JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor
tartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Medgyaszay Ház
Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak:

Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Csákai Iván,
Cseresnyés Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai
Zoltán Bálint, Jerausek István, Kovács János, Marton István, Sajni József,
Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, DeákVarga Dénes városi főépítész, Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető, Rodekné Hederics Erika
irodavezető, Bagarus Ágnes osztályvezető, Tácsi Hajnalka osztályvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető,
Kámán László a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgató

Cseresnyés Péter: Elkezdjük a közgyűlést. Arra kérek mindenkit, aki jelen van, nyomja meg a
bekapcsoló gombot, hogy lássuk, hogy határozatképesek vagyunk-e. Megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk. Köszöntök mindenkit másfél hónap szünet után, két soron kívüli közgyűlés
közbeiktatásával találkozunk újra soros közgyűlésen. Mielőtt a közgyűlés napirendi pontjairól
beszélnénk, a forgatókönyvet fogom ismertetni. Először is néhány örömteli, és néhány szomorú hírről
szeretném a tisztelt közgyűlést tájékoztatni. Tarnóczky Attila nyugdíjas pedagógus Podmaniczky díjban
részesült Budaőrsön a Város és Faluvédők XXX. Országos Konferenciáján. 2011. július 28-30. között
rendezték meg ezt a konferenciát, valamint augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Dr. Páhy János címzetes esperes, püspöki
tanácsos, a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánia plébánosa, amelyik egyben kiskanizsai, de
Kiskanizsa is Nagykanizsának része. Valamint Rózsás János, városunk díszpolgára, író, történész
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje díjat vette át Schmitt Pál köztársasági elnöktől, Orbán
Viktor miniszterelnöktől és Kövér László házelnöktől. Rózsás János a kutatásaiért, tapasztalatainak
emlékiratokban való megörökítéséért, példaértékű életútja elismeréseként kapta a díjat. Ha megengedik,
és gondolom, mindenki egyetért vele, a közgyűlés nevében ezúton is szeretnék mindannyiuknak
gratulálni, és további jó munkát, munkájukban sok sikert kívánni mindannyiuknak. És a szomorú hír,
hogy elhunyt városunk díszpolgára Dr. Andor József, és Köteles Mihály úr, a Nagykanizsai Idősügyi
Tanács tagja. Én arra kérek mindenkit, hogy egyperces felállással tisztelegjünk előttük, emlékük előtt.
(A jelenlévők egyperces felállással tisztelegnek az elhunytak emléke előtt.)
Cseresnyés Péter: Elkezdjük a munkát akkor. A meghívóban nem szereplő következő előterjesztés
napirendre vételét javaslom: Javaslat „A családi közösségi kezdeményezések és programok
megerősítése” című pályázat megvalósításának támogatására.” Az előterjesztés 2011. augusztus 23-án
került a honlapra. És ennek még van egy kiegészítése, ami a tegnapi nap folyamán került fel a honlapra.
Indoklom is a sürgősségét. Egyszerűen arról van szó, hogy be kell adni a pályázatokat, és civil
szervezetek, tehát nem a mi saját kútfőnkből jövő ötlet volt ez, hanem civil szervezetek kerestek meg
bennünket, hogy egy elvi támogatást, semmi másról nincs szó, elvi támogatásról van szó, adjunk nekik,
és ehhez kérem a közgyűlésnek a támogatását. A meghívóban szereplő alábbi előterjesztésekhez van
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kiegészítés: Polgármesteri tájékoztatóhoz összesen 13. Egészségvédelmi feladatok támogatására,
„Máshová nem sorolható sporttevékenység” rovatra vonatkozó javaslat, Külkapcsolatok sorra vonatkozó
határozati javaslat, már a közgyűlés költségvetésének a sorára vonatkozóan. Aztán az Önkormányzati
Rendszer (POLISZ SYSTEM) MS SQL zavartalan működéséhez kell egy határozati javaslatot hoznunk.
Az I. Országos Jet-Ski bajnokság, és a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület támogatására
vonatkozóan van az 5. javaslat, kiegészítés. A 6. kiegészítés, Gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági
civil szervezetek, rendezvényeinek a támogatása”, pályázat. 7. sz. kiegészítés ugyanúgy egy ilyen
címmel, vagy hasonló címmel egy másfajta pályázat, de ugyanúgy az ifjúsági közösségekről szól. A 8.
kiegészítés a Vagyongazdálkodási Zrt-nk Városfejlesztési Divíziójának a II. negyedévi működéséről
szóló tájékoztató. A 9. kiegészítés, az OTP egy hiteldíj emelésre vonatkozó levelet juttatott el hozzám,
és erre adott választ, és esetleges későbbi reakcióval kapcsolatos tájékoztatást, és javaslatot kérem az
önkormányzattól. 10. számú kiegészítés - Javaslat a MÁV Magyar Részvénytársaság és közöttünk
megkötendő bérleti szerződésre vonatkozó anyag. A 11. számú kiegészítés - Kanizsa Box Klub kérelme
lenne, és ott kellene döntenünk, ezzel kapcsolatban kellene döntenünk. A 12. számú kiegészítés a
polgármester szabadságának bejelentése. 13. számú kiegészítés jogorvoslati szakban jogi képviselet
ellátása. 22. Interpellációk, kérdések – kiegészítem, valami elmaradt Dr. Fodor Csabának adott
válaszból, és ez a kiegészítés történik most meg. És a Rimex Kft. egyezségi ajánlata – ez egy napirendi
pont, újonnan jönne be, ez 22-én került fel, augusztus 22-én került fel a honlapra. Azt szeretném
kérdezni, hogy a meghívóban szereplő napirendek kapcsán valakinek van-e hozzászólása.
Bicsák Miklós: A napirendek 22. pontjánál, Interpellációk és kérdéseknél szeretnék interpellálni öt
kérdésben. Témáim: a palini zajvédő fal, a Povics-féle úgynevezett 1. számú villogónál a buszmegálló
helyzete, a buszöblök esőzés beázásával kapcsolatban. Kérdésem és interpellációm lenne a korpavári
szennyvízcsatorna építésével kapcsolatban, és nem utolsó sorban ötödikként interpellációm a
Lámpagyári és Űrhajós utca GE buszmegállótól 10 méter hosszúságban a gyalogátkelő felfestésével
kapcsolatban.
Cseresnyés Péter: Ha lehet, akkor egy kis korrekciót hadd hajtsak végre. Öt kérdés lesz, ez nem
interpelláció, hanem öt kérdés lesz, mert interpellációt előre be kellene nyújtani. Tehát a kérdésre meg
fogja természetesen kapni a választ majd. Ha tudom, itt helyben, ha nem, akkor írásban.
Kovács János: Napirend után kérnék szót a parkokban levő pihenő padokkal kapcsolatos
rongálásokkal kapcsolatban.
Sajni József: Ugyanezen napirendnél szeretnék kérdést feltenni miklósfai csapadékvíz elvezetéssel
kapcsolatban.
Jerausek István Péter: A kérdések napirendi pont tárgyalásakor a sánci orvosi rendelő környezetének
kaszálásával szeretnék feltenni egy kérdést.
Dr. Etler Ottó László: Három kérdést szeretnék feltenni. Az egyik Nagykanizsa Megyei Jogú Város
státuszának a megőrzésével kapcsolatos, a másik a közbeszerzések nyilvánosságával kapcsolatban. A
harmadik pedig a városrehabilitáció esetén a Sugár úti kápolna elé került elektromos berendezésekkel
kapcsolatban.
Cseresnyés Péter: Egy berendezés van ott tudomásom szerint, de természetesen a választ meg fogjuk
adni.
Marton István: Állítólag megtörtént a szociális alap felosztása. Szeretném tudni, mi az eredménye. És
azt is, hogy ki a honlapnak a gondozója személy szerint. A honlapon ugyanis, mondjuk 20 évvel ezelőtti
adatok szerepelnek 5-10 évvel ezelőtt felrakva. Tehát még mondjuk, 52000 valahány százan vagyunk
….
Cseresnyés Péter: Ez a cím, vagy majd a kérdést a kérdés időszakában fogja feltenni?
Marton István: Igen, kérdés.
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Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. A meghívóban szereplő napirendi
pontokat a kiegészítéssel együtt szavazásra teszem fel. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az
igen gombot.
A közgyűlés 14 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
258/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. augusztus 25-i soros
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendeltének módosítására
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a „Hazavárunk”
ösztöndíj szabályairól szóló 29/2007.(VI.11.) valamint az azt módosító
30/2008.(VII.04.) és 49/2009.(XI.09.) önkormányzati rendeleteinek hatályon
kívül helyezéséről (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének a sportról szóló
74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló
többször módosított 14/2006.(III.1.) önkormányzati rendelete módosítására
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének
(településszerkezeti terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat)
módosítására
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
6. Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylése Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
kiadásokhoz (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
7. Nagykanizsa részvétele az „Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program”-ban (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
8. Nagykanizsa részvétele a „Networking in Europe: Local Governments meet
the MDGs” (Hálózat Európában: helyi önkormányzatok találkozója a
millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében) Európai Uniós
projektben (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Benedek Miklós elnök Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület
9. Javaslat brüsszeli pályázatokon való részvételhez szükséges szakértői
munka elvégzésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
10. Javaslat „Testvértelepülések polgárainak találkozói” című brüsszeli pályázat
benyújtására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Farkas Tibor KKK igazgatója
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11. Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői
pályázatának közzétételére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
12. Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Támogató Szolgálatának
2012. január 1. napjától pályázati rendszerben történő tovább
működtetésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Ignáczné Király Rózsa intézményvezető Fogyatékkal Élők
Integrált Intézménye, Mészáros Marianna szolgálatvezető, Támogató
Szolgálat
13. Javaslat a Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület 2010-2012. évi
támogatására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Poprádi Zoltán elnök, Nagykanizsa-Bagola Városszépítő
Egyesület
14. Javaslat a „választókerületi képviselői keret” fejlesztési kiadásokra
előirányzatának felhasználására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
15. Javaslat a Palini Általános Iskolában járda építésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Magyar Ferenc igazgató
16. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények átszervezésből adódó
költségvetési elvonásokra és pótigény biztosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Valamennyi oktatási- nevelési intézmény vezetője
17. Javaslat az oktatási intézmények sportorientált óráinak támogatására a
2011/2012-es tanévben (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Valamennyi érintett intézményvezető
18. Sajni József részére címzetes igazgatói cím adományozása (írásban)
Előterjesztő: Gábris Jácint önkormányzati képviselő
Meghívott: Sajni József
19. Silló Zsolt részére címzetes igazgatói cím adományozása (írásban)
Előterjesztő: Balogh László önkormányzati képviselő
Meghívott: Silló Zsolt
20. Tájékoztató az önkormányzat 2011. első félévi ingatlanhasznosításairól
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
21. Javaslat „A családi közösségi kezdeményezések és programok
megerősítése” című pályázat megvalósításának támogatására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
22. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
23. Interpellációk, kérdések
24. Napirend utáni felszólalások
Zárt ülés:
25. Reklámgazda kiválasztására irányuló pályázati eljárás:
- részvételi szakasz eredményének megállapítása,
- pályázati kiírás 2. fordulójában a kiírási dokumentáció jóváhagyása
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Fröhlich Klára hivatalos közbeszerzési tanácsadó
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26. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások bérlőjének kijelölésére
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Kámán László vezérigazgató
27. Rimex Kft. egyezségi ajánlata (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
22. Polgármesteri tájékoztató 13. számú bizalmas kiegészítése - Jogorvoslati
szakban jogi képviselet ellátása (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
28. Fellebbezések (írásban)

