JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.00 órakor
tartott soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal I. emeleti Tárgyaló
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 Bálint, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila József,
Kovács János, Marton István, Szőlősi Márta Piroska képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Tuboly Marianna jegyző, Tácsi
Hajnalka osztályvezető, Bagarus Ágnes osztályvezető, Zámbó Tamás ügyintéző

Cseresnyés Péter: Elkezdjük a közgyűlést. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött.
Majdnem megúsztuk soron kívüli közgyűlés nélkül a nyarat. Egy bizonyos napirendi pont miatt a
Bogdán János Cigány Közösségi Házban történő felújítások miatt éppen azért, hogy ott majd ősszel
elkezdhessék az oktatást úgy láttuk, hogy érdemes és most össze kell hívni a soron kívüli közgyűlést
és ha már egyszer soron kívüli közgyűlést hívtuk össze akkor néhány olyan előterjesztést is betettünk
a soron kívüli közgyűlés napirendjei közé, amelyek úgy gondoltuk, hogy sürgősek és ha lehet akkor ne
keljen várni rájuk augusztus 25-ig. Két közgyűlést tartanánk ma az egyiket 16.00 órára, a másikat 16
óra 15 percre hívtam össze. Azért volt szükség erre, mert ugye utólag bejött még egy igény és már
kimentek a meghívók. Soron kívüli közgyűlésen új napirendi pontot nem lehet felvenni, ezért majd
külön fogunk tárgyalni arról a napirendi pontról. Én azt szeretném kérdezni, hogy a 16.00 órára
összehívott közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatban valakinek van-e kérdése, hozzáfűzni valója?
De mielőtt megadnám a szót, én szeretném azt mondani, hogy a 4-es napirendi pontot visszavonom.
Egy csomó kérdés felmerült és nem is tudtunk előterjesztést készíteni éppen ezért, és a második
napirendi ponthoz az 1. számú melléklet az a mai nap folyamán került feltöltésre, hogy mit tartalmaz
azt majd, ha szükség lesz rá, akkor osztályvezető asszony el fogja mondani, vagy éppen bizottsági
elnök úr, valamint az 1-es napirendi ponthoz van egy kiegészítés. Ugyanis akkor, amikor a múlt
hónapban mi elfogadtuk a keretösszeget, akkor még tervösszegről beszéltünk most meg konkrét
összegről van szó. Ennyi a változtatás a kiegészítésre ezért volt szükség. Tehát akinek kérdése van,
vagy esetleg hozzáfűzni valója van a napirendi pontokhoz az, kérem, jelezze. Mivel nincs, akkor
szavazásra teszem fel a kérdést. Aki el tudja fogadni a napirendi pontokat az, kérem, tegye fel a kezét.
Egyhangúlag fogadtuk el. Azért próbát teszek. Ellene? Tartózkodott? Tehát egyhangúlag fogadtuk el.
Nem volt sem ellenszavazat, sem tartózkodás.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
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248/2011.(VIII.08.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. augusztus 8-i soron
kívülii ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat a Bogdán János Cigány Közösségi Ház és a Zrínyi Miklós Általános
Iskola térburkolatának megépítésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Teleki László elnök, Cigány Kisebbségi Önkormányzat,
Vagyongazdálkodási Zrt. Kámán László vezérigazgató
2. Javaslat a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium alapító
okiratának módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Bene Csaba Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
3. Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Póczai Zoltán, Kanász János
1. Javaslat a Bogdán János Cigány Közösségi Ház és a Zrínyi Miklós Általános Iskola
térburkolatának megépítésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Teleki László elnök, Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Vagyongazdálkodási Zrt.
Kámán László vezérigazgató
Cseresnyés Péter: Arról van szó, azért kellett összehívni ezt a közgyűlést, mert támogatást nem
adhatunk. Bár szerintem nem egyértelmű ez a gazdasági minisztériumi állásfoglalás, majd erről kell
beszélnünk jegyzőasszonnyal, mert számomra nem egyértelmű, hogy ezt nem tehetjük meg. De ez a
tiszta, hogy megcsináljuk így biztos nem fog belekötni senki sem. A változás az eredeti
előterjesztéshez képest annyi, – és a kiegészítést kérném, mindenki vegye maga elé, amit most osztott
ki Zámbó úr - hogy nem 2 mFt-os keretösszegről, hanem 1.827.000 forintról van szó. Mert a
Vagyonkezelő Zrt. kiszámította pontosan azt a költségvetési igényt, ami a felújításhoz szükséges.
Ennyi lenne. Ha el tudjuk fogadni, akkor szeptemberre befejezzük a felújítás, és az oktatás
elkezdődhet a Cigány Kisebbségi Házban. Kérdés, hozzáfűzni való? Ha nincs, akkor szavazásra
teszem fel a határozatokat, mert ugye van egy második része, aki megnézte a Zrínyi iskolának is volt
egy átcsoportosítási kérelme. Aki el tudja fogadni a határozati javaslat három pontját azzal a
kiegészítéssel, amit Zámbó úr az előbb kiosztott az, kérem, tegye fel a kezét. Egyhangúnak látom, de
azért egy ellenpróbát kérek! Tartózkodott? Egyhangúlag elfogadtuk.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
249/2011.(VIII.08.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. 240/2011.(VI.30.) számú határozatának 47. pontját hatályon kívül helyezi.
Határidő:
2011. augusztus 8.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Titkárság-vezető)
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2. a Teleki út 14. szám alatti Bogdán János Közösségi Ház térburkolat
építési munkálataira a költségvetés 14. sz. mellékletében szereplő „CKÖ
közösségi ház bővítéses rekonstrukciója” előirányzat terhére 1.827 eFt-ot,
továbbá 550 m2 bontott térkövet biztosít. Ajánlata alapján a munkálatok
elvégzésével vállalkozási szerződés keretében a Vagyongazdálkodási Zrtt bízza meg. Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő:
- a szerződés aláírására: 2011. augusztus 10.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős:
Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési
Osztály, Kámán László vezérigazgató)
- a munkálatok elvégzésére: 2011. augusztus 26.
Felelős:
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős:
Kámán László vezérigazgató)
3. a Zrínyi Miklós Általános Iskola belső udvarának térkő burkolására 1200
m2 bontott térkövet, valamint a munkálatok elvégzésére az intézmény
karbantartási feladataira rendelkezésre álló összegből 1.850 eFt-ot
biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő
módosítása során a fejlesztési célra történő átcsoportosítást végezze el. A
beruházói jogokat az intézmény részére átadja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. augusztus 26.
Cseresnyés Péter polgármester
Tácsi Hajnalka osztályvezető,
Tárnok Ferenc osztályvezető)

