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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. március 05-én (Csütörtök) 16.30 órakor 
tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme 
   Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bedő György, Bizzer András, Dénes Sándor, Dr. Erdős László, 

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, 
Kunics György osztályvezető, Rodekné Hederics Erika csoportvezető, Dr. Farkas Roland jogtanácsos, 
vagyongazdálkodási koordinátor, Kassai Zoltán vezérigazgató, Kendli Richárd - Vízmű 
 
 
 
 
 
 
Dénes Sándor: Köszöntöm képviselőtársaimat, vendégeinket. A mai azonnali soron kívüli ülésen, 
melynek forgatókönyvét ismertetem – mielőtt megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, két 
képviselőnk hiányzik. A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztés napirendre vételét javaslom, mely 
így szól Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgó pályaépítési programjához 
kapcsolódó pályák műszaki tartalmának módosítására. Aki a napirendi pontokat elfogadja ezen 
kiegészítéssel, őt kérem, kézfeltartással jelezzen. 
 
 
A közgyűlés 10 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

42/2015.(III.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. március 05-i azonnali 
soron kívüli ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat a Sugár utcai ivóvízvezeték cseréjével összefüggő döntések 

meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester 
Meghívott: Kassai Zoltán vezérigazgató 

2. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgó pályaépítési 
programjához kapcsolódó pályák műszaki tartalmának módosítására 
(írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester 
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1. Javaslat a Sugár utcai ivóvízvezeték cseréjével összefüggő döntések meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester 
Meghívott: Kassai Zoltán vezérigazgató 

 
 
Dénes Sándor: Az előterjesztést képviselőtársaim megkapták. Tehát itt a Sugár utca – Rozgonyi – 
Király utcák közötti szakaszról, az ivóvízvezeték cseréjéről lenne szó. Itt található az árajánlat, és itt a 
határozati javaslatban az ivóvízvezeték cseréjének 2015. április 30. napjáig történő megvalósítása, ezt a 
kiegészítést majd tegyük bele, tehát a kivitelezővel történő egyeztetés alapján. A vitát megnyitom. 
 
Horváth Jácint: Először is szeretném kérdezni, a rendkívüli sürgősséget mi indokolja? Sejtem 
nagyjából, de azért szeretném, hogyha … Tudom, hogy a, de mitől kell. Tehát látom, hogy a 
rekonstrukció …., de maga a rekonstrukció még folyik azon a szakaszon, tehát valami más indok, hogy 
nyilván rekonstrukcióval összefüggő dolog. Tehát miért nem jó mondjuk, ősszel elvégezni, vagy jövő 
tavasszal. Igazából ez a kérdés. A másik pedig, az az, hogy nyilvánvaló, kaptunk egy költségvetést erről, 
tehát a Vízműtől ehhez a felújításhoz, cseréhez, és hát ugye ez azért elég – hogy mondjam? –, szóval 
én láttam elég sokfajta építési költségvetést, láttam munkanemenként is, láttam tételeset, ilyet is. Ez 
viszonylag ugye egy emészthető formátumban képviselők számára nyilvánvalóan megfelelő, viszont én 
azt szeretném kérni, hogy gondolom, amikor a Vízmű kiszámolta ezt a költséget, akkor egy tételes 
költségvetés alapján számolta ki. Én a tételes költségvetést szeretném megkapni, hogy le tudjam 
ellenőrizni, hogy ezek az árak tényleg a piaci áraknak megfelelően képződtek-e. 
 
Dénes Sándor: Képviselő úr azért került ma ide elénk azonnali soron kívüli közgyűlésre, merthogy 
valóban ezt április 30-dikáig szeretnénk megcsinálni, hogyha a Fő utca rekonstrukciója elindul, akkor a 
két munka egymás mellett nem lenne szerencsés, hogyha folyna. Tehát addig szeretnénk befejezni. A 
második kérdésére vezérigazgató úr kíván-e? 
 
Kassai Zoltán: ….önkormányzat …. a műszaki osztályon. 
 
Dénes Sándor: Tehát megtekinthető képviselő úr, tehát hozzájut ehhez. 
 
Marton István: Érdeklődnék, hogy hány ajánlat volt? 
 
Dénes Sándor: Egy ajánlat volt.  
 
Marton István: Csak azért, mert ….. 
 
Dénes Sándor: Több hozzászólót nem látok. Akkor a javaslat ezen módosításával, hogy ivóvízvezeték 
cseréjének, tehát oda a 2015. április 30. napjáig történő, és akkor megvalósításáról az önkormányzati 
tulajdonú víziközművek – nem folytatom tovább –, ezzel a módosítással tenném fel a határozati 
javaslatot szavazásra. 
 
 
A közgyűlés 9 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

43/2015.(III.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a Sugár utca Rozgonyi és 
Királyi Pál utcák közötti szakaszán lévő ivóvízvezeték cseréjének 2015. április 
30. napjáig történő megvalósításáról az önkormányzati tulajdonú víziközművek 
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. által elvégzendő fejlesztések keretében – a 
2015. évi költségvetés 1/13. sz. mellékletében „Víziközművek felújítása” néven 
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elkülönített 188.498 eFt összegű előirányzat terhére – bruttó 69.443.784 Ft 
összegben. Felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi fejlesztési tervben 
szerepeltesse a kivitelezési munkát, egyidejűleg felhatalmazza a kivitelezési 
munka elvégzéséhez szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. március 6. (szükséges intézkedések megtételére) 
Határidő: 2015. március 31. (fejlesztési tervben szerepeltetésre) 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 

 
 
 
2. Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgó pályaépítési programjához 

kapcsolódó pályák műszaki tartalmának módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester 

 
 
Dénes Sándor: Mint tudják képviselőtársaim, két iskolánkban, a Miklósfai Általános Iskolában és a 
Palini Általános Iskolában is egy-egy műfüves pálya, kisméretű műfüves pálya készül el ebben az évben, 
és a módosítás, az az jelenti, és ez célszerű lenne, hogy eredetileg hagyományos világítással terveztük 
ezt meg, és led-es technológiára váltanánk át. Ez jelentene, ami a működés során megtérül, 2 millió Ft-
ot önkormányzati pályázati önerő soráról biztosítanánk. A vitát megnyitom. Hozzászólót nem látok. Akkor 
lezárom. Tehát a határozati javaslatról szavazzunk. 
 
 
A közgyűlés 10 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

44/2015.(III.05.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában levő nagykanizsai 4080 hrsz-ú ingatlanon (Palini 
Általános Iskola területén) és a 31550/5 hrsz-ú ingatlanon (Miklósfai Általános 
Iskola területén) megvalósuló műfüves pályák műszaki tartalmát módosítja a 
világítás tekintetében led-es technológiára. Az ehhez szükséges többletforrást, 
legfeljebb 2.000.000,- Ft-ot a 2015. évi költségvetés 1/14. számú melléklet 
beruházási kiadásai, 2. „Önkormányzati pályázati önerő” soráról biztosítja.  
 
Határidő: 2015. március 6. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György, Gazdálkodás Osztály – osztályvezető 
 Rodekné Hederics Erika, Pályázati Csoport – csoportvezető) 

 
 
Dénes Sándor: Ezzel a mai közgyűlésünket, azonnali soron kívüli közgyűlésünket lezárom. Köszönöm 
szépen képviselőtársaimnak, hogy eljöttek és döntöttünk ezekben a kérdésekben. 
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Dénes Sándor polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.40 órakor bezárta. 
(Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dénes Sándor  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 
 