1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló
7/2011.(III.04.) számú rendeltének módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Az elmúlt időszakban hozott döntéseinknek az átvezetéséről van szó itt elsősorban,
és kimondottan csak a személyi döntéseknek a konzekvenciái vannak bent. Szeretném kérdezni, hogy
van-e hozzászóló? Nem látok. A vitát lezárom. Nagyon rövid két oldalas anyag tulajdonképpen. Aki a
rendeleti javaslatot el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 13 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
rendeletet alkotja:
82/2011.(IX.05. számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 82/2011.(IX.05.)
számú rendeletét a 2011. évi költségvetésről szóló 7/2011.(III.04.) számú
rendeletének módosítására - a csatolt mellékletek szerint.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a „Hazavárunk” ösztöndíj
szabályairól szóló 29/2007.(VI.11.) valamint az azt módosító 30/2008.(VII.04.) és
49/2009.(XI.09.) önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Balogh László: Az OKISB tárgyalta és hát bevalljuk, fájdalommal azt a javaslatot tesszük, hogy a
„Hazavárunk” ösztöndíjat mi valójában azt szerettük volna, ha felfüggesztjük időlegesen, és hát kaptunk
jogászi, szakértői véleményt, hogy ezt nem lehet tenni rendeleteknél, hanem hát egyértelműen most
meg kell szüntetni. Az más kérdés, hogy lehet, hogy jogilag így van rendjén, de én azt remélem, hogy
leszünk majd olyan állapotban, amikor újra lehet „Hazavárunk” ösztöndíjunk. Egyébként én arra azért
büszke vagyok, hogy itt közel tíz éven keresztül volt ilyen. A megyének most lesz egyébként, hogy
jelezzem. Tehát országosan is mi ott az elsők között voltunk. Azt be kell, hogy valljuk, hogy a
költségvetési nehéz kondícióink miatt van ez most kiszorulóban, de nem önmagában szüntetjük meg ezt,
hanem az bizonyos, hogy a „Bursa” típusú ösztöndíjrendszernek a hátrányosabb helyzetűeknél, hát van
több hozadéka, értelme van, tehát lesz mód és lehetőség, hogy a szociális hátrányokat azért valahogy
kezeljük. A „Hazavárunk”-kal ezt nem tudtuk megtenni. Így hozta az oktatási bizottság azt a javaslatot,
hogy 7 igennel, 0 nemmel és 1 tartózkodással javasoljuk a közgyűlésnek ezen előterjesztést.
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Cseresnyés Péter: Ha jogilag nem is lehet használni a felfüggesztés szót, természetesen mi úgy
tekintjük, hogy felfüggesztjük addig, míg azokat a kondíciókat nem tudjuk magunkénak, aminek a
segítségével a továbbvitelét tudjuk biztosítani.
Dr. Csákai Iván: Én emlékszem egy olyan helyi rendeletünkre, amit 2007-ben, vagy 2008-ban
felfüggesztettünk, és amikor volt rá keret, akkor újra működött. Ez az első lakáshoz jutók támogatása
volt. Én nem értem ezt a megfogalmazást, hogy helyi rendeletet miért nem lehet felfüggeszteni. Igenis
más üzenete van annak, hogy felfüggesztünk valamit. De, hogyha ez nem megy, akkor én javaslok egy
harmadik megoldást, hogy jelenleg a költségvetésben mellérendelt pénz van. A költségvetést úgy
módosítsuk, hogy nulla forint lesz mellé rendelve és abban a pillanatban, hogyha megfelelő pénzösszeg
áll rendelkezésre, a költségvetést módosítjuk és hatályba lép újra ez a rendelet. Én szerintem más
üzenete van ennek, minthogyha megszüntetnénk.
Cseresnyés Péter: Ez szép, csak milyen üzenete van annak, hogy tartunk egy rendeletet, aztán nincs
mögötte pénz. Fel fogom tenni szavazásra természetesen ezt a javaslatot.
Tóth Nándor: Károlyi Attila képviselő úr bizottsági elnök távollétében én vezettem az Ügyrendi Bizottság
….., ott is szerepelt ez a napirendi pont és kérdésként felmerült, amire Balogh László képviselő úr is
válaszolt, hogy van-e lehetőség arra, hogy átmenetileg, vagy ideiglenesen függesszük fel. A bizottság
jelenlévő jogász tagjai és a hivatali jogászok egyöntetűen azt mondták, hogy erre nincs lehetőség. Ettől
függetlenül 4 igen és 1 tartózkodás mellett a bizottság tárgyalásra alkalmasnak tartotta a közgyűlés
számára az előterjesztést.
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. Csákai képviselő úrnak a javaslatát
felteszem szavazásra. Aki el tudja fogadni, tehát azt, hogy tartsuk hatályban, de nulla forintot rendeljük
hozzá. Ezzel tulajdonképpen hiába, ki sem írhatunk pályázatot, mert, hogy nincs fedezet, de maga a
rendelet hatályban marad. Aki ezzel egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 6 igen és 9 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.
259/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Dr. Csákai Iván
képviselő javaslatát, hogy „Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a „Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól szóló 29/2007.(VI.11.)
valamint az azt módosító 30/2008.(VII.04.) és 49/2009.(XI.09.) önkormányzati
rendeletet” maradjon hatályban, és a 2011. évi költségvetést úgy módosítsák,
hogy nulla forintot rendeljenek mellé.
Cseresnyés Péter: Akkor az eredeti rendeleti javaslatot teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni, az
kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 9 igen, 2 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.
Cseresnyés Péter: 9 igen, 2 nem, 4 tartózkodással elutasítottuk. Akkor ugyanaz lesz, amit Csákai úr
mondott, mert nem lesz hozzá pénz rendelve. Én azért még egy szavazást azért tennék, hogy azért ne
így maradjon. Aki úgy gondolja, hogy miután egy olyan helyzet alakult ki, hogy van, de igazán nincs,
hogy ezt egyértelművé tegyük azzal a szándékkal, hogyha lesz hozzá pénzünk, abban az eseten úgy is
a rendeletet életbe léptetjük, megváltoztatjuk és a „Hazavárunk” ösztöndíjat újra létrehozzuk, az kérem,
ebbe belegondolva és esetleg, aki nemmel vagy tartózkodással szavazott, megváltoztatja a szavazatát,
az kérem változtassa meg és úgy szavazzunk. Tehát még egyszer felteszem szavazásra. Aki el tudja

6

fogadni a rendeleti javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 13 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen azoknak, akik megváltoztatták a véleményt, hogy akkor így most
tiszta helyzet állt elő. Sportról szóló rendelet. Az lenne a kérésem, hogy mindenki kapott egy új
változatot. Pontosabban nem kapott, hanem fönn van a honlapon. Én most várok két percet, keressék
meg, legyenek szívesek, mert van néhány módosítás, vagy pontosabban egy rövid tartalmi kiigazítás,
inkább azt mondom, hogy ne kelljen egy hosszadalmas procedúrát abban az esetben elvégezni, hogyha
a polgármesteri keret terhére kívánunk támogatni egy sportegyesületet. Fodor Csaba képviselő úr
ügyrendibe nyomott gombot.
Dr. Fodor Csaba (Ügyrendi): Csak az előbbivel kapcsolatosan. Szabályos az, hogy – csak kérdezem a
jegyzőnőtől – a polgármesternek nem tetszik egy szavazás eredménye, akkor csak ukmukfukk
szavazzunk még egyszer, hogy biztos, ami biztos az előbbi rendeletről? Mert azért ez nem volt itt
szokás, és korábban nem is volt ez szabályos így. Csak kérdezem, mert akkor az a döntés, amit
másodszor tizenhárman megszavaztak, akkor az érvénytelen az én szememben, ha nem szabályos.
Cseresnyés Péter: Mindjárt jegyző asszony meg fogja nézni és hogyha úgy van, akkor orvosolni fogjuk
a hibát, ha tényleg hiba van.
Dr. Tuboly Marianna: A közgyűlés működésében többször előfordult újraszavazás. Véleményem szerint
Fodor képviselő úrnak igaza van abban, hogy egy szavazás kimaradt, méghozzá az, hogy visszavontuk
az előzőt. Helytálló az észrevétel. Tehát a 9 igenre vonatkozó szavazás, aminek eredményeképpen a
nem került a rendelet elfogadásra először ezt a szavazást vissza kell vonni és úgy szabályos.
Cseresnyés Péter: Jó, akkor térjünk vissza, az a javaslatom térjünk vissza a 2-es napirendre. Aki ezzel
egyetért éppen azért, mert kimaradt egy szavazás, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 13 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
260/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése visszatér „Javaslat Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlésének a „Hazavárunk” ösztöndíj szabályairól szóló
29/2007.(VI.11.) valamint az azt módosító 30/2008.(VII.04.) és 49/2009.(XI.09.)
önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről” napirend tárgyalására.
Cseresnyés Péter: Akkor a következő szavazás az lesz, hogy visszavonjuk azt a szavazatunkat, vagy
azt a határozatunkat, amelyik alapján nem biztosítottunk hozzá, nem fogadtuk el a rendeleti javaslatot,
az eredeti rendeleti javaslatot nem fogadtuk el, azt a szavazatunkat, azt a határozatunkat visszavonjuk.
Aki ezzel egyetért, tehát, hogy visszavonjuk a határozatunkat, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 13 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
261/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése visszavonja a „Javaslat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a „Hazavárunk” ösztöndíj
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szabályairól szóló 29/2007.(VI.11.) valamint az azt módosító 30/2008.(VII.04.)
és 49/2009.(XI.09.) önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről”
szóló előterjesztésben szereplő eredeti rendeleti javaslatra vonatkozó 9 igen, 2
nem és 4 tartózkodás szavazatát.
Cseresnyés Péter: És akkor most az eredeti rendeleti javaslatról szavazunk. Így vagyunk rendben
ugye? Tehát, aki el tudja fogadni és akceptálja még egyszer azt a kérésemet, hogy változtassa meg a
véleményét, az megint igennel fog szavazni. Kérem a szavazást!
A közgyűlés 13 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
rendeletet alkotja:
83/2011.(VIII.30.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Hazavárunk” ösztöndíj
szabályairól szóló 29/2007.(VI.11.), valamint az azt módosító 30/2008.(VII.04.)
és 49/2009.(XI.09.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
szóló 83/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendeletet a mellékelt tartalommal
elfogadja.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlésének a sportról szóló 74/2011.(VI. 01.)
önkormányzati rendelete módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Most megyünk át a 3. napirendi pontra. Tehát az lenne a kérésem, most ez alatt az
idő alatt meg tudták keresni a képviselőtársaim azt az apró korrekciót, ami egy másik változatba került
be a sportrendelet módosítása kapcsán és nagyjából el is mondtam, hogy miről szól ez a rendelet. Tehát
ebben az esetben nem kell egy hosszadalmas procedúra, ha a polgármesteri keretből kapnak
sportegyesületek támogatást, pályáztatni, vagy esetleg egyedi elbírálásra felküldeni, hanem ezt kivéve
alkotjuk meg a rendeletet. Hozzászólókat várok.
Tóth Nándor: Az ügyrendi bizottság két alkalommal is tárgyalta ezt a napirendi pontot, tegnap is, ma is.
Ugye mára megérkezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának az
állásfoglalása, amely azt írja le, hogy ez a fajta módosítás így rendben van. Az ügyrendi bizottság 4 jelen
lévő tagja támogatta az előterjesztést azzal, hogy az eredeti 11-es § 2-es és 3-as pontja, miután oka
fogyottá válik, kerüljön kivezetésre a sportrendeletből.
Cseresnyés Péter: Oké, köszönöm.
Balogh László: Én is hadd erősítsem meg csak azért is, mert valóban mi is vártunk a minisztériumi
állásfoglalásra és ezért rendkívüli módon közgyűlés előtt tárgyalta a sportbizottság ezt a módosítási
javaslatot és 7 igennel egyhangúlag támogatjuk azt. Azért egy mondattal a lényeg hangozzon el, hogy
lehetséges sportjellegű támogatás a polgármesteri keret terhére pályázati eljárás lefolytatása nélkül.
Ennek megfelelő a módosítás, és ugyanúgy hadd erősítsem meg, a 11. § 2-es és 3-as pontjának az oka
fogyottá válását, ezt támogatjuk.
Cseresnyés Péter: Jó. Nem oka fogyottá válik, hanem nem kell feltétlen bent lenni, inkább azt
mondanám, a rendeletben.
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Dr. Fodor Csaba: Ugye a polgármester úr, ha jól emlékszem, sajnos nem emlékszem fejből a rendeletre
és nem tudom a 11. § éppen mit mond, de ha jól emlékszem, akkor ..
Cseresnyés Péter: Előfinanszírozás, képviselőtáram.
Dr. Fodor Csaba: Ez a sportrendelet, ez egy kicsit eltért már a sportkoncepcióban meghatározott
szabályoktól is ugye, mert abban a bizottsági felosztások voltak ott, ha jól emlékszem, három kör volt. És
ugye ezt a három kört, ezt durván azért talán 80-90 millió forint. Akkor ezt ugye a rendelet már úgy
szabályozza, hogy ezt polgármester úr dönti el bizottsági javaslat alapján, ha akarja, figyelembe veszi,
ha akarja nem. Polgármester úr dönt az összes sportfinanszírozásról. Ebben a körben pályázni kell
valakiknek, hogy pénzhez jussanak, és akkor nem akarom azt mondani, hogy csókosok, vagy valakiknek
meg nem kell pályázni, mert azok közvetlenül a polgármesterhez mehetnek és a polgármester saját
keretéből bizottsági vélemény, és egyéb más nélkül adhat pénzt. Ez azt jelenti?
Cseresnyés Péter: Igen.
Dr. Fodor Csaba: Köszönöm szépen.
Cseresnyés Péter: Én is köszönöm. További hozzászólót nem látok. Aki el tudja fogadni az elnökök
által javasolt módosítást, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 13 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Cseresnyés Péter: Aki ezzel a módosítással együtt, amit az előbb elfogadtuk, el tudja fogadni az
előterjesztésben szereplő rendeleti javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 13 igen és 3 nem szavazattal a javaslatot elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő rendelet alkotja:
84/2011.(VIII.30.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja 84/2011.(VIII.30.)
önkormányzati rendeletét a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) számú rendeletének
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 14/2006.(III.1.)
önkormányzati rendelete módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Megszűnik a gázár támogatás, lakhatási támogatásba folyik be. Elég komoly munkát
fog ez jelenteni a Szociális Osztály számára. Erről szól ez az előterjesztés. Szeretném megkérdezni,
hogy van-e kérdés?
Dr. Csákai Iván: Bizottságunk megtárgyalta az anyagot, de, hogyha azt nézzük, hogy a 6. oldalon
szerepel, hogy eddig körülbelül olyan 1200-1300 fővel foglalkozott a lakástámogatás, meg adóság
csökkentési eljárásban az osztály, és a gázár támogatásban 5900 fő volt érintett, és hogyha ez az 5900-
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ból, csak 3900 fő fog bejönni az osztályra, plusz azzal, hogy a átlagkiszámítás, az elég magasra lesz
megállapítva, tehát 71.500 Ft, ott is egy csomó új igénylő beléphet, plusz az, hogy a 20 %-os, a rezsi 20
% el lesz törölve, tehát csak a 71.500 Ft, nagyon sok ember fog megjelenni. A határozati javaslatban
szerepel 3 fő az osztályra rendelve, ezt a plusz feladatot, hogy lássa el. Hát úgy beszélgetve többekkel,
ez a 3 fő nem lesz elég, hisz kell fogadóórát tartani, plusz ennyi ügyintézés, ennyi ügyirat lesz. Hát majd
meglátjuk. Itt vissza kell majd térni a személyi konzekvenciákra, hisz nagyon sok feladatot fog róni ez az
önkormányzatra.
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Csákai elnök úrnak igaza van,
abban az esetben, ha látjuk annak veszélyét, hogy az ügyintézés valamiféle nehézségbe ütközik, lassú
lesz, akkor fogunk intézkedni akár hivatalon belül, akár közgyűlés elé kell hozni, a közgyűlés
segítségével. Látnunk kell azt, a feltételezések azok, amit Ön mond, amit osztályvezető asszony mond,
valószínű, hogy igaz is ez, de lássuk azt, hogy tényleg, hogy alakulnak a dolgok, és akkor osztályvezető
asszony jelzésére reagálva rögtön a hivatalon belül, vagy ha kell közgyűlési döntés, akkor a közgyűlés
előtt erről dönteni fogunk és segítjük a munkájukat. Szeretném kérdezni osztályvezető asszonyt, akar
valamit mondani ezzel kapcsolatban? Nem. Jó. Akkor köszönöm. Az biztos, hogy nagyon komolyan meg
fog növekedni a munka az osztályon. Akkor először a rendeleti javaslatot teszem fel szavazásra. Aki el
tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Itt az átvezetésről van szó tulajdonképpen,
jogszabályi változás átvezetéséről van szó.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendelet alkotja:
85/2011.(VIII.30.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször
módosított 14/2006.(III.1.) önkormányzati rendeletét módosító 85/2011.(VIII.30.)
önkormányzati rendeletét megalkotja.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Cseresnyés Péter: És a határozati javaslat három pontjáról szavazunk. Aki el tudja fogadni, kérem,
nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
262/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. az előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteként csatolt a SaubermacherPannónia Kft-vel és a Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt-vel a lakossági
adósságkezelési szolgáltatásról szóló megállapodásokat jóváhagyja.
2. a lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 01. napjától hatályos új
rendszerének végrehajtásához Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalánál az Ügyfélszolgálati és Okmányirodán, a
Közterület Felügyeleten és a Városfejlesztési Osztályon meglévő üres
álláshelyek terhére három fő szociális ügyintéző határozott idejű – 2011.
október 01. napjától 2012. szeptember 30. napjáig történő alkalmazását
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biztosítja. A munkavégzéshez szükséges számítógép beszerzés költségeit
és részükre irodahelyiség kialakítását – maximum 2.200 eFt keretösszeg
erejéig a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak terhére biztosítja.
Határidő:
2011. november 30.
Felelős :
dr. Tuboly Marianna jegyző
(Operatív felelős: dr. Gyergyák Krisztina aljegyző
Tácsi Hajnalka osztályvezető)
3. felkéri a polgármestert, hogy a lakásfenntartási támogatás előirányzatát a
beérkezett kérelmek és megállapított támogatások függvényében vizsgálja
felül, és a felülvizsgálat eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést.
Határidő:
2011. november 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető)

