JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 10-én (Szerda) 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, Gábris Jácint, Gyalókai
Zoltán Bálint, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila József, Kovács János, Marton
István, Sajni József, Szőlősi Márta Piroska képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Tuboly Marianna jegyző,
Németh Edit településrendezési referens
Cseresnyés Péter: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy lassan már kétnaponta találkozási
lehetőséget biztosítanak számomra. A viccet félre téve. Kedden reggel, miután a hétfői soron kívüli
közgyűlésen túl voltunk az egyik cégnek a vezetője megkeresett, hogy egy nagyon komoly beruházás
vége felé járnak és ahhoz, hogy ezt a beruházást be tudják fejezni, és az ott igényelt pályázati pénz
felhasználását igazolni tudják, egy nagyon gyors eljárásra van szükségük. És abban az esetben,
hogyha megvárják az augusztus végi közgyűlésünkön meghozandó döntést ebben az esetben nagyon
szűkös az a határidő, amire mindenfajta engedélyt, amire szükségük van. be tudjanak szerezni, így az
volt a kérése, hogyha lehet, akkor minél előbb tárgyalja meg a közgyűlésünk a rendezési terv
módosításának rájuk vonatkozó részét. Én azt hiszem, hogyha a város komolyan hiszi, és én azt
gondolom, közülünk mindenki komolyan úgy gondolja, hogy a munkahelyteremtő beruházás
érdekében nekünk mindent meg kell tenni legfőképpen akkor, hogyha ez pénzbe nem kerül, hanem
csak munkába. És most erről van szó, hogy egy ilyen közgyűlésen találkozunk, akkor az a legelemibb
kötelességünk, hogy egy városban történő beruházás, amelyik közvetett, vagy közvetlen módon
munkahelyteremtést is jelent, vagy munkahelymegtartást jelent ilyen módon is támogatni kell, és ezért
bátorkodtam kedd után egy nap múlva összehívni, vagy hétfő után két nappal összehívni egy másik
közgyűlést, ahol a rendezési tervnek a módosításáról van szó. Ez az oka, amit le is írtunk röviden két
mondatban az előterjesztés bevezető szakaszában a mai soron kívüli közgyűlésnek, és ha már
egyszer itt vagyunk, akkor egyéb e témában megjelenő azt hiszem még plusz négy pontot is meg
kellene tárgyalni. Miután elmondtam az indokát a mai soron kívüli közgyűlésnek, szeretném
megkérdezni, hogy a napirendi ponthoz nem a tartalmi részéhez, hanem még a szavazás előtt, tehát a
napirend elfogadása előtt valakinek valamilyen javaslata van-e, vagy kérdése van-e?
Dr. Etler Ottó: Igen, hogy ha már ilyen tempóban haladunk ma is feladtak polgármester úrnak egy
levelet ugyanilyen témában. Én kaptam egy másolatot e-mailben, mivel a posta lassú, ezért oda adom.
Ez a város másik végén a volt HIDROPLASZTIK területén is csinálnának beruházást, és akkor
szembesültek egy olyan városrendezési tervvel, hogy egy út keresztülvágná a most meglévő
telephelyet. Ez azért lenne probléma, mivel ugye targoncák közlekednek, az egész termelés úgy van
megszervezve, a raktározás, hogy az egész telephelyet használják. És az volt a kérés, hogy a
rendezési tervben vegyék figyelembe, hogy ez – bár négy helyrajzi számon van de – egységesen egy
telephely és ne húzzuk keresztül egy úttal a rendezési tervben.
Cseresnyés Péter: Ez a levél a mai dátummal született. A mai közgyűlésen biztos, hogy nem tudjuk
felvenni, ráadásul most, ahogy Ön elmondta szerintem ez, egy olyan előterjesztést igényel, amelyik az
első döntést igényli ugye? Tehát ez teljesen más. Elő kell készíteni. Erről ma biztos, hogy nem tudunk
tárgyalni. Legközelebb augusztus 25-én a közgyűlésen tudunk tárgyalni. De ígérem, hogy akkor, és
kérem az osztályt is, hogy arra készítsék elő, ígérem, hogy akkor erről fogunk mindenképpen tárgyalni.
Tehát ez mai dátum, nem tudok mit csinálni. Én most látom először ezt a levelet.
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Dr. Etler Ottó: Jó, akkor 25-re az előterjesztést próbáljuk…….
Cseresnyés Péter: 25-re be fogjuk hozni. Más hozzászólás, felvetés? Nincs. Akkor, aki el tudja
fogadni a napirendet ezzel az egy napirendi ponttal az, kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm.
Egyhangúnak látom, de azért próbát, ellenpróbát teszek. Tartózkodott? Egyhangúlag elfogadtuk.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
255/2011.(VIII.10.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. augusztus 10-i soron
kívülii ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
Nyílt ülés:
1.

1.

Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
szóló 44/2006. (X. 18.) sz. rendelete módosításának jóváhagyására
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) sz. rendelete
módosításának jóváhagyására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

Cseresnyés Péter: Akkor a vitát megnyitom. Akinek kérdése vagy hozzászólása az, kérem, tegye
meg.
Gyalókai Zoltán: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság ezt létszámhiány miatt nem tudta, nem
tárgyalta az előterjesztést.
Dr. Károlyi Attila: Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatja.
Cseresnyés Péter: Egy kritikus pont volt, azért szeretném felhívni a figyelmét a közgyűlésnek,
méghozzá az 1-es pontnál ugye Edit arról volt szó, igen, 5-ös pontnál, de minden rendben van ott is.
Befizetés, szerződéskötés megtörtént, tehát mindegyik pontban dönteni tudunk. Szeretném
megkérdezni, hogy további hozzászóló van-e? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati
javaslatot. Ha nincs akkor, aki a határozati javaslatot el tudja fogadni az, kérem, tegye fel a kezét.
Köszönöm. Egyhangúnak látszik, de egy ellenpróbát kérek. Tartózkodott? Egyhangúlag elfogadtuk.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
256/2011.(VIII.10.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a többször módosított
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervét a jelen
előterjesztésben szereplő rajzi és szöveges módosítással megállapítja.
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Cseresnyés Péter: A rendeleti javaslatot teszem fel szavazásra. Aki a rendeleti javaslatot elfogadja,
kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Egyhangúlag fogadtuk el.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletét alkotja:
81/2011.(VIII.10.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a többször módosított Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006. (X. 18.) sz.
rendeletének módosításáról szóló 81/2011. (VIII.10.) számú rendeletét.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Cseresnyés Péter: És akkor az utolsó pontként a határozati javaslatot teszem fel szavazásra a
rendeleti javaslattal kapcsolatos dokumentációt, vagy az azzal összefüggő dokumentációt a
központnak, az Országos Dokumentációs Központnak küldjem meg. Aki ezt el tudja fogadni, egyetért
vele, kérem, tegye fel a kezét. Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Egyhangú.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
257/2011.(VIII.10.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az
elfogadott dokumentációt a dokumentálást követően az érintett szerveknek,
továbbá az Országos Dokumentációs Központnak küldje meg.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. október 15.
Cseresnyés Péter polgármester
Deák-Varga Dénes városi főépítész)

Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.12 órakor
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó
szerint tartalmazza.)
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