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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június 15-én (Szerda) 17.10 
órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Tárgyaló 
 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Csákai Iván, 

Cseresnyés Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Gyalókai Zoltán Bálint, 
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. Tuboly Marianna jegyző, 
Rodekné Hederics Erika irodavezető, Tácsi Hajnalka osztályvezető, Tárnok Ferenc 
osztályvezető, Horváth István Városfejlesztési Divízió vezetője, Németh Rita projektmenedzser 
 
 
Cseresnyés Péter: 17 óra 10 percre összehívott közgyűlést kezdjük meg. Aki a napirendi 
pontokhoz esetleg hozzá kíván szólni még mielőtt a napirendet elfogadnánk. Nem látok ilyet. Aki 
el tudja fogadni a két napirendi pontot sorrendjében, és tartalmában az tegye fel a kezét. Ellene? 
Tartózkodott?  
 
 
A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza:  
 
 

211/2011.(VI.15.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. június 15-ei 
azonnali soron kívülii ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 

 
1. Városrehabilitációhoz kapcsolódó kivitelezési munkák a 

keretmegállapodásos eljárás II. szakaszában (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

2. Javaslat a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére történő 
pénzeszköz átadásra a III. Sárkányhajó bajnokságon való részvétel 
biztosításához (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
1. Városrehabilitációhoz kapcsolódó kivitelezési munkák a keretmegállapodásos eljárás 

II. szakaszában (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
Cseresnyés Péter: Az Arany János utcában ugye a lakók azt kérték, hogy egy hangfogó 
zajcsökkentő falat építsünk oda ezért ez az előterjesztés, ezen kívül a Zrínyi utca és Teleki utca 
összekötése, amíg nem történhet meg ez a kikötés, amíg nem valósul meg, addig egy 
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forgalommódosításról van szó, és erre kell egy tervet csinálnunk. Ugye, erre kellett egy tervet 
csináltatnunk, és ehhez kell a közgyűlésnek az igenlő, belegyező szavazata, valamint az, hogy 
az ehhez szükséges fedezetet a szoborrészből átcsoportosítással biztosítsuk. Ugyanis hála 
istennek hossza tárgyalás után úgy néz ki, hogy meglesz az Erzsébet királyné szobor, bár nem 
az eredeti, de lényegesen olcsóbban nagyon szép, és az egyetemnek a munkatársainak a 
segítségével, tehát ott kijelölik, ott fogják kijelölni az alkotót, vagy ott fogunk megpályáztatni, 
közöttük fogjuk megpályáztatni, ő fogja megcsinálni valószínűleg igen, így van. Kérdés, 
hozzászólás van-e? Ha nincs, akkor a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslat 
három pontját az, kérem, tegye fel a kezét.  
 
 
A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza:  
 
 

212/2011.(VI.15.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

1. Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a „Városközpontok 
funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban, valamint 
integrált városrehabilitációs tevékenységek leromlott városi 
lakóterületeken vagy leromlással fenyegetett lakóterületeken” tárgyú 
támogatott pályázat (NYDOP-2007-3.1.1/B) keretében a 
közbeszerzési eljárás során nyertes NK-VR Konzorciummal (8749 
Zalakaros, Jegenye sor 3.) 2010. április 28. napon, 48 hónapra 
megkötött keretmegállapodás alapján, az engedélyezési és kiviteli 
tervekben, valamint a jogerős építési engedélyben rögzített, de a 
2010. július 15. napon megkötött vállalkozói szerződésben nem 
szereplő feladatok elvégzésére a szükséges eljárást lefolytassa, és 
a szerződést megkösse. 

 
2. A kivitelezési  munkák forrásaként az 1/14-es táblázat beruházási 

kiadásai között,  Városközpont rekonstrukció  I.  ütemének 
kiegészítő beruházásaira 15 000 eFt + ÁFA, összesen 18 750 e Ft-
ot a 2011. évi költségvetés 1/14. sz. melléklet, Folyamatban lévő, 
szerződéssel vagy pályázattal elkötelezett beruházások; 4. 
sorszámú, Városközpont rekonstrukció I. ütem, Erzsébet tér 
SZOBROK terhére átcsoportosít. 

 
Határidő:   2011. június 16. 
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Horváth István divízióvezető 

Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető) 
 