5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti
terv, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) módosítására
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Szeretném felhívni Etler képviselő úrnak a figyelmét, ahogyan a múltkor, ez most
bent van úgy, ahogy ígértem, és egy másik, amelyik most már sokadszor van. Némi veszély van ebben
a másikban, de én a közgyűlés bölcsességére bízom magunkat, és a területet is.
Gyalókai Zoltán Bálint: A városüzemeltetési és fejlesztési bizottság, azt hiszem, harmadszor futott neki
az első ügynek, de igazából megnyugtató válaszokat kaptunk, és mind a kettőt javasolja a bizottság a
közgyűlésnek elfogadásra.
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Éppen azért, mert volt vita az ügy
kapcsán a bizottságon belül, és ezért a két pontot külön teszem fel szavazásra. Aki az 1. pontot el tudja
fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Ez vonatkozik a Kinizsi utca környékére.
A közgyűlés 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Cseresnyés Péter: És a 2. pontot teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az
igen gombot.
A közgyűlés 14 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Cseresnyés Péter: És a 3-ast, miután a kettőt megszavaztuk, egyben meg kell szavaznunk a
harmadikat is. Aki el tudja fogadni a 3. pontját is a határozati javaslatnak, kérem, nyomja meg az igen
gombot. Ez arról szól, hogy most azt, amit elhatároztunk, meg kell csinálni.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:

11

263/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztésben szereplő
településrendezési tervi módosításokat illetően az alábbi határozatokat hozza:
1. Nagykanizsa MJ Város 44/2006.(X.18.) rendelete (HÉSZ) úgy módosítandó,
hogy kisvárosias lakóterületen 300 m2-nél kisebb kialakult telkek esetében a
megengedett beépítettség 60 % legyen.
Határidő:
2012. június 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)
2. Nagykanizsa MJ Város a szabályozási tervében a 3864/5 hrsz-ú ingatlanra
tervezett utat megszünteti és a 3864/3, 3864/4, 3864/5, 3864/6 hrsz-ú
ingatlanok övezeti besorolását felülvizsgálja, az ott működő vállalkozás
igényeire tekintettel.
Határidő:
2012. június 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)
3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
településrendezési tervmódosítás azon pontjainál, (1, 2) ahol a módosítás a
kezdeményezők érdekében történik, a tervmódosítás költségeit – a tervezői
árajánlatok beérkeztét követően – településrendezési szerződés keretében
hárítsa át az érintettekre.
Határidő:
2012. június 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)

6. Javaslat egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylése Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos kiadásokhoz (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Ez a napirendi pont összefügg az 1. napirendi ponttal, a költségvetési módosítással,
és még egy napirendi pontunkkal össze fog függni, a létszámgazdálkodással. Szeretném kérdezni,
hozzászóló van-e? Nincs. Akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatokat. Ugye összességében
három fővel növekszik az intézményeinkben a dolgozóknak a létszáma, erről szól az előterjesztés,
nagyon, nagyon lényegre törően összefoglalva. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.
És az az oka, hogy több gyermek van óvodában, több gyermek van bölcsődében, és ez, azt hiszem,
örvendetes hír, és örvendetes dolog.
A közgyűlés 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
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264/2011.(VIII.25.) számú határozat

Hevesi Sándor
Általános
Iskola
Batthyány
Lajos
Gimnázium
Dr Mező F.
Gimnázium
Összesen

Felmentés

Végkielégítés

TB járulék

82/2011.(IX.05.)
rendelet
álláshely száma

Pályázott
létszám
csökkentés

7/2011.(III.04.)
Intézmény
rendelet
megnevezése álláshely száma

Csökkentés,
növekedés

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az önkormányzat
2011.
évi
helyi
szervezési
intézkedésekhez
kapcsolódó
többletkiadások támogatására - A helyi önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési
támogatás
igénylésének,
döntési
rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2011. (III.3.)
számú BM rendeletben - kiírt pályázaton való részvételével, mely
Nagykanizsa Megyei Jogú Város három oktatási intézményét érintő 3 fő
pályázható létszámcsökkentést és 3 787 242 Ft összegű egyszeri
hozzájárulási igényt tartalmaz.

Összesen

fő

Ft

Ft

Ft

Ft

70,38

-4,59

65,79

1

263 216 Ft

1 052 864 Ft

355 342 Ft

1 671 422 Ft

105,67

-1,49

104,18

1

245 000 Ft

980 000 Ft

330 750 Ft

1 555 750 Ft

86,60

-3,66

0,00

1

88 200 Ft

352 800 Ft

119 070 Ft

560 070 Ft

3

596 416 Ft

2 385 664 Ft

805 162 Ft

3 787 242 Ft

Határidő:
2011. szeptember 27.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető Gazdálkodási osztályvezető)
2. A Közgyűlés megállapítja, hogy a létszám-racionalizálásból adódó
létszámcsökkentések valamint a feladatbővüléssel járó létszámnövelések
eredményeként az önkormányzat 2011. évi költségvetésében jóváhagyott 2
672,08 intézményi álláshely számot 2 683,112-re, az önkormányzat
mindösszesen álláshely számot pedig az eredeti 2 890,08-ról 2 901,112-re
növelte.
3. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a 2. pont végrehajtása során az
intézmények létszámhelyzete felülvizsgálatra került. A Művelődési Osztály
egyeztetett minden oktatási intézmény vezetőjével, a szociális osztály és a
polgármesteri hivatal személyzeti vezetőjével arra vonatkozóan, hogy a
létszámcsökkentésben érintett dolgozók végzettségének megfelelő
továbbfoglalkoztatására van-e lehetőség.
4. Az önkormányzat nyilatkozik továbbá, hogy a jelen pályázatban szereplő
foglalkoztatottak után a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről
szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja szerinti
pályázat keretében támogatásban nem részesült.
5. Az önkormányzat kijelenti, hogy költségvetési szerveinél és polgármesteri
hivatalánál a meglevő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
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munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
Határidő:
2011. szeptember 27.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető Gazdálkodási osztályvezető)

