra 
hivatkozván elsősorban, akkor úgy finoman elhárította, tehát nem történt előrelépés valóban ez ügyben. 
De próbálkozunk. Tehát, amit Ön javasolt, megpróbáljuk újra. 
 
Marton István: Tán nem is érdemes ezzel próbálkozni, mert én úgy emlékszem, hogy ez eléggé 
határozott, félreérthetetlen nem volt Rijeka, vagy még a birodalom idejében Fiume részéről. Ez az egyik. 
A másik, én azt örömmel tapasztaltam, hogy egy-két testvérvárossal tényleg elég jól működik a 
testvérvárosi kapcsolat, azt viszont szomorúan, hogy jó néhány testvérvárossal semminemű érdemi 
kapcsolatunk nincs már. Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt négy és fél évben talán össze lehetett 
volna hozni két testvérvárosi kapcsolatot, egyet Kárpátalján, egyet pedig a Felvidéken. Szerintem ez kell, 
hogy legyen a cél. 
 
Horváth Jácint: Két dolgot szeretnék hozzátenni az anyaghoz. Igazából a jövőre nézve egy olyan 
kiegészítést, vagy egy olyan távlati dolog, hogyha jövőre is az önkormányzat elé kerül egy ilyen anyag, 
akkor nagyon sok olyan külkapcsolata, nemzetközi kapcsolata van a városnak, amely nem ezen 
kereteken belül, hanem más keretek között, tehát mondjuk, projekt-együttműködésekben valósul meg, 
hiszen rengeteg projektben veszünk részt, vagy mondjuk, a polgármesteri beszámolóban is utalnak ugye 
rá, vagy a tájékoztatóban, hogy részt veszünk a Polgármesterek Szövetsége Hét határon átnyúló 
Szövetségben, amiknek szintén egy ilyen átfogó beszámolóban, illetve tervben helyet lehetne adni, mert 
akkor tényleg egy szép kerek anyag kerekedne ki ebből a történetből. Tehát ezek a külkapcsolatok 
szerintem nagyon is fontosak, és lehet, hogy egy-kettő éppen alszik, vagy most nyugszik, mondjuk, a 
saloi kapcsolat, de igenis én látok benne potenciát, és javaslom, hogy Marton képviselőtársam javaslatát 
megfontolni, tényleg nyitni még tovább külkapcsolatokban ezen a téren. A másik, az egy kicsit 
személyes érintettségű. Most tegnapelőtt hagyta jóvá az Európai Tanács azt a listát, amelynek alapján 
beválasztottak engem az Európai Unió Régiók Bizottságába. Ez egy 12 tagú, Magyarországról 12 
delegált van ebben a testületben. Ez az Uniónak egy 350 fős testülete, és a Demokratikus Koalíció 
engem delegált ebbe a testületbe. Én nagyon szívesen felajánlom a segítségemet - hiszen évente ötször 
plenáris ülést tartunk Brüsszelben ebben a bizottságban, illetve még szakbizottságokban további 
üléseken lesz módom részt venni -, hogy a város érdekében, a városért további kapcsolatépítést, és az 
ott lévő többi taggal további kapcsolaterősítést természetesen szorgalmazni fogom, és ide fogom hozni 
Önök elé ezeket a lehetőségeket. 
 
Dénes Sándor: Köszönöm szépen képviselő úr a lehetőséget, a felajánlást. Több hozzászóló nincs. A 
határozati javaslat öt pontját egyben vehetem, ugye képviselőtársaim, tehát egy szavazással oldjuk ezt 
meg. Indítható a szavazás. 
 
 
A közgyűlés 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

10/2015.(I.29.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. az önkormányzat 2014. évi külkapcsolatairól szóló beszámolót (1. sz. 

melléklet) elfogadja.  
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2. az önkormányzat 2011. és 2014. közötti időszak külkapcsolati tervének 
végrehajtásáról szóló beszámolót (2. sz. melléklet) elfogadja.  

 
3. az önkormányzat 2015. és 2019. közötti időszakra szóló középtávú 

külkapcsolati tervét (3. sz. melléklet) elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy 
a középtávú külkapcsolati tervet hajtsa végre, majd a végrehajtásról szóló 
beszámolót terjessze a közgyűlés elé.  

 
Határidő: A beszámoló közgyűlés elé terjesztésére: 2020. február 28. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Lehota János kabinetvezető) 
 
4. az önkormányzat 2015. évi külkapcsolati tervét (4. sz. melléklet) elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a külkapcsolati tervet hajtsa végre, majd a 
végrehajtásról szóló beszámolót terjessze a közgyűlés elé. Felkéri továbbá a 
polgármestert, hogy a 2015. évi külkapcsolati terv végrehajtásának 
fedezeteként az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
rendeletének tervezetébe 4 000 EFt előirányzatot tervezzen be. 

 
Határidő: A források tervezésére: A 2015. évi költségvetés   
  elfogadásával egyidejűleg 
  A beszámoló közgyűlés elé terjesztésére: 2016. február 28. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: A beszámoló elkészítésért Lehota János kabinetvezető 
 A források tervezéséért Kunics György osztályvezető) 
 
5. a helyi turizmus fejlesztése érdekében felkéri a polgármestert, hogy a határ 

közeli Csáktornya, Kapronca és Lendva városok turisztikai szervezeteivel 
együttműködve dolgozza ki és valósítsa meg az e városokban szervezett 
legjelentősebb, a lakosság érdeklődésére számot tartó rendezvényekre 
vonatkozó információk rendszeres és kölcsönös cseréjének, valamint a helyi 
sajtóban való közzétételének módszereit, hogy a lakosság tudomást 
szerezhessen ezekről, és részt is vehessen a rendezvényeken. 