3. a Közbeszerzési terv módosítását az 1. sz. melléklet szerint 
elfogadja, felkéri a polgármestert a nyilvánosság biztosításához 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő:   2011. június 16. 
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Horváth István divízióvezető) 
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2. Javaslat a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság részére történő pénzeszköz átadásra a 
III. Sárkányhajó bajnokságon való részvétel biztosításához (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Hétvégén Sárkányhajó bajnokság lesz harmadik alkalommal. Én egy olyan 
rendezvénynek tartom ezt, amelyik a városnak a hírét viszi. Már Horvátországból jönnek a 
hétvégén csapatok. Úgy néz ki, hogy az a turisztikai egyesület, amelyikkel egyébként 
szándékozom egy szándéknyilatkozatot az együttműködésről aláírni teljesen átalakult, komoly 
emberek, akik komolyan akarnak a város jó hírnevének, a jó hírneve érdekében léptek be, 
kibővült az egyesület. Most hallottam éppen délután több mint 20-an vannak. Ők is a 
szervezésben bent lesznek és azért, hogy minél kevesebb pénzből lehessen ezt megtenni és 
félig-meddig városi rendezvényként is tudjuk ezt szerepeltetni, hisz marketing szempontból sem 
elhanyagolható ez a rendezvény ezért hoztam be az előterjesztést. És ebben az esetben a 
rendőrség, mint a városnak teljesített szolgálatot tudja be ezt a hétvégi őrzést. Aki hozzá akar 
szólni az, kérem.  
 
Dr. Etler Ottó: Említette polgármester úr, hogy a turisztikai szervezettel együttműködést tervez. 
Én azt kérném, ugye holnapra hivatalosak vagyunk Zalakaros városával is egy együttműködés 
aláírására, hogy az ilyen együttműködéseket azért jó lenne egy közgyűlésen tulajdonképpen 
elővezetni és megszavaztatni, hogy ez ne egyszemélyes döntés, vagy polgármesteri döntés 
legyen, hogy együttműködök egy turisztikai szervezettel, vagy együttműködök egy másik 
várossal.   
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen az aggodalmát képviselő úr. Sajnos azt kell mondanom, 
hogy sokadszor kell figyelmeztetnem arra, hogyha odafigyelne a közgyűléseken, vagy éppen 
elolvasná az anyagot, akkor nem tenne ilyen kérdést fel. Ugyanis elfogadtuk a Zalakarossal való 
együttműködést. A szándéknyilatkozatra viszont azt mondtam, hogy szándékozok egy 
szándéknyilatkozatot aláírni. Ez azt jelenti, hogyha egyébként a közgyűlés majd nem fogadja el 
– a június 30-i közgyűlésre szeretném ezt behozni - , hogy együtt tudjuk működni ezen a 
területen is és más területen, ha ezt nem fogadja el a közgyűlés, akkor természetesen a 
szándéknyilatkozat nem marad más, mint egy szándéknyilatkozat, tényleges együttműködési 
megállapodás nem fog születni. Tehát köszönöm szépen, de így történik. De, hát a karosi is így 
történt. Azért mondom, hogy talán a múltkori közgyűlésen történt ez. Még a bizottságot is 
megjárta. Tehát teljes SZMSZ szerűen történt a dolog. Van-e hozzászóló?  
 
Marton István: Talán annyi, hogy Etler képviselőtársamnak abban feltétlenül igaza van, hogy a 
megállapodás-tervezetet kellett volna a közgyűlésnek jóváhagyni és akkor, ha azt mondja rá, 
hogy igen, akkor alá lehet írni, nem pedig fordítva ülni a pacin.    
 
Cseresnyés Péter: Szeretném megismételni, mert úgy látszik nem mondtam eléggé lassan. 
Akkor most lassan mondom. Zalakaros Önkormányzatával való együttműködés a közgyűlés 
előtt volt, sőt előtte megjárta a bizottságokat is. A közgyűlés úgy döntött, hogy ezt az 
együttműködési megállapodást meg lehet kötni. Ezt fogjuk holnap megtenni. Egyébiránt más 
ilyen jellegű megállapodások megkötésébe is ugyanezt az eljárást fogom én legalábbis 
használni, hogy a közgyűlés mindenről dönthessen. Nem kívánok megakadályozni és korlátozni 
az önkormányzatnak a szabadságát a döntésekben nem úgy, mint néhányan, akik önhatalmúan 
ha kellett, ha nem, nem szavaztattak dolgokat meg, mert úgy gondolták, hogy nem akarnák, 
meg a közgyűlésnek semmi köze nincs hozzá. Ezt a gyakorlatot nem szeretném bevezetni és 
nem szeretném folytatni. További hozzászólás van-e? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel a 
határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni az kérem, tegye fel a kezét.  
 
 
A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza:  
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213/2011.(VI.15.) számú határozat 

 
Nagykanizsa  Megyei Jogú  Város  Közgyűlése  a  Polgármesteri Hivatal   
2011. évi  dologi  kiadásai terhére   (Városi rendezvények)   pénzeszköz   
átadással  400 000 Ft-ot biztosít a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányságnak a III. Sárkányhajó bajnokságon való rendőri biztosítási 
feladatok ellátására. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 
támogatás átutalására vonatkozó támogatási szerződést írja alá. 
 
Határidő:   2011. június 30. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztályvezető) 
 
 
 
 
 
 

Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 17.25 
órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a 
hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.) 

 

 

 

 Cseresnyés Péter Dr. Tuboly Marianna
 polgármester jegyző 