7. Nagykanizsa részvétele az „Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési
Program”-ban (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Megkerestek bennünket egy civil szervezettől, akik kapcsolatban vannak, és
pályázatírók, bonyolítók segítségével, akik benn vannak egy nemzetközi összefogást felmutató
pályázatban, és ez a pályázat került elénk. Ha támogatni tudjuk, akkor én nyugodt szívvel és jó szívvel
tudom mindenki tanácsolni, körülbelül 400 gyereknek egy tájékoztatása, utaztatása a természetvédelem
kapcsán történhet meg, és különböző osztrák intézményekkel, és ott dolgozó vagy éppen tanuló
gyermekekkel tudnak felvenni kapcsolatot, valamint felnőttek és pedagógusok tudnak e pályázatok
keretén belül tapasztalatot cserélni. Kérdést nem látok, ezért szavazásra teszem fel, miután lezártam a
vitát, a határozati javaslatot. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kérem, nyomja meg az
igen gombot.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
265/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1.
a) egyetért a Magyarország–Ausztria Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013
keretében
meghirdetett
természeti
erőforrások
menedzsmentjének javítására vonatkozó együttműködés megvalósításával.
b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a kb. 60.000 EUR (2011. 08. 02-i
hivatalos MNB hivatalos devizaárfolyammal számolva: 16.168.800 Ft)
összköltségű és legfeljebb 1.855 EUR (500.000 Ft) önerejű projekt pályázati
dokumentációját, továbbá - nyertes pályázat esetén - a támogatási
szerződést írja alá.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda, irodavezető)
2. A 2011. évi költségvetés 16. számú melléklet, fejlesztési célú céltartalék, 2.,
Önkormányzat pályázati önrész soráról biztosítja a legfeljebb 1.855 EURnak megfelelő önrészt.
Határidő:
2011. december 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)
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8. Nagykanizsa részvétele a „Networking in Europe: Local Governments meet the MDGs”
(Hálózat Európában: helyi önkormányzatok találkozója a millenniumi fejlesztési célok
megvalósítása érdekében) Európai Uniós projektben (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Benedek Miklós elnök Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület
Cseresnyés Péter: Ez is egy pályázat. Itt még önrészt, pénzt, egy fillért nem kérnek. Annyit kértek
tőlünk, hogy egy nemzetközi pályázat keretében megrendezendő konferencia helyszínéül biztosítsunk
egy termet Nagykanizsán, valószínű, a Medgyaszay Házat fogják kérni, ami azt jelenti, hogy több
országból, Németország, Ausztria, talán még ezen kívül más országokból is és Magyarországról a
konferencia résztvevői itt találkoznának, és úgy, hogy egy fillérünkbe nem kerül, talán a rezsidíjon kívül,
egy nemzetközi konferenciát tudunk rendezni. Ezért ajánlom jó szívvel ezt.
Bicsák Miklós: Már az elmondott témában úgy veszem ki, én is szerettem volna ezt fejtegetni, hogy
mibe kerül a városnak, de értem a dolgokat, hogy ez azért egy olyan marketing, hogy a városunk nevét
is, és költsége pedig nem súlyos, vagy talán semmi. Ha jól értelmezem.
Cseresnyés Péter: Így van. Annyi, hogy világítást kell kifizetnünk, valószínű, és a fűtés vagy hűtés
számlát, attól függően, hogy melyik időszakban, évszakban fogják megrendezni a konferenciát.
Köszönöm szépen a támogató hozzászólását. A vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati
javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
266/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1.
a) egyetért Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Networking in
Europe: Local Governments meet the MDGs” című Európai Uniós
projektben való részvételével.
b) felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges
társulási űrlapot írja alá.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda, irodavezető)
2. felkéri a polgármestert a záró konferencia megrendezéséhez szükséges
rendezvényterem biztosítására.
Határidő:
2013. december 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda, irodavezető)
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9. Javaslat brüsszeli pályázatokon való részvételhez szükséges szakértői munka elvégzésére
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Egy pályázatot szeretnék kiírni. Ugye mindannyian tudják azt, hogy a nemzeti
források, Európai Uniós források nemzeti elosztásán a pénzek lassan, lassan elfogynak, de óriási
pénzek vannak még közvetlen brüsszeli elérési lehetőséggel, és keresünk olyan csapatot,
természetesen egy határozott idejű szerződéssel, akik nekünk nem csak felkutatni tudnak
pénzforrásokat, hanem esetleges pályázatírásban is segítséget tudnak nyújtani, valamint megtalálják azt
az utat, megtalálják azt a területet, ahol eredményes pályázatot írunk, vagy írhatunk, természetesen úgy,
hogy területeket, akár határon túli területeket is bevonjunk. Tehát magyarul, azt szeretném, hogyha
Nagykanizsa önálló pályázóként indulhatna a közeljövőben, egy-két éven belül brüsszeli, közvetlenül
brüsszeli pénzekért, és nem nemzeti forrásoldalról, az egy másik téma lesz, egy másik terület lesz.
Ebben az esetben nem meglevő pályázatokra pályázhatunk, hanem mi próbálunk olyan pályázatokat
összehozni, ami pályázatot támogat majd Brüsszel, és akkor tulajdonképpen mi vagyunk a fő pályázók,
akikhez csatlakozhatnak mások egy nyertes pályázat esetén. Nem szeretnék sok pénzt szánni rá, azt
szeretném, hogyha egy körülbelüli összeget meghatozva, egy osztályvezetői bér és költségeit szánnánk
erre a dologra havonta, és mondom, egy záros határidőt, tehát határozott idejű szerződést szeretnék
kötni egy pályázatnyertessel.
Dr. Fodor Csaba: Bizottsági ülésen ebből éles vita kerekedett ki, mert mi azt gondoljuk, hogy valóban
fontos cél az, hogy Nagykanizsa, ha képes rá, akkor önállóan is pályázati forrásokhoz jusson akár
brüsszeli, akár hazai pályázatokról van szó, de azt hisszük, és ez nem volt világos a bizottsági ülésen,
és ezért jó páran nem is támogattuk ezt a javaslatot, hogy 6 millió Ft-ot, pontosítom azt az összeget,
amit polgármester úr itt eléggé körmönfontan fogalmazott meg osztályvezetői fizetésekhez
viszonyítottan, tehát 6 millió Ft-ot, havi max. bruttó 500.000 Ft-ról szól ez az előterjesztés, ami
számunkra úgy tűnt, hogy ez egy pályázat, kvázi pályázatfigyelő, kicsit kibővített, de mégiscsak
pályázatfigyelő program lenne. Erre mi ezt a pénzt soknak tartjuk. Mindazonáltal azt gondoljuk, hogy
valóban valami lehetőséget kell arra találni, hogy a városunk újabb forrásokhoz jusson, de ez kevesebb
pénzből is, mint ott volt szakember, a bizottsági ülésen és elmondta, ez kevesebb pénzből is megoldható
lenne, és akkor talán ezeket a pénzeket, a fennmaradó pénzeket a pályázati önrészekhez lehetne
felhasználni, mert azt lássuk be, hogy a mostani, tehát ez évi költségvetés, de amennyire a következő
napirendi pontokban majd látjuk is, meg hát láttuk eddig is, már a következő évi költségvetés is
olymértékben a kiadási oldal terhelt, hogy nem biztos, hogy túl sok szabad forrásunk lesz vagy lenne ma
is önrészek finanszírozására. És mi azt gondoltuk, hogy talán először arra kellene ezt fordítani, és ennél
jóval kevesebb összegből megoldani ezt a kérdést. Egy kicsit szkeptikusak voltak a szakemberek ott a
bizottsági ülésen. Mi páran osztottuk az ő álláspontjukat, és mi így, ebben a formában éppen ezért nem
is tudtuk támogatni.
Cseresnyés Péter: Remélem, azért sikerült megvilágosítani abban az ügyben, hogy itt nem
pályázatfigyelésről van szó, hanem lényegesen több dologról van szó. Egyébként sok mindenben
egyetértek Önnel képviselő úr, még egy dologban nem értek egyet Önnel, nem körmönfontan, hanem
körülírtan mondtam azt a bizonyos összeget el. Óriási különbség van a kettő között.
Balogh László: A mi bizottságunk ugyan ezt nem tárgyalta, ezt a napirendi pontot, de hadd legyen
egyéni véleményem ezzel együtt, és erősítő a véleményem. Én azt gondolom, hogy a pályázat az
innováció legfontosabb eszköze jelen helyzetünkben. Ez közhelyszerű is szinte, de így van, és azt is
tudnunk kell, hogy a magyarországi, tehát belső EU-s pályázatok lehetősége kifogyóban, tehát egyre
kevesebb ilyen ESZA támogatású, és így tovább, országon belüli pályázati lehetőség lesz, a spektrum is
szorul, egyre kevesebb témában, viszont, ugye ismerős az adat, hogy itt 74 millió Euroból ugye 40 %-ot
…
Cseresnyés Péter: … milliárd, elnézést, nem millió, milliárd.
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Balogh László: …. bocsánat, igen, 74 milliárd Euroból 40 %-ot használtak még csak fel a 2007-2013-as
ciklusban a brüsszeli típusú pályázatokból, és itt még van bőven mozgástér. Annyiban tájékozódtam,
hogy utánajártam az Interneten, meg a Pályázati Irodát is kértem segítségképpen, hogy a Európai
Területi Együttműködés célkitűzés programjait illetően brüsszeli kezelési támogatási programok mennyi
van, milyen típusú van. Nem megyek bele semmiféle bővebb elemzésbe, de ez ilyen néhány soros
pályázatcímeket jelölt, tehát egy ilyen vastag, többtíz oldalas anyag mutatja csak a brüsszeli pályázati
lehetőségeket. Ezeket bizony angolul kell megcsinálni. Ez nem jelenti azt, hogy a Pályázati Irodánkra
nem fogunk valamiféle koordinációban támaszkodni, de valószínű, hogy itt kell külső segítség is. Én
tiszta ésszel és szívvel azt támogatnám, hogy igenis lépjünk ebben előre. Én már régebben is szívesen
láttam volna ebben az előbbre lépést.
Dr. Etler Ottó László: Képviselőtársam, engem Pénzügyi Bizottságon megnyugtattak, hogy nem arról
van szó, hogy jelentkezett valaki, hogy írna ilyen pályázatokat nekünk, hanem arról van szó, hogy mi
szeretnénk ilyet írattatni.
Cseresnyés Péter: Így van.
Dr. Etler Ottó László: Én ezt húznám alá, és ezért tudom támogatni. Én csak arra kérném polgármester
urat, hogy ugyan már, amikor .. legyen már néhány olyan jelentkező csapat, akik ilyenre képesek,
referenciával rendelkeznek, és hadd lássuk majd meg azt, hogy, vagy akár dönthessünk is róla, hogy ki
legyen az a több közül.
Cseresnyés Péter: Csak olyanokat kell választani, aki meg tudja valósítani ezt a célt.
Sajni József: Nekem csak egy ötletem támadt, hogy természetesen támogatom én is, hiszen valóban
azokkal a pénzekkel, amelyekkel egy ilyen pályázat esetén rendelkezhet a város, ezt csak így lehet
megszerezni, hogyha e mögött egy komoly szakmai munka, illetve szakértői munka is van. De én azért
ennek a pénznek egy részét én sikerdíjként könyvelném el, vagy legalábbis odatenném, mert az
rendben van, hogy írunk pályázatot, és hogyha nem nyer, akkor is ki kell fizetni azt a bizonyos összeget.
Én egy részét, ez a javaslatom lenne, hogy én ebből a maximum 6 millióból én 2-öt visszatartanék a
sikerdíj címén, és az, aki ebben a dologban tényleg sikeres pályázatot hozott össze, azt utána lehetne
azzal díjazni. Én legalábbis én úgy gondolom, hogy ez ennek az értékét növelhetné.
Cseresnyés Péter: Több hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Ha szabad, akkor reagálnék két-három
gondolattal az elhangzottakra. Fodor képviselő úrnak mondanám, hogy szakértőkkel én is beszéltem, és
például van nagykanizsai szakértő, egy fiatalember, aki pont ezt a módszert javasolta. Tehát vannak,
akik azt mondják, hogy ez a jövő, és hogyha a nemrég megalakult nagykanizsai pályázatírók, nem
tudom pontosan, mi ez az egyesület, amit létrehoztak, az ő tagjaikkal beszél Fodor képviselő úr, akkor
megerősítik azt, amit én most mondtam. Tehát én azt hiszem, hogy ebbe az irányba el kell mozdulni, és
meglátjuk, hogy milyen tapasztalatunk lesz. Tehát nem kőbevésett az, hogy egy társasággal kell ezt
nekünk végigcsinálni. Ha nem teljesítenek, akkor felbontjuk a szerződést, olyan szerződést szeretnék
kötni. És azért mondtam, hogy határozott idejű szerződést szeretnék kötni. Balogh képviselő úr –
Pályázati Irodának lesz ebben szerepe, mert nem sima, és itt Sajni képviselő úrnak is szeretném
mondani, nem pályázatírásról van szó. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a pályázat megírása ebben
az esetben a jelentős munka, hanem az, hogy olyan dolgot találjunk ki, ami nekünk jó, és ehhez tudunk
pénzt szerezni. Tehát nem az történik, hogy megjelenik három cím egy nemzeti pályázati kiírásban, és a
közül választhatunk, hogy most ez nekünk jó vagy nem jó, de ha nem jó, akkor is csinálunk, mert
legalább kapunk egy kis pénzt, hanem azt mondjuk, hogy olyan tervet dolgozunk ki, amivel elmegyünk
Brüsszelbe az Európai Unióhoz, és kérünk rá támogatást, és Brüsszel azt mondja, hogy kérem, ezt
támogatom, … van egy másik tervünk, azt meg nem támogatja. De akkor olyan dolgot valósítunk abból a
pénzből meg, amire tényleg szükségünk van. Nem tudom, mennyire érthetően mondtam ezt a dolgot.
Tehát erre keresünk most közreműködő szervezetet. És a pályázatírásra itt lesz a Pályázati Irodánk,
őrájuk nagyon fontos szerep fog ebben az esetben is hárulni. Bár a vitát lezártam, de hogy vita ne
legyen a vita lezárásából, most kivételesen Fodor képviselő úrnak megadom a szót, és arra kérem,
hogyha lehet, akkor két percbe férjen bele.
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Dr. Fodor Csaba: Csak megjegyzem, egyébként nem zárta akkor még le, amikor megnyomtam a
gombot….
Cseresnyés Péter: De lezártam.
Dr. Fodor Csaba: …. de ne vitatkozzunk ezen….
Cseresnyés Péter: Ezen nem kell vitatkozni, így van, én is …
Dr. Fodor Csaba: Módosítási javaslat hangzott el, amit akkor én beterjesztenék az Etler Ottó helyett.
Ugye Ő azt javasolta, hogy ne polgármester úr döntse el, mert ebben a határozati javaslatban az is bent
van, hogy a szerződést megkösse legfeljebb 6 millió Ft értékig, én akkor azt módosítanám, hogy a
polgármester úr a szerződést, azt legalább a Pénzügyi, meg a városfejlesztési bizottság véleményét
kikérve kösse meg. De ha már, mint említette a kanizsai pályázatírókat, akkor én nagyon szeretném, ha
az belekerülne, hogy három, elsősorban pályázatírással foglalkozó cégtől vagy természetes személytől
kérjen ajánlatot a polgármester úr. Aztán a következő pontban pedig az, hogy a két bizottság előzetes
véleménye alapján írja alá a szerződést.
Cseresnyés Péter: Jó. Én akkor azt kérem, hogy egyezzen abba bele, hogy külön bizottsági ülést ne
kelljen, összevont bizottsági ülésen belül, belemegyek, mert ezzel nincs különösebb gond. Egy
összevont bizottsági ülés keretén belül, ha lehet, akkor ezzel így ki … Én az elsőt, tehát, amikor azt
mondta, hogy pályázatírással foglalkozó cég, ez természetes, én ezt feleslegesnek tartom, felteszem
természetesen szavazásra, de hát mást nem is akarok meghívni, sőt, még azt is beletenni, hogy
legalább egy kanizsai legyen közöttük, tehát ezt is el tudom fogadni, de ezt én feleslegesnek tartom.
Igen?
Dr. Fodor Csaba: Én azért mondtam, mert a cég, az a cégjog szerint és a társasági törvény szerint, az
behatárolt, hogy kik azok. De hátha foglalkoznak mások is, és nem cég formában foglalkoznak
pályázatírással, tehát én ….
Cseresnyés Péter: Ja, értem.
Dr. Fodor Csaba: Tehát én ezt kibővíteni akartam volna. Én bárkivel, aki ….
Cseresnyés Péter: Ha nem haragszik, ettől függetlenül én ezt nem támogatom, a másikat, tehát a
bizottságit viszont támogatom, tehát külön teszem fel szavazásra. Tehát az elsőt, akkor én azt nem
támogatom. Aki támogatja, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Én ezt nem támogatom.
A közgyűlés 4 igen, 4 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.
267/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Dr. Fodor Csaba
képviselőnek azt a javaslatát, hogy a „Javaslat brüsszeli pályázatokon való
részvételhez szükséges szakértői munka elvégzésére” előterjesztés szerinti
határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a polgármester három, elsősorban
pályázatírással foglalkozó cégtől vagy természetes személytől kérjen
ajánlatot.
Cseresnyés Péter: És az, hogy akkor együttes ülésen, a Városfejlesztési, és melyiket mondta,
Pénzügyi, és a Pénzügyi Bizottság javaslatát vegyem figyelembe a döntésnél, azt kérem, szavazzuk
meg. Ezt én is támogatom úgy, ahogy az előbb mondtam.
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A közgyűlés 15 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
268/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
Nagykanizsa gazdasági életének fellendítése érdekében a Közbeszerzési Szabályzat
XVIII. Fejezet (1) bekezdés értelmében három, pályázatíró cégtől árajánlatot kérjen a
brüsszeli fejlesztési tanácsadás, mint szakértői munka elvégzésére, és a legjobb
ajánlatot tevő céggel – a Pénzügyi, valamint a Városfejlesztési- és Üzemeltetési
Bizottság előzetes véleményét figyelembe véve – a szerződést megkösse legfeljebb 6
millió forint (havi max. bruttó 500e Ft) keretösszeg erejéig egy éves időtartamra. A
2011. évre vonatkozó vállalkozói díjat a 2011. évi költségvetés 16. számú melléklet,
fejlesztési célú céltartalék, 2., Önkormányzat pályázati önrész soráról, a 2012. évre
vonatkozó vállalkozói díjat a 2012. évi költségvetésben biztosítja.
Határidő:
2011. október 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika - Pályázati Iroda, irodavezető
Tácsi Hajnalka - Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)
Cseresnyés Péter: Természetesen hozzáteszem azt, Fodor képviselő úr, remélem, egyetért abban,
hogy ne várjuk ki a hónap végét, ha gyorsabban meg tudja ezt csinálni, tehát soron kívüli bizottsági
ülésen, mert minél előbb menjen a dolog, hogyha ennek eredménye lesz.

10. Javaslat „Testvértelepülések polgárainak találkozói” című brüsszeli pályázat benyújtására
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Farkas Tibor KKK igazgatója
Cseresnyés Péter: Ez már kérem szépen, egy hasonló dolog, amiről beszélünk. Itt egy csoport
dolgozott ki egy pályázatot, amihez most mi nem „fővállalkozóként”, hanem oldalági valami kis pénzért
megyünk, pályázunk, hogyha nyerünk. De ez is egy ilyen közvetlen brüsszeli forrás, ez egy más
település által benyújtott közvetlen forrás.
Balogh László: Csak egy praktikus felvetés, bár nem tárgyalta bizottságunk, de ez azt is jelenti, ha
elfogadja a közgyűlés ezt az előterjesztést, és ugye nyerünk, és ténylegesen ez a találkozó odakerül az
Európa Naphoz, ami május 9-dike, hogy a Város Napját is hozzávévén, mert a pályázat lényege többek
között ez is, a Város Napja ezek szerint május 11-12-én lenne. Ez nem baj, hogy már most eldől, sőt, a
nyilvánosság figyelemfelkeltése céljából is mondanám ezt. Tehát a Város Napja ezek szerint május 1112-én lenne.
Cseresnyés Péter: Én tennék egy félmondatot hozzá, hogyha az péntek, szombatra esik, de úgy
tudom, péntek, szombatra esik, akkor én támogatom, tehát ezzel a kiegészítéssel, és a vitát lezárva
szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki ezzel a kiegészítéssel el tudja fogadni, az kérem,
nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 14 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
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269/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a „Testvérvárosok polgárainak
találkozói” című pályázaton való részvételhez szükséges szakértői munka
elvégzésére, továbbá az idegen nyelvű pályázat elkészítésére az
InnoConsult Group Hungary Kereskedelmi és Vállalkozó Kft-t (1137
Budapest, Budai Nagy Antal u. 6. I/3.) megbízza, valamint a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közbeszerzési Szabályzatának XVIII. Fejezet (1)
bekezdés értelmében – rendkívüli sürgősség miatt - a szerződést aláírja.
Határidő:
2011. augusztus 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)
2. a „Testvértelepülések polgárainak találkozói” című kiírásra benyújtandó
pályázat szakértői munka elvégzésére, továbbá a pályázat elkészítésére
60.000 Ft + Áfa díjat a 2011. évi költségvetés 16. számú melléklet,
fejlesztési célú céltartalék, 2., Önkormányzat pályázati önrész soráról
biztosítja. Sikeres pályázat esetén a felek által közösen megállapodott
sikerdíj az elnyert támogatás 5% + ÁFA díjat, maximum bruttó 1.250 EUR +
ÁFA díjat a 2011. évi költségvetés 11. számú melléklet, Igazgatási
feladatok, dologi és egyéb folyó kiadások (városi rendezvények) soráról
biztosítja.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
Operatív felelős: Tácsi Hajnalka, Gazdálkodási Osztály, osztályvezető
3. felkéri a polgármestert, hogy támogató döntés esetén a támogatási
szerződést aláírja.
Határidő:
Támogatási döntés kihirdetését követően
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)
4. egyetért azzal, hogy támogató döntés esetén a 2012. évi Város Napja
rendezvény 2012. május 11-12-én kerüljön megrendezésre.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Polgármesteri Kabinet)
11. Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált
közzétételére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