 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bali Veronika a Tourinform Iroda vezetője) 

 
 
 
7. Javaslat a 2015-2016-os nevelési év tervezésére, az óvodai beiratkozások időpontjának 

meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Böjti Istvánné óvodavezető 

 
 
Dénes Sándor: Ugye ez törvényi kötelezettség. Részletesen olvashatjuk itt az óvodai létszámok 
alakulását, körzethatár, beiratkozás időpontja, jelentkezés. Hozzászóló nincs. Akkor szavazni fogunk a 
határozati javaslat négy pontjáról egyben. Indíthatjuk a szavazást. 
 
 
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
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11/2015.(I.29.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. az óvodai jelentkezések időpontját 2015. április 14-15. 8-17 óra közötti, az 

óvodai beiratkozások időpontját 2015. május 12-13. 8-17 óra közötti 
időpontokban határozza meg. 

 
Határidő: 2015. február 28.(közzététel) 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
 
2. a 2015/2016-os nevelési év óvodai kötelező felvevő körzetét a jelen 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
3. felkéri a polgármestert, hogy a 2015. májusi soros közgyűlésre terjessze be 

a konkrét létszámadatok ismeretében a 2015/16-os nevelési évben indítható 
óvodai csoportok számát. 

 
Határidő: 2015. májusi soros közgyűlés 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
 
4. a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda nyári zárva tartását a 2015. június 29. 

– augusztus 19. közötti időszakban engedélyezi. A nyári zárva tartás ideje 
alatt az ügyelet ellátást 2015. június 29. – július 17. között a Nagykanizsa 
Központi Rózsa Óvoda Rózsa Székhelyóvodában és a Micimackó 
Tagóvodája, a 2015. július 20. – augusztus 19. között a Nagykanizsa 
Központi Rózsa Óvoda Kossuth Tagóvodája biztosítja. 

 
Határidő: 2015. január 31. (értesítés) 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
 
8. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 

Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
 
 
Dénes Sándor: A Polgármesteri tájékoztatóhoz kiegészítéseket is tartalmaz a napirend. A vitát 
megnyitom. 
 
Horváth Jácint: Először a tájékoztató 6. pont, 33. oldal, a polgármesteri hatáskörben hozott döntéseknél 
szó van, hogy alapítványok támogatásra kerültek, ami dicséretes és nagyon jó. Én annyit, ha kérhetnék, 
hogy esetleg, amikor legközelebb ilyen van, hogy milyen célra. Tehát, hogy ne csak az alapítvány nevét 
és az összeget jelenítsük meg ezekben a tájékoztatókban, hanem milyen célra történt a támogatás, hogy 
milyen célra kérte. Nagyjából hasonló lenne szintén, amikor – nem, ezt visszavontam A KKK ügye. 
Például nagyon szép az előterjesztésnek az a része, amikor a KKK beszámoló. Én ezt nagyon szerettem 
volna egy önálló napirendben látni. Kanizsa kulturális életről önállóan beszélni, mondjuk egy napirend 
keretében, ne egy polgármesteri beszámoló keretében tegyük el az ilyen dolgokat, hiszen nagyon fontos 
a város életében. Egyszer tudunk egy évben ilyenről tárgyalni. Én azt gondolom, hogy ez megérdemelne 
egy önálló napirendi pontot is akár, hogy a KKK beszámolójáról, egyáltalán a KKK-ról. 
 
Dénes Sándor: A múzeumról ugyanígy olvashatunk.  
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Horváth Jácint: Így van. Ezt mindenképp szeretném szorgalmazni. Illetve a 7. pontban az EURIFE 
támogatása esetében mindenképp szeretném megjegyezni azt, hogy az önkormányzatnak ugye élő 
szerződése van a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Itt az EURIFE-vel kapcsolatban az 
önkormányzat bizonyos pénzügyi támogatásokról, pénzügyi lehetőségekről is beszélt. Polgármester úr is 
a nemzetiségi önkormányzat évzáró rendezvényén, illetve jubileumi rendezvényén tulajdonképpen 
megígérte azt, hogy a nemzetiségi önkormányzat is a lehetőségekhez képest támogatásra kerül, hogy 
én azt gondolom, az lenne a tisztességes, ha először ezeken a hivatalos csatornákon keresztül 
folytatnánk a támogatást, és ha marad másra is, jut másra, akkor más szervezetekkel is természetesen 
nyitottnak kell lenni az önkormányzatnak, ez nem kizáró ok, de miután az ottani feladatait tudta 
teljesíteni, azután javaslom én ezt. 
 
Dénes Sándor: Képviselő úr, ez az együttműködési megállapodás tulajdonképpen nem anyagi 
támogatásról szól. Amennyiben lehetőségünk lesz, akkor megtehetjük, de nem erről szól 
tulajdonképpen. Köszönöm szépen a hozzászólását. Több hozzászólót nem látok. Akkor a napirendet 
lezárjuk. Akkor először az egyszerű szótöbbséget igénylő pontokról szavazunk. Indítható. 
 
 
A közgyűlés 9 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Dénes Sándor: Majd pedig a minősített többséget igénylő határozati javaslatokról. Indíthatjuk a 
szavazást. 
 