2. Javaslat a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratának
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Bene Csaba Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
Cseresnyés Péter: Ez egy technikai kérdés. A Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola igazgatója
fordult kéréssel, hogy egy módosítást az alapító okiratban hajtsunk végre. Ezzel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, vagy hozzáfűzni valója? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot. Aki el tudja fogadni az, kérem, tegye fel a kezét. Egyhangúlag fogadta el. Én kérek egy
ellenpróbát. Tartózkodás? 1 tartózkodással elfogadtuk.
A közgyűlés 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
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250/2011.(VIII.08.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát az előterjesztés melléklete
szerint módosítja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozattal módosított,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki, és az alapító
okirat törzskönyvi bejegyzéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. augusztus 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető)

3. Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Póczai Zoltán, Kanász János
Cseresnyés Péter: Automatikusnak tűnik, sőt az is, mert a vezetői szinten összevont két iskolának az
alapító okiratát kell módosítani. Kérdés, hozzáfűzni való? Nem látok. Aki el tudja fogadni a határozati
javaslatot az, kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Egyhangúlag fogadtuk el.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
251/2011.(VIII.08.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése, valamint Sormás és Surd Község
Önkormányzat Képviselőtestülete között létrejött intézményfenntartó társulási
megállapodás 4. pontjának módosítását az alábbiak szerint:
4.) A társulás által fenntartott intézmény megnevezése, székhelye
Zrínyi Miklós és Bolyai János Általános Iskola
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 38.
Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt módosítás aláírására.
Határidő: 2011. augusztus 15.
Felelős : Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

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 PéterDr.
polgármester

Tuboly

Marianna
jegyző
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