Intézménye

intézményvezetői

pályázatának

Cseresnyés Péter: Mindenki tudja az előzményét, újra ki kell írnunk a pályázatot. Hozzászóló van-e?
Nem látok. A vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen
gombot.
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
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270/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet a nagykanizsai
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői munkakörének
betöltésére a mellékletként csatolt pályázati felhívás közzétételével. A
Közgyűlés felkéri a jegyzőt a pályáztatással kapcsolatos feladatok elvégzésére,
a pályázati felhívás közzétételére, illetve a pályáztatás jogszabályban foglaltak
szerinti lebonyolítására.
Határidő:

2011. szeptember 15. – a pályázati kiírás közzétételére
2011. november 24. – a pályázatok Közgyűlés elé
terjesztésére
Felelős :
dr. Tuboly Marianna jegyző a pályázati kiírás közzétételére,
Cseresnyés Péter polgármester a pályázatok Közgyűlés elé
terjesztésére
(Operatív felelős: Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető, Szociális Osztály)

12. Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Támogató Szolgálatának 2012. január 1.
napjától pályázati rendszerben történő tovább működtetésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Ignáczné Király Rózsa intézményvezető Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye,
Mészáros Marianna szolgálatvezető, Támogató Szolgálat
Cseresnyés Péter: Ugye arról van szó, a Támogató Szolgálat ezen tevékenységét pályázati úton
elnyert forrásból tudjuk biztosítani. Abban az esetben, ha véletlenül, és erre remélhetőleg kicsi az esély,
nem nyerünk a pályázaton, akkor újra kell gondolnunk, hogy csinálunk-e ezzel valamit, vagy sem, mert
ugye forrásunk a költségvetésben erre nincs. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni
a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
271/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Nemzeti Erőforrás
Miniszter által a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.(VII.30.) Korm. rendelet alapján kiírt
a támogató szolgáltatás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására
és működésének támogatására vonatkozó pályázaton való részvételt.
Egyetért azzal, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye Támogató Szolgálatát 2012. január 1.
napjától - sikeres pályázat esetén - pályázati rendszerben tovább működtesse,
és a támogató szolgáltatást, mint nem kötelező önkormányzati feladatot
továbbra is biztosítsa.
Felhatalmazza a polgármestert nyertes pályázat esetén a finanszírozási
szerződés aláírására.
Határidő:
2011. szeptember 23.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető, Szociális Osztály
Rodekné Hederics Erika irodavezető, Pályázati Iroda)
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13. Javaslat a Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület 2010-2012. évi támogatására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Poprádi Zoltán elnök, Nagykanizsa-Bagola Városszépítő Egyesület
Cseresnyés Péter: Hosszas tárgyalások után úgy néz ki, hogy megállapodás született. Még lehet, hogy
majd egy kicsit finomítunk rajta, de a lényeg az, hogy a keret-megállapodás által meghatározott
összegnek egy bizonyos részét a Városszépítő Egyesület működésére, városrészi ünnepségekre
felhasználhatja, egy részét, a nagyobb részét viszont csak kimondottan fejlesztésre használhatja úgy,
hogy javaslatot tehet, és a közgyűlés és a Városfejlesztési Osztálynak a közreműködésével mi hajtjuk
végre közvetlenül azokat a fejlesztéseket, amelyet közösen megállapítottunk, és amiben közösen
megállapodtunk. Erről szól az előterjesztés. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki a határozati
javaslatban foglalt pontokat el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
272/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. 465/37/2010.(IX.07.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő:
2011. augusztus 25.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Titkárság-vezető)
2. egyetért a Nagykanizsa-Bagolai Városszépítő Egyesülettel a 2010-2012.
évekre szóló, középtávú támogatási szerződés megkötésével. (3. sz.
melléklet.) Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
2011. augusztus 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály
3. Nagykanizsa-Bagolai Városszépítő Egyesület támogatásához és a Bagola
városrészben elvégzendő önkormányzati beruházási, felújítási feladatok
elvégzéséhez a 2011. évben a költségvetésben (15. sz. melléklet)
rendelkezésre álló 6.000 eFt terhére biztosítja a szükséges forrást az
alábbiak szerint:
2010. évi LTP támogatás:
687 eFt
2010. évi működési célú támogatás: 600 eFt
2010. évi fejlesztések
983 eFt
2011. évi LTP támogatás:
2.747 eFt
2011. évi működési célú támogatás: 600 eFt
Összesen:
5.617 eFt

(pénzeszköz átadás)
(pénzeszköz átadás)
(önkormányzati beruházás)
(pénzeszköz átadás)
(pénzeszköz átadás)

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés soron következő
módosítása során az átvezetésekről intézkedjen.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető, Gazdálkodási Osztály)
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4. Nagykanizsa-Bagolai Városszépítő Egyesület támogatásához és a Bagola
városrészben elvégzendő önkormányzati beruházási, felújítási feladatok
elvégzéséhez a 2012. évben biztosítja a szükséges forrást az alábbiak
szerint:
2011. évi fejlesztések
2.947 eFt
2012. évi LTP támogatás:
458 eFt
2012. évi működési célú támogatás: 600 eFt
2012. évi fejlesztések:
nem ismert
Összesen:
nem ismert*

(önkormányzati beruházás)
(pénzeszköz átadás)
(pénzeszköz átadás)
(önkormányzati beruházás)

(* a 2011. évi infláció alapján számítandó, ez alapján nem lehet kevesebb,
mint 9.241 eFt)
Az elvégzendő önkormányzati beruházási, felújítási
költségvetés rendeletekben külön soron szerepelteti.

feladatokat

a

Határidő:
2012. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető, Gazdálkodási Osztály)
5. felkéri a polgármestert, hogy – a gazdasági válság okozta pénzügyi
nehézségekre tekintettel – folytasson tárgyalásokat a Nagykanizsa-Bagolai
Városszépítő Egyesülettel a 2000. évben megkötött keretmegállapodás
módosításáról, elsősorban az évente nyújtandó támogatás fix, inflációval
nem növelt összegének meghatározásáról, de minden egyéb olyan
kérdésről, amelyek módosítását az eltelt időszakban történt változások
indokolttá tehetnek. A keretmegállapodás módosításának javaslatát
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
2011. október 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály)

14. Javaslat a „választókerületi képviselői keret” fejlesztési kiadásokra előirányzatának
felhasználására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Ugye volt egy olyan határozatunk, hogy bizonyos záros határidőn belül mindenkinek
be kell nyújtani az igényét. Úgy tudom, Tárnok úrtól kérdezem, mindenki benyújtotta az igényét, ugye a
keretre. Ez az utolsó, úgy tudom, ez az utolsó határozat, ami alapján. Vagy lesz még? Tudtommal
mindenki benyújtotta. Most döntünk a képviselői keretnek a felhasználásáról.
Dr. Csákai Iván: A képviselői keretben hivatkozva a 2/a. mellékletre kellene szerepelni az 1 milliós
képviselői keretem felosztásának. Itt csak egyetlenegy tétel szerepel.
Cseresnyés Péter: Egészítse ki akkor képviselő úr, és akkor úgy szavazzuk meg. Jó?
Dr. Csákai Iván: Osztályvezető úr majd …
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Tárnok Ferenc: Most nézem a honlapon a Csákai úr által említett előterjesztést, én látom ezt a
mellékletet, amit a képviselő úr hiányol. Ez a 2/a. számú melléklet, ami a honlapon elérhető a mai
közgyűlési előterjesztések …
Cseresnyés Péter: Ez a Kisberki út, Hevesi Iskola …
Tárnok Ferenc: … 1-3., igen, Hevesi Iskola, illetve Péterfy Sándor Általános Iskola térburkolási … 5.
oldalán.
Cseresnyés Péter: … Jó, akkor rendben van. Tehát ezek szerint rendben van. Én is látom itt
papíromon, tehát rendben van. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki a határozati
javaslatot el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
273/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. dönt arról, hogy a „Választókerületi képviselői keret” fejlesztési- és működési
kiadásaira biztosított 17.000 eFt előirányzat terhére Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor
Csaba, Gyalókai Zoltán, Marton István képviselő urak javaslatát elfogadva
jelen előterjesztés 2/a. mellékletét képező táblázatban megjelölt fejlesztési
célokra biztosít fedezetet. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, illetve a finanszírozási és támogatási szerződések
megkötésére.
Határidő:
2011. december 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: érintett osztályvezetők)
2. dönt arról, hogy Dr. Csákai Iván módosító javaslata alapján a
189/2011.(V.26.) közgyűlési határozatban foglalt Kisberki u 1-3 lépcső
felújítását jelen előterjesztés 2/a. melléklete alapján 85.000.- Ft-tal
támogatja, a fennmaradó 915.000.- Ft keretösszeget a 2/a. mellékletben
megjelölt fejlesztési célokra biztosítja.
Határidő:
2011. december 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: érintett osztályvezetők)
3. dönt arról, hogy Dr Csákai Iván és Gyalókai Zoltán javaslata alapján a
Hevesi Sándor Általános Iskola és a Péterfy Sándor Általános Iskola
tekintetében az alapberuházói jogokat átadja az intézmények részére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2011. december 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: érintett osztályvezetők)
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15. Javaslat a Palini Általános Iskolában járda építésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Magyar Ferenc igazgató
Bicsák Miklós: Nagyon örülök, hogy itt van iskolánknak igazgatója. Én szeretnék, és utána
véleményemet, meg egyéb, hogy szót kapna igazgató úr ezzel a járdával, elmondaná az úgynevezett
támogatókat, meg az egyéb, mert ez fontos a városrésznek, hogy ez a járda megépüljön, és kérném
megadni a szót igazgató úrnak.
Cseresnyés Péter: Legfőbb támogatója ennek a járdaépítésnek Ön és képviselőtársai, az
önkormányzat, mert a 1,5 millióról már eljutottunk 3 millióra, úgyhogy biztos, hogy sok vállalkozó
támogatja még, mert még több lenne talán ennek az összege, de mi vagyunk a legfőbb támogatója, és jó
szívvel szavaztuk eddig is meg, és remélem, jó szívvel fogjuk ma is megszavazni ezt az előterjesztést.
Gyalókai Zoltán Bálint: A Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság megtárgyalta, és az összeget a
tervezettekkel ellentétben, a 3,3 millió Ft-ot, amit az önkormányzatnak kéne kifizetni, túlzónak találja az
eredetileg tervezett 1 millió Ft-hoz képest, sőt, hogyha hozzáteszem a 200.000 Ft tervezési díjat, szóval,
túlzásnak tartja, és nem támogatja.
Cseresnyés Péter: Több hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Bicsák képviselőnek a javaslatát
természetesen figyelembe veszem abban az esetben, hogyha igazgató úr kíván szólni, akkor arra
kérem, hogy a mikrofonhoz fáradjon ki, és gondolatait ossza meg velünk.
Magyar Ferenc: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok. Röviden csak annyit szeretnék
elmondani, hogy a gyermekek biztonságos, illetve felnőttek, a gyalog közlekedők biztonságos
közlekedése érdekében fontosnak tartom, illetve a Városfejlesztési Osztály munkatársai is fontosnak
tartják a járda megépítését. Valóban, a költségek megugrottak a tervező által beállított költségekhez
képest, azonban szülői munkaközösséggel összehangoltan mintegy 1,2 millió Ft-tal tudtuk csökkenteni
ezt a költséget. Ez volt az én feladatom, hogy ezt koordináljam a szülői munkaközösséggel. Ezt a
munkát elvégeztük, papíron ott van az előterjesztésben. Ennyit szerettem volna elmondani.
Cseresnyés Péter: Köszönjük szépen a szülői munkaközösségnek a segítséget, köszönjük azt, hogy
körülbelül 1 millió Ft-tal kevesebbe kerül ez a járda, és tényleg, nem is a pénzt kell nézni itt, hanem azt
kell nézni, hogy a gyerekek most biztonságosan, és nem csak a gyerekek, a felnőttek is biztonságosan
közlekedhetnek ezen a járdán. Több hozzászólót nem látok, már a vitát lezártam az előbb is, akkor
szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni a benne foglaltakat, az kérem, nyomja
meg az igen gombot, és arra kérem igazgató urat, hogy ha még tudnak spórolni, tegyék azt.
A közgyűlés 14 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
274/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Palini Általános Iskola
járdaépítési munkálataira a költségvetés 16. sz. mellékletében szereplő
„Közlekedésbiztonsági beavatkozások” előirányzat terhére 3.344 eFt-ot az
intézmény fejlesztési előirányzatának megemelésével biztosít. Az alapberuházói
jogokat az intézmény részére átadja. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
költségvetési rendelet soron következő módosítása során az előirányzatok
átvezetéséről intézkedjen.
Határidő:
a munkálatok elvégzésére: 2011. december 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Magyar Ferenc igazgató)