 
A közgyűlés 9 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza: 
 
 

12/2015.(I.29.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. 132/2010.(III.30.); 157/1,2/2007.(IV.26.); 95/1-3/2011.(III.31.); 

17/1,2/2012.(I.26.); 62/2012.(II.23.); 180/1-3/2012.(V.31.); 108/2013.(III.28.); 
157/3,4,5/2013.(V.30.); 168/24/2013.(V.30.); 190/1-2/2013.(VI.27.); 
205/2013.(VI.27.); 209/1-2/2013.(VII.11.); 242/2/2013.(VIII.28.); 285/1-
3/2013.(X.31.); 296/1,2/2013.(X.31.); 324/1-4/2013.(XI.28.); 
338/2013.(XI.28.); 353/2013.(XII.19.); 7/40/2014.(I.23.); 9/2014.(I.23.); 17/1-
3/2014.(II.06.); 34/1,2,3,4,6,7/2014.(III.06.); 40/1-3/2014.(III.06.); 
41/2014.(III.06.); 42/2014.(III.06.); 105/9/1-3/2014.(V.08.); 128/1-
2/2014.(VI.05.); 130/1-3/2014.(VI.05.); 135/18/1-5/2014.(VI.05.); 135/25/1-
2/2014.(VI.05.); 145/1-2/2014.(VI.26.); 147/1-3/2014.(VI.26.); 153/1-
2/2014.(VI.26.); 271/16/2014.(XI.27.); 271/17/2014.(XI.27.); 
271/18/2014.(XI.27.); 271/23/2014.(XI.27.); 271/24/2014.(XI.27.); 
271/25/2014.(XI.27.); 271/26/2014.(XI.27.); 271/27/2014.(XI.27.); 
271/28/2014.(XI.27.); 271/29/2014.(XI.27.); 271/30/2014.(XI.27.); 
271/32/2014.(XI.27.); 271/33/2014.(XI.27.); 272/1-4/2014.(XI.27.); 159/1-
7/2014.(VI.26.); 160/1-7/2014.(VI.26.); 185/26/2014.(VIII.28.); 
201/2014.(IX.25.); 205/1/2014.(IX.25.); 216/1,2/2014.(X.09.); 
235/14/2014.(X.30.); 235/15/2014.(X.30.); 244/2014.(XI.27.); 
245/2014.(XI.27.); 246/2014.(XI.27.); 247/2014.(XI.27.); 249/2014.(XI.27.); 
250/1-3/2014.(XI.27.); 261/2014.(XI.27.); 271/7/2014.(XI.27.); 
271/8/2014.(XI.27.); 271/9/2014.(XI.27.); 271/11/2014.(XI.27.); 
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271/12/2014.(XI.27.); 271/14/2014.(XI.27.); 271/15/2014.(XI.27.) számú 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. a 209/1,2/2010.(IV.29.) számú határozat - Javaslat a Nagykanizsa, 4013/1 

hrsz-ú ingatlan területrészének megvásárlására, és az Alkotmány utca 
177/a. szám előtti autóbusz utasváró áthelyezésére - végrehajtásának 
határidejét 2015. március 31-ig meghosszabbítja.  

 
3. a 312/2010.(VI.24.) számú határozat - Javaslat a 61-es főút elkerülő 

szakaszán épülő közvilágítási hálózat új elemeinek önkormányzati 
tulajdonba vételére - végrehajtásának határidejét 2016. május 31-ig 
meghosszabbítja. 

 
4. a 64/1,2/2010.(II.25.) -  Az autóbuszmegállók korszerűsítése által állami 

területeket érintő beruházások átadása - határozat végrehajtásának 
határidejét 2015. augusztus 31-ig meghosszabbítja.  

 
5. a 158/2011.(V.05.) - Javaslat a Zrínyi - Teleki utca összekötése során 

felmerült gázvezeték kiváltások új vezetékszakaszainak térítésmentes 
átadására - határozat végrehajtásának határidejét 2015. június 30-ig 
meghosszabbítja.  

 
6. a 109/2012.(III.29.) - Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő épületek 

bontására - határozat végrehajtásának határidejét 2015. december 31-ig 
meghosszabbítja.  

 
7. a 183/1,2/2012.(V.31.) - Javaslat a közlekedési létesítmények 2012. évi 

fejlesztésére - határozat végrehajtásának határidejét 2015. április 30-ig 
meghosszabbítja. 

 
8. a 304/1,2/2012.(X.25.) - Javaslat Magyarszentmiklós Község 

Önkormányzata, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
között létrejött társulási megállapodás alapján a bejáró tanulók után 
szerződött és fizetett összegek rendezésére - határozat végrehajtásának 
határidejét 2015. március 31-ig meghosszabbítja.  

 
9. a 307/2012.(X.25.) - Javaslat a Nagykanizsa-Palin, 4394/13 hrsz-ú ingatlan 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére - határozat 
végrehajtásának határidejét 2015. december 31-ig meghosszabbítja.  

 
10. a 23/1-5/2012.(I.26.) - Javaslat az Alkotmány Agro Mezőgazdasági Zrt. 

tulajdonában lévő vízvezeték önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 
301/2010.(VI.24.) számú határozat módosítására - határozat 
végrehajtásának határidejét 2015. december 31-ig meghosszabbítja.  

 
11. a 79/23/3/2013.(II.28.) határozati pont - Állatmenhely fejlesztése –

végrehajtásának határidejét 2015. június 30-ig meghosszabbítja.  
 
12. a 131/30/2013.(IV.25.) - Nagykanizsa, Dózsa György u. 73-75. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú épület kiürítési határidejének meghosszabbítása - 
határozat végrehajtásának határidejét 2015. december 31-ig 
meghosszabbítja.  
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13. a 161/1-11/2013.(V.30.) - Javaslat bankszámlavezetésre és hitelnyújtásra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására – határozat végrehajtásának 
határidejét 2015. december 31-ig meghosszabbítja.  

 
14. a 362/30/2013.(XII.19.) - Brüsszeli fejlesztési tanácsadás, mint szakértői 

munka elvégzése tárgyában a legjobb ajánlatot tevő céggel szerződéskötés 
- határozat végrehajtásának határidejét 2015. január 31-ig meghosszabbítja. 

 
15. a 47/2014.(III.06.) - Javaslat vízfolyások üzemeltetésre történő átadására - 

határozat végrehajtásának határidejét 2015. szeptember 30-ig 
meghosszabbítja.  

 
16. az 51/5/2014.(III.27.) - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

településrendezési tervének módosítására - határozat végrehajtásának 
határidejét 2015. március 31-ig meghosszabbítja.  

 
17. az 52/2014.(III.27.) - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmű 

vagyonának 2014. évi tételes beruházási, felújítási tervének elfogadására - 
határozat végrehajtásának határidejét 2015. december 31-ig 
meghosszabbítja.  

 
18. a 70/1-2/2014.(III.27.) - Javaslat egyes köztéri alkotások helyének 

kiválasztására illetve áthelyezésére - határozati pontok végrehajtásának 
határidejét 2015. december 31-ig meghosszabbítja.  

 
19. a 70/3/2014.(III.27.) - Javaslat egyes köztéri alkotások helyének 

kiválasztására illetve áthelyezésére - határozati pont végrehajtásának 
határidejét 2016. december 31-ig meghosszabbítja. 

 
20. a 158/1-7/2014.(VI.26.)  Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című 
pályázat benyújtására - határozat végrehajtásának határidejét 2015. június 
30-ig meghosszabbítja.  

 
21. a 176/1-3/2014.(VIII.28.) - Javaslat az ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú "Területi 

együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a 
konvergencia régiókban” című pályázat benyújtására - határozat 
végrehajtásának határidejét 2015. március 31-ig meghosszabbítja.  

 
22. a 186/1-3/2014.(VIII.28.) - Javaslat a „2014. évi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás biztosítása” című pályázat benyújtására - határozat 
végrehajtásának határidejét 2015. március 31-ig  meghosszabbítja.  
 

23. a 188/2014.(VIII.28.) - Javaslat az önkormányzati tulajdonban levő 02045 és 
02051 hrsz-ú magánutak és a Miklósfai MG Zrt. tulajdonában levő 01022/9 
és 02206/2 hrsz-ú ingatlanok cseréjére - határozat végrehajtásának 
határidejét 2015. június 30-ig meghosszabbítja.  
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24. a 205/2/2014.(IX.25.) - Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás 
bérlemény ingyenes használatba adására - határozati pont végrehajtásának 
határidejét 2015. április 30-ig meghosszabbítja.  

 
25. a 211/6/2014.(IX.25.) - Zala megye 03. számú országgyűlési egyéni 

választókerületben megválasztott mindenkori országgyűlési képviselő 
részére irodahelyiség térítésmentesen használatba adása - határozat 
végrehajtásának határidejét 2015. március 31-ig meghosszabbítja.  

 
26. a 230/2014.(X.30.) - Javaslat a Nagykanizsa – Bagolai Városszépítő 

Egyesület részére nyújtott támogatás tartalmára - határozat végrehajtásának 
határidejét 2015. április 30-ig meghosszabbítja.  

 
27. a 235/21/2014.(X.30.) - Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány számára 

támogatás biztosítása a polgármesteri keretből a 2014 novemberben 
Nagykanizsára érkező Magyarkanizsai Pedagógus Kórus szállás és étkezési 
költségének támogatására - határozat végrehajtásának határidejét 2015. 
január 31-ig meghosszabbítja.  

 
28. a 256/1-3/2014.(XI.27.) - Javaslat a 2015. évi Város Napja megrendezésére 

vonatkozó pályázat kiírására - határozat végrehajtásának határidejét 2015. 
február 28-ig meghosszabbítja.  

 
29. a 108/2013.(III.28.) számú határozatát - Javaslat a nagykanizsai 4204. hrsz. 

önkormányzati ingatlanra a Magyar Állam javára szóló jelzálogjog 
bejegyzésének jóváhagyására - hatályon kívül helyezi.  

 
30. a 84/2014.(IV.17.) - Javaslat a 2014. évi intézményi felújítási program 

végrehajtására - határozat végrehajtásának határidejét 2015. február 28-ig 
meghosszabbítja.  

 
31.   
1. a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának 

módosítását az előterjesztés melléklete szerint elfogadja. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodást aláírja. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nagykanizsai Regionális 
Szennyvíztársulás elnökét tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. február 15. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
32.  

1. az 59/2011. (II. 24.) számú határozatának 19. pontját hatályon kívül 
helyezi. 

2. a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Felügyelő 
Bizottságába Dr. Erdős Lászlót delegálja. 

3. a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Pénzügyi 
Bizottságába Jerausek Istvánt delegálja. 
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4. a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás Közbeszerzési 
Bizottságába Gyalókai Zoltánt delegálja. 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a delegálásra vonatkozó döntést a 
Társulási Tanács következő ülésén képviselje. 

 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
33. a Humán Bizottság külső tagjának Hella Ferencet választja meg. 

Felkéri a polgármestert, hogy a bizottsági tag eskütétele érdekében a 
szükséges intézkedést tegye meg. 

 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
34. elfogadja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Európai 

Unió Roma Ifjúságáért Egyesület között kötendő együttműködési-
megállapodás tervezetet. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
35. a nemzetiségi önkormányzatokkal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése végrehajtására kötött együttműködési 
megállapodásokat felülvizsgálta és megállapította, hogy a megállapodásokat 
módosítani nem szükséges. 

 
36.  

1. mint a Netta - Pannonia Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5, Cg.: 20-09-
061434) egyszemélyes gazdasági társaság taggyűlése a Netta – 
Pannonia Kft. Felügyelő Bizottságának módosított ügyrendjét az 
előterjesztés melléklete szerint egységes szerkezetben jóváhagyja. 

2. mint a Futurus - Pannonia Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5, 
Cg.: 20-09-072989) egyszemélyes gazdasági társaság taggyűlése a 
Futurus – Pannonia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának módosított 
ügyrendjét az előterjesztés melléklete szerint egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 

3. mint a Viridis - Pannonia Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5, Cg.: 
20-09-072990) egyszemélyes gazdasági társaság taggyűlése a Viridis - 
Pannonia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának módosított ügyrendjét 
az előterjesztés melléklete szerint egységes szerkezetben jóváhagyja. 