25

16. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények átszervezésből adódó költségvetési elvonásokra
és pótigény biztosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Valamennyi oktatási- nevelési intézmény vezetője
Cseresnyés Péter: Ez a napirend összefügg az elsővel, és nem tudom, hányadikkal, ahol a
létszámgazdálkodásról van szó. Itt az iskolai átszervezések kapcsán kell bemutatnunk azt, hogy hogyan
alakultak a létszámok egyes iskolákban a vezetői szintű összevonás után, milyen munkaköröket kellett
máshová áttenni, hol szűntek meg munkakörök, hol bővült valami, és mennyi megtakarítás jött elő a
strukturális átalakításból. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati
javaslatok sok-sok pontját, ami összesen 12, - jól néztem ugye? – igen, aki mind a 12 ponttal egyet tud
érteni, kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
275/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a Kőrösi Csoma Sándor és Péterfy Sándor Általános Iskola 2011. évi
költségvetéséből az intézményi integráció során megtakarításként
keletkezett, járulékkal növelt 2.530.079 Ft összeget elvonja.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető)
2. a Zrínyi Miklós és Bolyai János Általános Iskola 2011. évi költségvetéséből
az intézményi integráció során megtakarításként keletkezett, járulékkal
növelt 2.494.446 Ft összeget elvonja.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető)
3. a Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2011.
évi költségvetéséből az intézményi integráció során megtakarításként
keletkezett, járulékkal növelt 631.118 Ft összeget elvonja.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető)
4. a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola 2011. évi költségvetéséből az
intézményi integráció során megtakarításként keletkezett, járulékkal növelt
196.596 Ft összeget elvonja.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető)
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5. a Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola
főzőkonyhájának megszüntetéséből megtakarításként keletkező dologi
kiadások összegét, 7 107 636 Ft-ot az intézmény 2011. évi költségvetéséből
elvonja.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető)
6. a Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola
főzőkonyhájának megszüntetését követően a zavartalan feladat ellátás
biztosítása érdekében 6 konyhai dolgozó Kőrösi Csoma Sándor - Péterfy
Sándor Általános Iskola főzőkonyháiba történő áthelyezését engedélyezi. A
foglalkoztatásukhoz szükséges bér és járulék összege 2.490.176 Ft, amely
2011. szeptember 1-től átcsoportosításra kerül a Dr. Mező Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképző Iskola költségvetéséből a Kőrösi Csoma
Sándor és Péterfy Sándor Általános Iskola költségvetésébe.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető)
7. a Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola
főzőkonyhájának megszüntetését követően a járulékkal növelt 754 380 Ft
bér jellegű megtakarítást az intézmény 2011. évi költségvetéséből elvonja.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető)
8. felkéri a Polgármestert, hogy a Kőrösi - Péterfy Általános Iskola Péterfy
tagintézmény főzőkonyhája megnövekedő dologi kiadásainak utólagos
finanszírozására, a tényleges fogyasztás ismeretében, a szükséges
intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a fenti kiadási és bevételi
előirányzat soron következő rendeletmódosításban történő átvezetéséről.
Az összeg fedezetéül a Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és
Szakképző
Iskola
főzőkonyhájának
megszüntetéséből
keletkező
megtakarítások szolgálnak.
Határidő:
2011. december 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető)
9. a Rozgonyi Úti Általános Iskola 1 igazgatóhelyettesi munkakörének
megszűnéséből keletkező, járulékkal növelt 525.780 Ft megtakarítást az
intézmény 2011. évi költségvetéséből elvonja.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető)
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10. az általános iskolák vonatkozásában a 2011/2012-es tanév feladatellátásához szükséges, a 229/2011.(VI.30.) számú határozatával elfogadott
álláshely számokat az alábbiak szerint módosítja:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Általános Iskola és
Óvoda Miklósfa
Általános Iskola és
Óvoda Palin
Általános Iskola és
Óvoda Kiskanizsa
Zrínyi Miklós és
Bolyai János
Általános Iskola
Kőrösi Cs. Sándor és
Péterfy Sándor
Általános Iskola

Rozgonyi Úti
Általános Iskola
7.
Hevesi Sándor
Általános Iskola
8.
Szivárvány EGYMI
Intézmények összesen

0

27,38

0

24,39

0

42,89

17

Szakmai

Összes álláshely

Nem szakmai
álláshely

Szakmai
álláshely

Sorszám

Csoport szám
változás

Iskola

Nem szakmai

Álláshelyek
változása

2011/2012. tanév szeptember

44,38

0

0

13

37,39

0

0

25,75

68,64

0

0

-0,3

0

0

+6

0

74,932

35

109,932

0

71,91

38

109,91

0

34,33

10,5

44,83

-0,14

0

0

46,79

19

65,79

0

0

0

53,39
376,012

7,5
165,75

+0,41
-0,01

0
+6

60,89
541,762

Határidő:
2011. szeptember 1.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető
Érintett intézményvezetők)
11. a középiskolák vonatkozásában a 2011/2012-es tanév feladat-ellátásához
szükséges, a 229/2011.(VI.30.) számú határozatával elfogadott álláshely
számokat az alábbiak szerint módosítja:
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1.

2.
3.

Dr. Mező Ferenc –
Thúry György
Gimnázium és
Szakképző Iskola
Nagykanizsai Műszaki
Szakképző Iskola
Batthyány Lajos
Gimnázium

Szakmai

Összes álláshely

Nem szakmai
álláshely

Szakmai
álláshely

Sorszám

Csoport szám
változás

Iskola

Nem szakmai

Álláshelyek
változása

2011/2012. tanév szeptember 1.

0

131,19

40,75

171,94

0

-8

0

211,27

76

287,27

0

0

104,18

0

0

0

68,18

36

Határidő:
2011. szeptember 1.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető
Érintett intézményvezetők)
12. felkéri a Polgármestert, hogy az álláshelyek megszűnésével, létesítésével
összefüggő bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat a soron
következő költségvetési rendelet módosításakor terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
2011. október 1.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető)

17. Javaslat az oktatási intézmények sportorientált óráinak támogatására a 2011/2012-es
tanévben (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Valamennyi érintett intézményvezető
Cseresnyés Péter: Elfogyott a pénzünk, hisz, ha visszaemlékeznek, a költségvetésben csak fél évre
biztosítottuk ennek a fedezetét, és hát ez a strukturális átalakítás, amiről az előbb szavaztunk, és
tudomásul vettük, ez biztosította annak lehetőségét, hogy most ebben a II. félévben a sportorientált
órákat ki tudjuk adni, úgyhogy a sportorientált órákat megtarthatja minden iskola úgy, ahogy eddig
megtette.
Balogh László: Valójában a sportbizottság részéről egyhangú volt a támogatás, ezért hosszabban nem
szólnék, de mégis azért szólok, mert ebben már évek hosszú sora óta, azt gondolom, hogy a város
rendjén való módon üzen. Bár még a mindennapos testnevelés csak lóg a levegőben, és valószínűleg
majd jövő szeptember, jövő év szeptember 1-jétől az új közoktatási törvénynek megfelelően ebben lesz
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országos nekibuzdulás is, de mi annak idején éppenséggel ilyen célzattal ezt a szándékot erősítve
hozták létre ezt a sportorientált óra támogatást. Ez ugyan arra nem elég, hogy minden nap legyen egyegy testnevelésóra, de arra elég, hogy bővüljön a lehetőségek sora. Ez ebben a félévben 4,3 millió Ft-ot
jelent, és hát benne van a határozati javaslatban az is, hogy a jövő évi költségvetésben a jövő év I.
féléve, tehát a 2011/12-es tanévre vonatkozóan is a város elképzelése az, hogy a sportban a fiatalok
számára biztosítjuk ezt a fontos lehetőséget.
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, ezért szavazásra teszem fel a határozati javaslat
pontjait. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
276/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
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23
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Dr. Mező - Thúry Gimnázium és
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Dr. Mező
12

Thúry
20

9

Zrínyi - Bolyai
Általános Iskola

Zrínyi

7
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Bolyai

Szivárvány
EGYMI

Kőrösi - Péterfy
Általános Iskola

Rozgonyi Úti
Általános
Iskola

Hevesi Sándor
Általános
Iskola

Általános
iskola és
Óvoda
Kiskanizsa

Általános
iskola és
Óvoda
Miklósfa
Általános
iskola és
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1. az oktatási-nevelési intézmények számára a sportorientált órákat a
2011/2012-es tanévben az alábbi órakeretekkel engedélyezi:

16

12

Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola

Zsigmondy
16

Cserháti
14

Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető)
2. A sportorientált órák finanszírozásához szükséges, 2011. gazdasági évet
érintő 4.328.160 Ft összeget a Dr. Mező Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola Petőfi u. 5. szám alatti főzőkonyhájának
megszüntetéséből adódó megtakarítás terhére fedezi.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető)
Cseresnyés Péter: A következő és a rá következő napirendi pontot, a 18., 19-eset szeretném
összevonni. Két címzetes igazgató címről lenne szó. Ehhez kérném a támogatását úgy a közgyűlésnek,
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hogy természetesen a címzetes igazgatói adományozásról külön-külön szavaztatnék személyről
személyre. Aki ezt el tudja fogadni, tehát arról, hogy most összevonjuk ezt a két napirendi pontot, az
kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
277/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja azt a javaslatot, hogy a
meghívó szerinti 18. „Sajni József részére címzetes igazgatói cím
adományozása” és 19. „Silló Zsolt részére címzetes igazgatói cím
adományozása” napirendi pont összevonva kerüljön megtárgyalásra.