 
37. a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 

2014. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenőrzéséről készült 
beszámolót elfogadja. 

 
38. a Thúry György Múzeum 2014. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.  
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39. a Kanizsai Kulturális Központ 2014. évi munkájáról készült beszámolót 
elfogadja.  

 
40. a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás 

módosításáról szóló 186/2013.(VI.27.) sz. határozatát visszavonja, azaz 
nem járul hozzá a Társulási Megállapodás módosításához. Felkéri a 
Polgármestert, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási 
Társulást értesítse.  

 
Határidő: 2015. február 15. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
41. a 272/1/h/2014. (XI.27.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa és Térsége 
TISZK Nonprofit Kft. felügyelő bizottságából javasolja Vajda Tibor, Herman 
László, Schleiner Zsolt visszahívását, majd helyükre Vajda Tibort, Bogár 
Ferencet és Schleiner Zsoltot taggá javasolja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagykanizsa és Térsége TISZK 
Nonprofit Kft. taggyűlésén a fenti tartalommal Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzatát képviselje, egyúttal a fenti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társasági szerződést aláírja. 

 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős:  Mérksz Andor ügyvezető-igazgató) 

 
42. a „Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány” számára a XIX. Csángó Bál 

megrendezésére 100 EFt támogatást biztosít, a támogatás forrása a 2015. 
évi polgármesteri keret.  
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá. 

 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Strobl Krisztina kabinetvezető) 

 
43. a 2015. évi költségvetésében a „Civil szervezetek által szervezett városi 

jelentőségű programok támogatása” soron a VOKE Kodály Zoltán 
Művelődési Háznak a 2015. évi VII. Országos Fánkfesztivál 
megrendezéséhez 1.500 EFt vissza nem térítendő támogatást biztosít. A 
Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az erre vonatkozó támogatási 
szerződést írja alá. 

 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Strobl Krisztina csoportvezető 
 Kunics György osztályvezető) 
 
44. egyetért az Önkormányzat tulajdonában álló 8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 

1. szám alatt található Kőrösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános 
Iskola épületében található tornaterem, ebédlő és nyolc darab emeleti 
tanterem helyiségeknek – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
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törvény 11.§ (13) bekezdése szerinti ingyenes használatba adásával – 
figyelemmel a Közgyűlés 91/1/2011. (III.31.) számú határozatával elfogadott 
Középtávú Ifjúsági Koncepcióban megfogalmazott feladatok rendezvény 
alatti ellátására – a 2015.02.27. nap 15 órától – 2015.03.01. nap 17.30 óráig 
tartó időtartamra a Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia (székhelye: 8800 
Nagykanizsa, Deák tér 4.) részére – a Jézus Szíve Antióchia Katolikus 
Ifjúsági Közösség XXIX. Nagyhétvégéjének megrendezése céljából – azzal, 
hogy a használatba vevő a nettó 110.000,-Ft használati díjat terhelő áfa 
összegének megfizetésére köteles.  

 
Határidő: 2015.02.15. (a megrendelő aláírására) 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető, 
 dr. Farkas Roland jogtanácsos) 
 

45. tudomásul veszi a 2014. december 18-i ülésen a Polgármesteri tájékoztató 
keretében előterjesztett bejelentést, mely szerint valamennyi megválasztott 
önkormányzati képviselő és a polgármester is eleget tettek az Mötv. 38.§ (4) 
és 72.§ (4) bekezdéseiben foglalt kötelezettségüknek, és a NAV 
Köztartozásmentes adózói adatbázisában szerepelnek. 
 

46. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

 
 
 
Dénes Sándor: És akkor itt egy pillanatra a napirend után, hiszen a napirendünk tartalmazta Hella 
Ferenc tiszteletes úr, a Humán Bizottság külsős tagjaként ma esküt fog tenni, és akkor most ezt az esküt 
most vegyük ki. Kérném tiszteletes urat, hogy tessék kicsit közelebb jönni. Ott lesz egy mikrofon. Akkor 
az eskü szövegét előolvasom. 
 
 
(Hella Ferenc a Humán Bizottság külsős tagjaként a közgyűlés előtt leteszi az esküt.) 
 
 
 
9. Interpellációk, kérdések 
 
 
Gábris Jácint: Az első témakör, az a városi honlappal kapcsolatos. Néhány észrevétel és egy kérdés 
lenne. Ugye én korábban szóvá tettem a többnyelvűségnek a hiányát és akkor kaptam valami olyan 
választ, hogy hát ezen dolgoznak. Hát, ez két éve volt. Az lenne az ehhez kapcsolódó észrevételem, 
hogyha lehetne, akkor ezt pótolni kellene, illetve számos hiányosságokat fedeztem fel a honlapon. 
Például a bizottságoknak még mindig fönt van a régi elnevezése is, ami nem biztos, hogy baj, de 
szerintem ajánlott lenne a web lapra látogatók számára, mondjuk ezeket a bizottságokat archiválni és az 
új elnevezésükkel feltüntetni. A másik pedig, hogy hiányoznak jegyzőkönyvek. Vannak olyan 
bizottságok, ahol sem a tagoknak a névsora nem látható, sem pedig már huzamosabb ideje nincsenek 
fönt a letölthető, megtekinthető jegyzőkönyvek, hogy ezeket is szerintem illendő lenne pótolni. Illetve, 
ami engem nagyon zavar – még ezen túl még sok minden van, de megpróbálom rövidre fogni –, ott a 
szakmai önéletrajzok kérdése. Én tisztelettel vettem, hogy a képviselők közül jó néhánynak fönt van, de 
soknak hiányzik, illetve egyetlenegy alpolgármesternél sem találtam szakmai önéletrajzot. Én ezt már öt 
évvel ezelőtt is szóvá tettem és most is az új ciklus elején is szóvá szeretném tenni. Remélem, hogy 
nem arról van szó, hogy valami titok tárgyát képezné. Itt számos lakos kíváncsi arra, hogy milyen 
kompetenciákkal rendelkeznek a városatyák itt a város irányítását illetően. Én úgy gondolom, hogy ez a 
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minimum, hogy ennek eleget illene tenni. Mondom tisztelettel azoknak, akik ezt megtették, aki nem, 
azoktól meg szerintem illendő lenne. A második, az a bölcsődei konyha ügyében érkezett be hozzám 
egy megkeresés. Itt már részben próbáltam egyeztetni osztályvezető asszonnyal, hiszen szó szerint 
olyan észrevétel érkezett, hogy problematikusnak tartják a bérezést. Tudom, hogy ez jogszabályi 
kötöttség, de lehet, hogy valamilyen úton-módon ezt azért át kéne nézni, hogy milyen lehetőségek 
vannak. Ugyanis azt az észrevételt tették többen, hogy lassan a konyhalány többet keres, mint a felelős 
szakács, holott azért több száz gyermeknek az ellátásáról, speciális ellátásról is szó van. illetve, hogy 
nem kapnak egyéb juttatást. Elvileg a cafeteria is járna, mégsem kapnak. Én úgy tudom – itt egyeztettük 
–, a jogszabály szerint cafeteria nem jár, de hát azért érdemes lenne körüljárni ezt a kérdést, hogy most 
pontosan ez hogy van. A felelősség nagy, ugye ezt ők kihangsúlyozták, illetve, hogy a 
konyhahelységben nem megoldott a szellőztetés. Nincsen ablak, nincsen ventilátor, nincs semmi és ez 
azért ott egy huzamosabb igénybevételt követően problémát jelent az ott dolgozóknak is. Hogy ezt 
lehetne-e orvosolni, illetve kivizsgálni ezt az ügyet? A harmadik, az pedig egy 2012-es ügy, de azért 
veszem előre, mert én nem tapasztaltam semmiféle, legalábbis hozzám nem jutott el annak az 
intézkedésnek a tájékoztatója, amit akkor szerintem meg kellett volna tenni, ha megtörtént, akkor meg 
szívesen venném, hogy milyen intézkedést történt. Ez az ominózus 13 buszmegállóról szól, amelyet 81 
millióból, ha jól emlékszem, ha pontosak az adataim, hangos menetrenddel, napelemmel, akkumlátor 
rendszerrel ellátott buszmegállókról van szó. Hogy ugye ezek nem működnek. Mik ezeknek a sorsa? 
Volt-e felelős? Kivizsgálták-e? Mi lett ezzel a pénzzel? Mi lett ezzel a beruházással? Mert az ok, hogy 
2012-ben ez egyszer elhangzott, meg ott hallottunk valamilyen tájékoztatást, de nem tudjuk, hogy mi lett 
ennek a kimenetele, ennek a vizsgálatnak. Legalábbis én nem tudom. A negyedik kérdés, az pedig a 
közbiztonságot javító térfigyelő kamera kiépítése - ez hogy áll? Mert itt egyszer láttam, hogy a 
napirendek között előjött volna pár hónappal ezelőtt, aztán le lett véve. Most meg már egy ideje csönd 
van ebben a témában. Hogy kaphatnék-e erről valami tájékoztatást? Mert nagyon sok lakos pozitívan 
vette ezt az intézkedési tervet, vagy pontosabban ezt az elképzelést az önkormányzat részéről, aztán 
valahol megállt a történet. Tudom a pályázati részét. Tehát én nem a pályázati részére gondolok, hanem 
arra a részére, amit utána önként vállalt volna az önkormányzat, hiszen második körben így jött be a 
köztudatba, illetve az előterjesztések között. Hogy van-e valami mód és lehetőség mégis ennek a 
rendszernek a kiépítésére? Hiszen ez nagyban javítaná a közbiztonságérzetet itt a városban.  
 
Dénes Sándor: Megkapja írásban a választ és megvizsgáljuk a kérdéseit.  
 
Dr. Fodor Csaba: Három kérdést szeretnék feltenni. Ezeket írásban egyébként leadtam már. Tehát ott 
polgármester úrnál fellelhető. Az egyik, az a palini városrészre vonatkozik. Többen jelezték, 
megkerestek, hogy a gyalogos közlekedésre alkalmas járdák, hát nem igen felelnek meg arra a célra, 
amire azok készültek. Különösen rossz az állapota az Alkotmány utca keleti részén lévő Förhénci hegy 
leágazótól a volt ÉPGÉP-ig annak a járdaszakasznak. Azt feltétlenül fel kellene újítani. Ezt magam is 
megtekintettem, hát igen balesetveszélyes állapotban van. Tehát azzal valamit kezdeni kell. Azt 
szeretném kérdezni, hogy mikor kerülhet erre sor? Azért teszem mindezt, mert most még a költségvetés 
összeállítása előtt állunk, úgyhogy, ha lehetne, akkor ezt be lehet oda építeni, a költségvonzatát. A 
második kérdésem, az a Polgármesteri Hivatal I. emeletének átalakításával kapcsolatos, hogy ez 
mennyibe került, mennyibe kerül nekünk ez az átalakítás? Amit aztán csak azért nem értek, mert 
Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőnek több mint 50 m2-es nagyságrendű iroda kerül kialakításra 
ott a polgármester úr közelében akkor, amikor ugye a Rozgonyi 1-ben ugyanígy volt egy iroda. De hát az 
egy kicsit távol lehetett valószínű a tér túloldalától. Azzal a céllal szavazták Önök meg, hogy a képviselő 
úr jobban tudja szolgálni a városlakók és a környéken lakók és a város érdekeit. Ehhez képest a mai 
újságban meg olvasom, hogy a képviselői fogadóóráját meg a Sugár utcai FIDESZ irodában tartja. Akkor 
mi szükség volt ilyen hatalmas nagy irodára Őneki itt az I. emeleten? A harmadik kérdésem, az a 
Kanizsai Dorottya Kórház jövőjével kapcsolatban. Ma már az világossá vált és mindenki előtt ismert, és 
napvilágot látott az a kormányzati szándék, hogy megyénként egy súlyponti kórház kerülne kialakításra. 
Kósza hírek szerint április körül lenne ez a váltás. De ugye ez azt jelentené, hogy akkor Nagykanizsa a 
súlyponti kórház jellegét elvesztené. Azt jelentené, hogy csökkenne az ellátási terület. És nagy félelem 
van abban is, hogy ez a kórház jelenlegi struktúráját is érinti. Márpedig osztályokat, vagy 
megszűnnének, vagy jelentős kapacitáscsökkenéssel járó intézkedéseket szenvedne a kórház, amitől 
nyilvánvalóan az ott dolgozók egyrészt attól félnek, féltik a munkájukat, a munkahelyüket, hogy ez 
megtestesül-e, ez az elképzelés létszámleépítésben. Másodsorban pedig a városlakók és a környéken 
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lakók pedig attól félnek, hogy bizonyos egészségügyi ellátásokat nem tudnak a nagykanizsai kórházban 
igénybe venni, hanem ezért el kell utazzanak mondjuk, Zalaegerszegre, ami innen is azért elég távol 
van. Tehát én azt szeretném tudni, hogy a polgármester úr mit tesz annak érdekében, hogy a kórház 
ellátási területe ne csökkenjen, a meglévő kórházi osztályok ne kerüljenek megszüntetésre, ezek 
kapacitása ne csökkenjen? Mit tesz polgármester úr annak érdekében, hogy Nagykanizsa lakói és az 
ellátási területen élők egészségügyi ellátásának színvonala emelkedjen? És mit tesz Ön polgármester úr 
annak érdekében, hogy a létszámleépítés ne érintse a Kanizsai Dorottya Kórházat?  
 
Dénes Sándor: Írásban megkapja a válaszokat képviselő úr. Az utóbbihoz csak annyit hadd tegyek 
hozzá, hogy folyamatban van, most folynak a tárgyalások, ezt mindannyian tudjuk. Itt osztályoknak a 
leépítéséről, megszüntetéséről nincs szó. Én Brünner főigazgató úrral beszéltem nem is oly rég, és 
akkor ezt az információt kaptam. És képviselő úr, Cseresnyés képviselő úr is természetesen azon van és 
én is polgármesterként, hogy a nagykanizsai kórház, az továbbra is jól működjön, és ne szűnjenek meg 
itt osztályok és az itt élőknek az egészségügyi ellátását továbbra is színvonalasan szolgálja a kórház. Ez 
a közös célunk. 
 
Dr. Erdős László: Fogadóórámon megkeresett választópolgár, aki mintegy 40 palini család 
megbízásából járt el és kérte azt, hogy az önkormányzat a palini sporttelepen játszóelemeket helyezzen 
el. Konkrétan megjelölte szerény mértéktartással azt is, hogy egy homokozót, egy mérleghintát, egy 
hintát és egy mászókát, illetve padok elhelyezését kéri. Indoklásként előadta, hogy ezek a családok, akik 
ezeket a tételeket igénylik, mintegy másfél kilométer távolságra laknak a legközelebbi működő 
játszótértől. Ezek a családok jellemzően az Alkotmány utcának a sporttelepéhez közeleső részén laknak, 
Magvető utcában laktak, illetőleg hát Főrhéncen. Indokként előadta továbbá azt is, hogyha megvalósulna 
a sporttelepen ezen játszóelemek elhelyezése, így ez esetben a meglévő sportpálya és a játszóelemek 
együttesen a szabadidő komplex eltöltését tenné lehetővé és egyfajta közösségi teret is jelentene a 
gyerekeknek, illetőleg hát a gyerekeket elkísérő felügyelő felnőttek számára. Tisztelt polgármester úr, 
ebben a körben aláírásgyűjtésre is sor került. A hivatali dolgozók segítségével megállapítottam azt, hogy 
a palini sporttelep kizárólagos tulajdonosa az önkormányzat. Zöldterületként szerepel a szabályozási 
tervben. Terület is áll rendelkezésre a játszóelemek elhelyezésére. Én kérem polgármester urat, hogy 
kellő súllyal és nyomatékkal értékelje azt, hogy 40 család kéri ezen elemek megvalósítását és a kérésük 
komolyságát aláírásgyűjtéssel is alátámasztották. Ez alapján tisztelettel kérdezem polgármester urat, 
hogy lehetséges-e a palini sporttelepen a fent említett játszóelem elhelyezése, és ha igen, mikor? A 
másik kérdésem pedig a palini Alkotmány utcában lévő buszmegállók állapotával kapcsolatos. Palinban 
gyakorlatilag csak az Alkotmány utcában vannak buszmegállók. Összesen 10 buszmegálló van. Ezek 
állapota azonban naponta keserítik meg a palini utazóközönség életét. Siralmas az állapotuk, felújításra 
szorulnak. Már ciklusok óta, tehát több ciklus óta megvannak ezek a hibák, hiányosságok. Ciklusok óta 
ezek a hibák nem kerültek kijavításra, megszüntetésre. Példaként megemlíteni kívánom az első sárga 
villogónál lévő buszmegállónál – Alkotmány utca páros oldal – az aszfalt fel van gyűrődve kb. 30 cm-es 
magasságban, tehát a lelépő magasság 30 cm. Idős ember számára nagy nehézséget okoz a fel- és 
leszállás, balesetveszélyes. A következő jobb oldali megálló meg van süllyedve. A vele szemben lévő 
megállónál a vízelvezetés nincs megoldva. A Palin, Alkotmány utca 54. szám alatti ingatlanhoz közeleső 
buszmegállónál szintén a közút van megsüllyedve, szegénykövek hiányosak. Az élelmiszerboltnál lévő 
buszmegállónál szintén a szegélykövek hiánya. Egyébként ez máshol is jellemző. A paliniak 
elkeseredettek a buszmegállók állapota és az évek óta megjelenő egyéb problémák miatt, de reményt 
vesztettek is, mert hosszú évek óta fennálló sérelmeik egész egyszerűen nem kerültek orvoslásra. Egyik 
panaszosom a hozzám írt levélben az írja, Palin eddig mostohagyerek volt, jó lenne, ha ez változna. Az 
én megítélésem szerint Palin eddig egy elfelejtett városrésznek volt tekinthető. Kérem tisztelt 
polgármester urat. Az a kérdésem, hogy mikor kerül sor az Alkotmány utcai buszmegállók hibáinak, 
hiányosságainak megszüntetésére? Válaszát előre is megköszönöm.  
 
Dénes Sándor: Elnök úr, én nem hiszem, hogy Palin mostohagyerek lett volna. Valóban többször 
előkerültek már a buszmegállók nemcsak Palinban, hanem városunk többi részében is. Meg kell 
vizsgálni és a legfontosabbakat az idén meg fogjuk csinálni. A játékelemekkel kapcsolatban az idén, én 
ígérem Önnek, hogy néhány játékelemet, tehát, amit kértek, meg fogjuk csinálni. 
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Marton István: Hát kezdeném a régebbivel, a Teleki utca és a Kórház utca sarkán lévő objektumok 
bontásával. Négy-öt év szerencsétlenkedés után most már tényleg látom, hogy a dolog sínen van. Bár 
Önök már a megyei sajtóban lejelentették, hogy mindegyik épület le lett bontva, de hát a 8-as és a 10-es 
még a mai napon is áll. De a munka szépen halad. Akik csinálják, nagyon korrektül dolgoznak. A 
sárfelhordást letakarítják az útról, úgyhogy velük panasz nem lehet. Hogy ennek miért kell olyan sokáig 
húzódni, hát ezt én nem tudom. De éppen Karádi Ferenc volt az, aki annak idején azt mondta, hogy ezt 
ingyen fogjuk megoldani, anyagárban majd eltakarítják. Aztán ez nem ment. Akkor utána összefogjuk az 
összest, majd egyben. Aztán ez sem ment. Ugye, mint Önnek a hozzám írt leveléből kiderült, ami 
nagyon szép levél, csak éppen az összeg nem derül ki belőle, ami utánajárásomkor kiderült, hogy 17 
mFt. Ez körülbelül reális, azt kell, hogy mondjam, de azok a nulla forintos ügyek, azok kimerítették már 
akkor is a vicc kategóriáját, de hát Önök azért megszavazták. Na, most ez, hogy megtörténik addig, 
ameddig nem tudjuk jó áron értékesíteni, egy nagy lehetőséget biztosít. És itt kapcsolódok a második 
kérdésemhez, hogy a kórházi rekonstrukció indulásakor átmenetileg, ideiglenes jelleggel a Szekeres 
József utcának a kórház hosszában lévő első szakaszát egyirányúsították. A rekonstrukció elég régen 
befejeződött, idestova egy éve és nincs visszaállítva. Hallottam olyasmit, hogy hát ott közel egy tucat 
parkolóhelynek meg kéne, hogy szűnjön. Na de hát korábban is nem volt ott parkoló. A parkolást, azt 
sokféleképpen meg lehetne oldani, többek közt úgy is, hogy a Mária utca felől kinyit a kórház, és 
mondjuk, azt a barakkot eltakarítja onnan, amiben 20 év óta gyűlik a szemét. Tehát ilyen nem használt 
ágyak, stb. És ott egy hatalmast placc készülhetne. Ez mondjuk, a végleges megoldás lehetne. De 
ideiglenes jelleggel – itt kapcsolódik össze a dolog – én úgy gondolom, hogy egy murvás parkolót kéne 
kialakítani a Kórház utca és a Teleki utca sarkán. És természetesen visszaállítani az eredeti forgalmat. 
Rendkívül sok káros anyag kibocsátással jár. Most nem akarom leírni, hogy aki ott lakik, az bő 
másfélszer annyi km-ből jut le a városközpontba, mint lejut normális esetben. Hát ez még több pénz is, 
de inkább a környezeti hatások, amik szerintem sokat érintetnek. És ezt vissza kell állítani. Ha ez 
kérésre megy, megy, ha nem megy, akkor kénytelen vagyok interpellálni, és hát addig rúgni a labdát, 
ameddig lehet. 
 
Dénes Sándor: Megvizsgáljuk polgármester úr. Nem rossz az ötlet.  
 
Marton István: Ez nem az én fejemből pattant ki, ez már öt évvel ezelőtt is koncepció volt. 
 
Dénes Sándor: Ja, ezt tőlünk hallotta.  
 
Marton István: Nem, nem, azért annyira nem megy. De tényleg az nagyon olcsó megoldás.  

Dénes Sándor: Elfogytak a kérdezők. De Horváth Jácint képviselő úr jelzett, vagy csak? Itt az elején 
nem jelezte, hogy kérdést. Akkor a 9. napirendi pontnak a végére értünk. És akkor zárt üléssel folytatjuk 
a közgyűlést. Szünetet nem tartunk.  
 
 
 
 
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 13/2015.(I.29.) – 17/2015.(I.29.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
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Dénes Sándor polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 13.50 órakor bezárta. 
(Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 

 Dénes Sándor  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 

 