18. Sajni József részére címzetes igazgatói cím adományozása (írásban)
Előterjesztő: Gábris Jácint önkormányzati képviselő
Meghívott: Sajni József
19. Silló Zsolt részére címzetes igazgatói cím adományozása (írásban)
Előterjesztő: Balogh László önkormányzati képviselő
Meghívott: Silló Zsolt
Balogh László: Az oktatási bizottság ezt a személyi kérdést tisztességgel tárgyalta, és hozott következő
szavazatarányban támogató javaslatokat. Sajni József részére 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodással
javasoljuk a címzetes igazgatói címet. Silló Zsolt részére 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodással javasoljuk a
címzetes igazgatói címet, és annyiban kérek módosítást eredeti határozati javaslatokhoz képest, hogy
felmerült még egy név, amely egy plusz pont lehetne ebben a sorban, egy olyan név, aki a
közoktatásban végzett több évtizedes kiváló munkájáért és kulturális tevékenységéért már volt
egyébként Pro Urbe díjas is, de annak idején, 1996-ban, amikor nyugdíjba vonult, bár 12 évi igazgatói
pályafutás volt mögötte csak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában, de nem, valamilyen okból
nem kapott címzetes igazgatói címet. Mi, a bizottság 8 igen egyhangúlag, legalábbis ezt jelentette, hogy
mi azt javasoljuk a közgyűlésnek, hogy ebben a sorban most Dezső Ferenc tanár úr, igazgató úr, volt
igazgató úr is kapjon ilyen címzetes igazgatói címet.
Dr. Fodor Csaba: Természetesen mind a három előterjesztést támogatni tudom, és támogatni is fogom,
viszont a Silló Zsolt igazgató úrra vonatkozó előterjesztés egy kicsit, hát szemérmes, vagy talán
félrevezető, de nem az igazságot tartalmazza. Önök itt fölsorolják nagyon helyesen, hogy mi mindent tett
pályafutása alatt az igazgató úr, és azt is nagyon helyesen állapítja meg az előterjesztés, hogy
lelkiismeretes munkája eredményeként a nevelőtestület és a képviselőtestület folytatólagosan
megerősítette vezetői, tehát az iskolaigazgatói pozíciójában, és ez módosítás az előterjesztéshez, ám
idén augusztus 1-jével lejárt a vezetői megbízatása, melyet ez a testület a fentiek ellenére nem
szavazott meg. Mert ez így korrekt, így tisztességes, ugyanis ebben most ugye mentjük a menthetőt,
csak azt halkan jegyzem meg, hogy ezt Önök, a többség tette annak ellenére, azt az akkori döntését,
hogy a nevelőtestület, az alkalmazotti tanács, a szülők, mindenki ugye mást kért, mint amit Önök
döntöttek, de ezt már megszoktuk, hogy a lakosság és a polgárok véleménye így kerül figyelembe
vételre. Tehát azért ez így nem tisztességes. Ezzel ki kellene egészíteni, és természetesen én is
támogatom.
Cseresnyés Péter: Tisztességes, és hát van ilyen a világban, sajnos, azt kell mondani, úgyhogy
kritizálni természetesen lehet az eljárást, de egy szavazás, az mindig valamilyen eredménnyel szokott
járni, képviselő úr.
Szőlősi Márta Piroska: Abban a nehéz helyzetben vagyok, hogy két oldalról is meg tudom közelíteni
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ezt a dolgot. Valószínűleg most sokak számára negatív leszek, de azt kell, hogy mondjam, hogy én
ezzel a két előterjesztéssel nem tudok egyetérteni. Teljesen függetlenítem magam most tulajdonképpen
a személyektől. Ha nem ezt tenném, akkor miután egyikükkel közelebbi munkakapcsolatom is volt,
nyugodt szívvel akár igent is nyomhatnék az előterjesztésre. A problémám, az az, hogy ötödik éve
vagyok képviselő, de gyakorlatilag ilyen jellegű előterjesztéssel nem találkoztam. Sőt, azzal sem
találkoztam, hogy legalább valamiféle elveket felállítsunk, vagy valamiféle keretet felállítsunk arra
vonatkozóan, hogy ilyen jellegű, ha úgy tetszik, akkor kitüntetést, vagy méltatást ki az, aki ebben a
városban elérhet. És most éppen azért vagyok ebben a nehéz helyzetben, mert most egyik
képviselőtársam javaslatot tett egy volt iskolaigazgatóra, egy másik képviselőtársam egy másikra, aztán
most az OKISB elnökétől hamar, hamar akkor bejött egy újabb javaslat egy harmadik, már régebb óta
nyugdíjas volt iskolaigazgatóra, és én igazából pont ugyanúgy, mint ahogy a Város Napján adandó,
városunk közgyűlése által adandó kitüntetéseknél, itt is úgy érzem, hogy el fog szabadulni velünk a ló –
hogy csúnyán fogalmazzak. Tehát én úgy gondolom, hogy valamiféle elvek mentén, ha meg tudunk
állapodni, akkor nekem semmi, de semmi kivetnivalóm nincsen az ellen, hogy városunk tényleg polgárai
által nagyon megbecsült, sok tíz éve pedagógus pályán töltött, nyugdíjba vonult, vagy akár nem
nyugdíjba vonult dolgozói ilyen jellegű kitüntetést kapjanak tőlünk, de most úgy gondolom, hogy úgy
indultunk el valaminek, hogy nincs a dolognak eleje, hanem csak bevetettünk egy nevet, bevetettünk
még egy nevet, aztán most meg már egy harmadikat is, és én úgy gondolom, hogy éppen azért, hogy ez
is egy olyan méltó kitüntetése legyen, és olyan elismerése legyen ezeknek az embereknek, mint
amilyennek mi ezt szánjuk, az ő érdekükben is úgy gondolom, hogy célszerű lenne, hogyha
átgondolnánk, mielőtt ilyen döntést hozunk, hogy ezt milyen elvek mentén tesszük meg.
Cseresnyés Péter: Tökéletesen egyetértek képviselő asszonnyal, és hogyha szavazásra bocsátanám,
valószínű, a képviselőtestület többsége, de most nem ebben a helyzetben vagyunk, hanem döntenünk
kell. Én viszont, hogyha megengedik, akkor egy javaslattal élnék az oktatási bizottság felé, hogy záros
határidőn belül, mondjuk október 31-ig állítsanak fel egy ilyen kritériumrendszert, amit belső használatra
tudunk használni, és ezután is beszéljük meg, hogy milyen címek adományozásához azokat a
kritériumokat, azokat az elveket állítsuk fel, ami bizonyos címeknek az adományozásához szükséges, és
akkor sokkal könnyebben döntünk, és esetleg méltatlan vitákba közgyűlésen belül nem megyünk bele,
vagy pedig nem fogunk gyáván szavazni éppen azért, mert, hát múltkor megszavaztuk, akkor most miért
ne szavazzuk meg elve alapján, és én is úgy mondtam ezt el, hogy nem szeretném, hogyha most bárki
is úgy gondolná, hogy itt a két napirendi pontra vonatkozóan, hanem általánosságban szerettem volna
ezt elmondani. Hogyha ezzel egyetértenek, akkor mindenféle közgyűlési döntés nélkül én arra kérném
az OKISB-t, hogy ezt végezze el, mint bizottság.
Bicsák Miklós: Én amondó vagyok, aki dolgozott, dolgozik, azt meg kell becsülni. Majd Ti is eléritek a
40, 50, 60, 70 évet, és ha visszagondoltok, az életpályában bár pedagógus, iparos, egyszerű
segédmunkás, vagy bármi, az életében végzett, azt az embert erkölcsileg úgy tudom, és úgy akarom
kifejezni magam, meg kell becsülnünk. Ezek az emberek, és külön köszönöm Balogh igazgató úrnak,
hogy Dezső Ferenc urat kiemelte, igenis dolgozott. Én a Ferit jól ismerem, mondhatom, gyermekkorom
óta is, meg kell becsülni. Ez a két úr, Sajni képviselőtársunk és a Silló úr is letette a voksát az
iskolájában. Ezen mi nem akadhatunk fönn, nem lehetünk pitiánerek. Én kérem tisztelettel a
képviselőtársaimat, támogassák és szavazzuk meg.
Cseresnyés Péter: Bicsák képviselő úr, nehogy félreértés legyen, tehát itt senki nem beszélt valaki
ellen, hanem itt elvekről beszéltünk, és ha félreértésre adott volna okot Szőlősi képviselő asszonynak a
hozzászólása, akkor tisztázzuk. Tehát Ő nem valaki ellen szólt, valakik ellen, hanem valami érdekében,
egy ügy érdekében. Annak érdekében szólt, hogy lefektetett szabályok, elvek, kritériumok mentén
tudjunk hozni úgy döntést, ahogy meghozzuk a Város Napjára is a döntésünket, mert ugye ott leírjuk azt,
hogy valamilyen tevékenységet kellett végezni ahhoz, hogy a Kanizsa sportjáért, egészségügyéért, vagy
valamiért kitüntető díjat megkaphassa valaki. Tehát itt egy elvről van szó, és nem az itt szereplő
személyekről van szó. Balogh képviselő úr, még mielőtt szavazás lenne, szeretnék egy mondatot
mondani a javaslatával kapcsolatban a vége előtt.
Dr. Etler Ottó László: Itt Kanizsa kultúrájáért, oktatásügyért vannak már díjak, ahol le vannak fektetve
elvek, és itt a címzetes igazgatói, tulajdonképpen erkölcsi megbecsülés ez, amit most, amiről most szó
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van, hiszen ez nem jár pénzösszeggel. Én azt javaslom, hogy mivel ez most merül fel, ezeknél az
embereknél döntsük el most, hogy megkapják, javaslom, hogy kapják meg, és akkor, ha azt mondjuk,
hogy ezt a címzetes igazgatói megbecsülést, ezt későbbiekben feltételekhez akarjuk kötni, akkor ez
legyen egy külön téma, hogy ezt dolgozzuk ki, de most van egy helyzet, amiben dönteni lehet szerintem,
és pozitívan is dönteni lehet. Nem biztos, hogy az oktatási reformokat figyelve, nagyon sok lehetőségünk
lesz még ilyen díj átadására.
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen, hogy megerősítette azt, amit én elfogadásra javasoltam
Önöknek.
Dr. Fodor Csaba: Én is csak azt mondanám, ezt az előterjesztés szerint három főt szavazzuk meg.
Nem fog tudni az oktatási bizottság olyan szempontokat felállítani, amelyekbe ez a három fő ne férne
bele, mert azért ez a három fő kiemelkedő munkát végzett…
Cseresnyés Péter: Így van, egyetértek.
Dr. Fodor Csaba: …. az oktatás területén, és azt hiszem, hogy ők mindenféle szempontok, ezek a
szempontok nélkül megérdemlik ezt a címet. A jövőben pedig hát persze, fel lehet állítani ilyen
szempontokat, célszerű is.
Cseresnyés Péter: És amit ígértem Balogh képviselő úrnak, egy kérésem lenne, jegyző asszony,
aljegyző asszonnyal közben én, míg a vita folyt, beszélgettem, és Őnekik az a javaslatuk, mivel az Ön
által javasolt Dezső igazgató úr nem szerepel önálló előterjesztésként, most ne hozzuk be. Mivel a
javaslat elhangzott, szeptemberi közgyűlésre egy előterjesztést fogunk csinálni, és akkor szavazunk
erről a dologról, mert itt most két, kimondottan két személyről, Sajni igazgató úrról és Silló igazgató úrról
fogunk dönteni. De hogyha a közgyűlés úgy gondolja, szavazhatunk. Jó, akkor én viszont arra kérem,
hogyha a közgyűlés úgy dönt, hogy egy harmadik pontként arról is szavazzunk, tehát felhatalmazást
kérek, hogy szavaztathassak arról, hogy Dezső Ferenc igazgató úrról is szavazzunk. Jó. Akkor arra
kérem a közgyűlést, először hatalmazzanak fel, hogy szavaztathassak erről mindenféle méltatás nélkül,
mert szerintem mindenki, nem csak itt, hanem a városban is ismeri Dezső Ferenc munkásságát. Aki el
tudja fogadni, hogy Őróla is döntsünk ma, az Ő címzetes igazgatói dolgáról is, az kérem, nyomja meg az
igen gombot.
A közgyűlés 15 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
278/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság javaslata alapján Dezső Ferenc nyugdíjas
iskolaigazgató részére címzetes igazgató cím adományozásáról is
szavazzanak.
Cseresnyés Péter: Akkor először Sajni József úrnak, Sajni képviselő úrnak szeretném felhívni a
figyelmét, hogy az érintettségét be kell jelentenie, és arról nekünk szavazni kell, vagy pedig azt mondja,
hogy nem kíván részt venni a szavazásban, és akkor nem fogom feltenni szavazásra. Csak, hogy
nehogy aztán utána eljárási hibát vegyünk észre.
Sajni József: Nem kívánok szavazni.
Cseresnyés Péter: Jó, tehát rendben van. Tehát Sajni képviselő úr bejelentette azt, hogy nem kíván
szavazni. Aki egyetért az Ő címzetes igazgatói címének adományozásával, az kérem, nyomja meg az
igen gombot. 9 igen…

33

A közgyűlés 9 igen és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.
Cseresnyés Péter: Valaki hibásan, én hibásan szavaztam, kérem, új szavazást kérek. Tehát az előző
szavazást akkor visszavonjuk. Aki egyetért vele, hogy visszavonjuk az előző szavazást, az kérem,
nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
279/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sajni József részére címzetes
igazgatói cím adományozására vonatkozó előző szavazását visszavonja.
Cseresnyés Péter: Aki egyet tud érteni, tehát a határozati javaslatban foglaltakkal, az kérem, nyomja
meg az igen gombot.
A közgyűlés 10 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
határozatot hozza:
280/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése elismeri és megköszöni Sajni
József volt intézményvezető (8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 59.) több évtizedes
igazgatói munkáját, egyúttal a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.§ /19/
bekezdésében foglaltak szerint nyugdíjazása alkalmából címzetes igazgatói
címet adományoz részére.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
Cseresnyés Péter: Silló Zsolt címzetes igazgatói címéről szavazunk. Aki el tudja fogadni, az kérem,
nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 12 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
határozatot hozza:
281/2011.(VIII.25.) számú határozat
1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése elismeri és megköszöni Silló
Zsolt volt intézményvezető (8800 Nagykanizsa, Péterfai u. 3/b) két évtizedes
igazgatói munkáját, egyúttal a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.§ /19/
bekezdésében foglaltak szerint kiemelkedő tevékenysége alapján címzetes
igazgatói címet adományoz részére.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
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2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése egyetért azzal, hogy az
Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa (8800 Nagykanizsa, BajcsyZsilinszky Endre u. 67) költségvetésében tervezett, de ki nem osztott 1 db
főtanácsosi pótlék a jövőben címzetes igazgatói pótlékként kerüljön
megállapításra és elszámolásra Silló Zsolt részére.
A képviselő testület a 138/1992.(X.8.) Korm. r. 15. § (8) bekezdésében
biztosított hatáskörében foglaltak alapján a címzetes igazgatói pótlék
mértékét a pótlékalap száz százalékában határozza meg, és addig adható,
amíg pedagógus munkakörben foglalkoztatják a közalkalmazottat.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
Cseresnyés Péter: És akkor Dezső Ferencnek szóló címzetes igazgatói cím adományozásáról döntünk.
Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 13 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
határozatot hozza:
282/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyűlése elismeri és megköszöni Dezső
Ferenc volt intézményvezető (8800 Nagykanizsa, Erkel F. u. 2.) több évtizedes
igazgatói munkáját, egyúttal a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.§ /19/
bekezdésében foglaltak szerint nyugdíjazása alkalmából címzetes igazgatói
címet adományoz részére.
Határidő:
2011. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

20. Tájékoztató az önkormányzat 2011. első félévi ingatlanhasznosításairól (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Eléggé rosszul állunk, 10 % körüli értékesítési összeggel. Ez, valószínű, az év
végéig egy kicsit meg fog növekedni, de jelentősen nem, és ez szomorú lesz a költségvetésünk
helyzetét nézve. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Tehát, aki a tájékoztatót el tudja fogadni, az
kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 13 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
283/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2011. első félévi
ingatlanhasznosításairól szóló tájékoztatót elfogadja.
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21. Javaslat „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázat
megvalósításának támogatására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Három civil szervezet, a Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége, az Európai Unió
Roma Ifjúságért Egyesület és a Zala Megyei Cigány Civil Szervezet részvételét támogatjuk akkor, ha a
határozati javaslatban foglaltakat elfogadjuk. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni
– ez elvi támogatás, tehát pénzzel nem jár, ezt tisztáztuk már a napirendi pontok tárgyalásának idején –,
kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozzuk:
284/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. támogatja "Az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület" részvételét „A
családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című
pályázaton, egyúttal támogatja a projekt céljait.
Határidő:
2011. szeptember 15.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges
Támogató nyilatkozatot aláírja.
Határidő:
2011. szeptember 15.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)
3. támogatja a Zalai Megyei Cigány Civil Szervezet részvételét „A családi
közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című
pályázaton, egyúttal támogatja a projekt céljait.
Határidő:
2011. szeptember 15.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges
Támogató nyilatkozatot aláírja.
Határidő:
2011. szeptember 15.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)
5. támogatja a Demokratikus Roma Vezetők Szövetsége részvételét „A
családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című
pályázaton, egyúttal támogatja a projekt céljait.
Határidő:
2011. szeptember 15.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)
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6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat beadásához szükséges
Támogató nyilatkozatot aláírja.
Határidő:
2011. szeptember 15.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)

Cseresnyés Péter: Egy elmaradt dologról szeretnék egy mondatot mondani. Az előbb annyira siettem,
hogy menjünk tovább a polgármesteri tájékoztatóval, hogy elfelejtettem gratulálni Sajni Józsefnek, Silló
Zsoltnak és Dezső Ferencnek a címzetes igazgatói cím elnyeréséhez. Őszintén gratulálok Nekik, és azt
kívánom, hogy nyugdíjas évek olyan dolgosan teljenek el, pihenés mellett, amilyen munkás évek vannak
mögöttük, mert az azt jelenti, hogy aktívak és egészségesek. Többek között ezért is kívánom így.

22. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy a 13-as kiegészítés, az
átmegy zártra, azt zárt ülésen kell majd tárgyalnunk, a többi, az nyílt ülés. Ha valakinek kérdése van, az
kérem, tegye fel. Ha nincs, akkor a vitát lezárom, és úgy teszem föl a szavazásra a határozati
javaslatokat, hogy külön, ha jó a jegyzőkönyvvezetésnek, hogy külön a minősített többséget. Egyben is
lehet? De, hogyha véletlenül valaki egy egyszerű szótöbbséget igénylő miatt elutasítja, akkor a
minősített többség bukik az egész, vagy a minősített többséget elutasítja, de az egyszerű szótöbbség
meglenne, akkor megy az egész. Tehát akkor úgy. Ez nem okoz gondot, hogy külön a minősítettet
először megszavaztatom és utána az egyszerű szótöbbséget igénylőt. Ezt le tudja válogatni utána már
ugye? Jó. Akkor a vitát lezárva. Először tehát a minősített szótöbbséget igénylő pontokat teszem fel
szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Cseresnyés Péter: És akkor most az egyszerű szótöbbséget igénylő határozati javaslatokat teszem fel
szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. És így most a kiegészítéseket
is elfogadtuk a 13-as kivételével.
A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
285/2011.(VIII.25.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a 202/2009.(IV.30.), a 281/1-4/2009.(VI.15.), a 422/1,2/2009.(IX.03.), a
624/1,2,3,4,5,6/2009.(XI.26.), a 726/2-7/2009.(XII.22.), a 175/2010.(IV.29.),
a 288/1-3/2010.(VI.24.,), a 408/2/2010.(IX.07.), a 462/1-3/2010.(IX.07.), a
477/2010.(X.28.), a 496/25/1/2010.(X.28.), a 479/1-3/2010.(X.28.), az
506/2010.(X.28.), az 578/2010.(XII.16.), az 593/2010.(XII.16.), az
599/2010.(XII.16.), a 611/1,2/2010.(XII.16.),
a 11/2011.(I.27.), a
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25/1,2/2011.(I.27.), a 31/46/2011.(I.27.), a 46/5/2011.(II.24.), az
51/1/2011.(II.24.),
az
52/2011.(II.24.),
a
86/3/2011.(III.31.),
a
106/1,3,4/2011.(III.31.), a 124/2011.(IV.28.), a 125/4-7/2011.(IV.28.), a
144/25,38/2011.(IV.28.), a 147/4/2011.(IV.28.), a 149/3/2011.(IV.28.), a
157/1.a,1.b,1.c,2.a,2.b,2.c,2.d,3.a,3.b,3.c,3.d,4.a,4.b,4.c,4.d,6.e,6.f,g,7/2011
.(V.05.), a 166/2011.(V.26.), a 170/2011.(V.26.), a 171/2011.(V.26.), a
179/2011.(V.26.), a 180/1,2/2011.(V.26.), a 182/2011.(V.26.), a
184/2011.(V.26.), a 186/2011.(V.26.), a 187/1-4/2011.(V.26.), a
188/2011.(V.26.), a 189/3/2011.(V.26.), 190/2011.(V.26.),
a 196/13/2011.(V.26.), a 197/1-4/2011.(V.26.), a 200/15/2011.(V.26.), a
200/18/2011.(V.26.), a 200/20/2011.(V.26.), a 200/24/2011.(V.26.), a
200/26/2011.(V.26.), a 200/28/2011.(V.26.), a 200/29/2011.(V.26.), a
201/2011.(V.26.), a 202/1,2/2011.(V.26.), a 203/2,3/2011.(V.26.), a 206/12/2011.(V.26.), a 210/1/2011.(VI.15.), a 212/1-2/2011.(VI.15.), a
213/2011.(VI.15.)
és
a
244/2/2011.(VI.30.)
számú
határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
2. a 236//2009.(V.15.) számú határozat
 2-es pontja – Alkotmány utca – Napsugár utca kereszteződésébe
javasolt gyalogátkelőhely - végrehajtásának határidejét 2012. december
31-ig meghosszabbítja.
 3-as pontja - Városkapu krt. déli végén kialakítandó járda végrehajtásának határidejét 2012. december 31-ig meghosszabbítja.
 4-es pontja - Miklósfai temetőhöz vezető járda felújítása végrehajtásának határidejét 2012. december 31-ig meghosszabbítja.
 5-ös pontja - Balatoni úti hiányzó járdaszakasz megépítése végrehajtásának határidejét 2011. október 31-ig meghosszabbítja.
3. a 432/2/2009.(IX.03.) számú - 0313/4 és 0313/5 hrsz-ú ingatlanok
belterületbe csatolása - határozat végrehajtásának határidejét 2012. február
15-ig meghosszabbítja.
a 432/3/2009.(IX.03.) számú - 0448/1 a 0448/2 és a 0450 hrsz-ú ingatlanok
belterületbe vonása – határozat végrehajtásának határidejét 2012. február
15-ig meghosszabbítja.
4. a 711/2009.(XII.22.) számú - Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén
több, jelenleg külterületi ingatlan belterületbe vonása (0378/2 és a 0362/2
hrsz-ú ingatlanok megosztása) - határozat végrehajtásának határidejét
2012. február 15-ig meghosszabbítja.
5. a 713/2009.(XII.22.) számú - Papp Nándor önkormányzati képviselő önálló
indítványa biomassza kiserőmű létesítésére - határozatot hatályon kívül
helyezi.
6. a 8/1-3/2010.(II.02.) számú - Településrendezési célok megvalósításához
szükséges ingatlanokat érintő elővásárlási jogról szóló önkormányzati
rendelet és a szabályozási terv összhangja érdekében a szabályozási
terven a szükséges módosítások átvezetése – határozat végrehajtásának
határidejét 2011. november 30-ig meghosszabbítja.
7. a 62/2/2010.(II.25.) számú - Inkubátorház beruházás projekthez kapcsolódó
ÁFA kompenzáció (14.388 eFt) megszerzése érdekében intézkedés –
határozat
végrehajtásának
határidejét
2011.
szeptember
30-ig
meghosszabbítja.
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8. a 288/4-5/2010.(VI.24.) számú - Nagykanizsa Megyei Jogú Város
településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási terv,
helyi építési szabályzat) módosítása – határozat végrehajtásának
határidejét 2011. november 30-ig meghosszabbítja.
9. a 293/2010.(VI.24.) számú - „Lehetőség kell a jelennek, hogy legyen esély a
jövőnek – Infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése a Bolyai János Általános
Iskolában” című, NYDOP-5.3.1/2-2F-2f-2009-0006 azonosító számú
beruházás pénzügyi teljesítésre – határozat végrehajtásának határidejét
2011. november 30-ig meghosszabbítja.
10. a 301/2010.(VI.24.) számú - Javaslat az Alkotmány Agro Zrt.
ivóvízvezetékének önkormányzati tulajdonba vételére – határozat
végrehajtásának határidejét 2011. december 31-ig meghosszabbítja.
11. a 383/2010.(VII.28.) számú - Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési
szabályzatának módosítása - határozat végrehajtásának határidejét 2011.
november 30-ig meghosszabbítja.
12. az 535/2,3/2010.(XI.25.) számú - Thúry György mellszobor tulajdonjogának
megszerzésére vonatkozóan - határozat végrehajtásának határidejét 2011.
október 31-ig meghosszabbítja.
13. az 562/3/2010.(XI.25.) számú - Javaslat a 327/2/2010.(VI.24.) számú
közgyűlési határozat módosítására és a Nagyváthy 10. szám („Olajbányász
pálya”) alatt található garázsfelépítményekhez tartozó földterületek
tulajdonjogának rendezéséhez szükséges döntések meghozatalára –
határozat végrehajtásának határidejét 2012. május 31-ig meghosszabbítja.
14. az 573/5/2010.(XII.16.) számú - Javaslat a városképbe nem illő
létesítményekről szóló 365/2010.(VII.8.) számú határozat végrehajtása
során felmerült további intézkedésekre – határozat végrehajtásának
határidejét 2012. június 30-ig meghosszabbítja.
15. az 592/2010.(XII.16.) számú - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítására irányuló
közbeszerzési eljárás megindítására – határozat végrehajtásának
határidejét 2011. november 30-ig meghosszabbítja.
16. az 598/2010.(XII.16.) számú - KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt által
felajánlott új játszótér együttműködés keretében történő megvalósítása határozat végrehajtásának határidejét 2011. október 31-ig meghosszabbítja.
17. a 605/2/2010.(XII.16.) számú - 61-es főút mellé tervezett gyalog- és
kerékpárút beruházási munkálatainak befejezésére – határozat
végrehajtásának határidejét 2011. október 31-ig meghosszabbítja.
18. a 27/5/2011.(I.27.) számú - Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2007-2010 közötti külkapcsolatairól és a 2010. évi
külkapcsolati terv végrehajtásáról, valamint javaslat a 2011. évi
külkapcsolati tervre és a 2011-2014 közötti időszak külkapcsolati tervére
(szerződéskötésre) határozat
végrehajtásának határidejét 2011.
szeptember 30-ig meghosszabbítja.
19. a 31/51/2011.(I.27.) számú - Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén
történő reklámok és hirdető-berendezések elhelyezésére újabb meghívásos
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pályázat meghirdetése – határozat végrehajtásának határidejét 2011.
október 31-ig meghosszabbítja.
20. a 46/4/2011.(II.24.) számú - intézményi költségmegtakarítási lehetőségekre,
ösztönző rendszer kialakítására és jutalmazási módokra javaslattétel –
határozat végrehajtásának határidejét 2011. október 15-ig meghosszabbítja.
21. a 131/8/2011.(IV.28.) számú - Javaslat az óvodák további működtetésére,
valamint tájékoztató az óvodai jelentkezésekről, javaslat a 2011/2012-es
tanévben/nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására –
határozati pont végrehajtásának határidejét 2011. október 30-ig
meghosszabbítja.
22. a 158/2011.(V.05.) számú - Zrínyi - Teleki utca összekötése során felmerült
hálózati eszköz átadás-átvételéről szóló szerződésre - határozat
végrehajtásának határidejét 2011. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
23. a 185/2011.(V.26.) számú - Javaslat „A Vasút a Gyermekekért” Alapítvány
Óvodájában a gyermekek részére szolgáltatott élelmezés igénybevételéért
fizetendő napi térítési díjak megállapítására – határozat végrehajtásának
határidejét 2011. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
24. a 210/2,3,4/2011.(VI.15.) számú - TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005 sz. „Kanizsai
Dorottya Kórház sürgősségi ellátásának (SO2) korszerűsítése” c. projektet
érintő támogatási előleg tőke- és kamat összegének visszafizetése –
határozati pontokra a jelentési kötelezettség határidejét 2011. szeptember
30-ig meghosszabbítja.
25. a 2011. évi munkatervben szereplő
- „Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város által alapított, illetve
delegáltjai által képviselt alapítványok 2010. évi működéséről”
előterjesztés beterjesztésének határidejét a 2011. szeptemberi soros
ülés időpontjáig meghosszabbítja.
- „Az önkormányzat közbeszerzési pályázatainak I. félévi tapasztalatai,
nagykanizsai vállalkozások eredményessége”
előterjesztés beterjesztésének határidejét a 2011. szeptemberi soros
ülés időpontjáig meghosszabbítja.
26.
a.) tudomásul veszi a Zala Megyei Kormányhivatal ZTE/1361-1/2011. számú,
az önkormányzathoz 2011. július 20-án érkezett levelében tett
törvényességi észrevételt. A jövőben, jogszabályban előírt határidőn belül
biztosítja a véleményezésre jogosultaknak minden olyan információhoz és
dokumentumhoz való közvetlen hozzáférhetőségét a véleményezési
eljárásban, melyek meglétéről a fenntartó tudomással bír,
b.) gondoskodik arról, hogy a jövőben a megszüntetés, átalakítás, vezető
megbízása és a megbízás visszavonása intézkedésekkel érintett
közoktatási
intézmények
esetében
a
véleményeztetési
eljárás
dokumentumai ne csupán az intézményvezetőknek, hanem valamennyi
véleményezésre jogosult szervnek közvetlenül kerüljön kiküldésre,
c.) felkéri a Polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről a Zala Megyei
Kormányhivatal Főigazgatóját tájékoztassa.
Határidő:

2011. szeptember 15.
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Felelős :
(Operatív felelős:

Cseresnyés Péter polgármester
Bagarus Ágnes osztályvezető)

27. Keléné Molnár Melinda Gertrudot 2011. július 25-től 2012. július 24-ig
határozott időre munkajogviszony keretében a „Upgrade of cultural
connection on the cross-border area” című, HUHR/1001/2.2.2/0020 számú
projektben projektmenedzserként alkalmazza. Személyi alapbére bruttó
108.000 - Ft, mely munkadíj a projektből kerül finanszírozásra.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. augusztus 26.
Cseresnyés Péter polgármester
Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda vezetője)

28. a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezését követően a 2011.
évi költségvetésről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendelet 16. számú
mellékletében „Szociális feladatok támogatása” 3.000 eFt összegéből az
alapítványok támogatását az alábbiak szerint biztosítja:
Alapítvány megnevezése
1.
2.

Alapítvány az Idősek Ellátásáért
Nagykanizsa és Vonzáskörzete
Alapítvány

Sérült

Gyermekeiért

Támogatás
(eFt-ban)
80
130

Felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés által engedélyezett támogatások
végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. augusztus 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető, Szociális
Osztály)

29. jóváhagyja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének a közgyűlés
35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelete 26. § (1) bekezdésnek p) pontja
alapján kiadott – 2011.07.27. napján kelt – tulajdonosi jognyilatkozatát,
egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a Zalai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány (megyei nyilvántartási szám: 304/2008.) valamint a Magyar
Matematikai Tehetségsegítő Hálózat Közhasznú Egyesület a Zala Megyei
Bíróság által vezetett társadalmi szervezetek nyilvántartásába a 8800
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 18. szám alatti, 2027. helyrajzi számú
önkormányzati tulajdonú ingatlant székhelyeként bejegyeztesse.
30.
a.) a 102/2011.(III.31.) számú határozatának 2. pontját hatályon kívül helyezi,
egyidejűleg dönt arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 2011. január 01-től 2011. december 31. napjáig tartó
időtartamra szóló megbízási szerződést köt a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft.-vel a társaság alapító okiratában részletezett
közfeladatok ellátására 24.500 eFt megbízási díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 15.
Cseresnyés Péter polgármester
dr. Farkas Roland Vagyongazdálkodási Iroda vezetője)
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b.) felkéri a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
társaság 2011. évi üzleti tervének módosítását – a meghatározott működési
támogatás összegében történt változásra figyelemmel – jóváhagyásra
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. október 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Mérksz Andor ügyvezető)

31.
a.) egyetért azzal, hogy Nagykanizsa és Térsége Szakképzés-szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Társasági szerződés - 1.6. pontja (előterjesztés szerinti 4. sz. melléklet) az
alábbiak szerint módosul:
A társaság telephelye:
8800 Nagykanizsa Erzsébet tér 1. (Nagykanizsa 1961 hrsz)
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 10.
Cseresnyés Péter polgármester
Mérksz Andor ügyvezető)

b.) egyetért azzal, hogy Nagykanizsa és Térsége Szakképzés-szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Társasági szerződés 3. pontja (előterjesztés szerinti 4. sz. melléklet) az
alábbiak szerint módosul:
A Társaság céljai és feladatai:
Alapfokú oktatás
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 10.
Cseresnyés Péter polgármester
Mérksz Andor ügyvezető)

c.) a 93/9/2010.(II.25.) számú határozat - használati díjra vonatkozó részét hatályon kívül helyezi.
Felkéri a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
vezérigazgatóját, hogy a Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés –
szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött használati
szerződést a fentiek értelmében módosítsa.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 01.
Cseresnyés Péter polgármester
Kámán
László
Nagykanizsai
vezérigazgatója)

Szolgáltató

Zrt.

32. a Kőrösi Csoma Sándor és Péterfy Sándor Általános Iskola számára
megítélt sportorientált órák terhére (12 óra) 0,5 álláshely növekedést
engedélyez a városi úszásoktatás zökkenőmentes lebonyolítása céljából.
Az intézmény részére 0,5 álláshely finanszírozását a 2011-es gazdasági
évben (három hónap) a sportorientált órák számára biztosított összegből,
illetve az intézményi túlórákból biztosítja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 1.
Cseresnyés Péter polgármester
Bagarus Ágnes osztályvezető
Tácsi Hajnalka osztályvezető)
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33. 200 000 Ft támogatást biztosít a polgármesteri keretből a Rozgonyi
Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány részére az iskola történetét feldolgozó
könyv megjelentetéséhez. Felkéri a polgármestert, hogy az átutalásra
vonatkozó támogatási szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 15.
Cseresnyés Péter polgármester
Dr. Gyergyák Krisztina titkárságvezető)

34. 200 000 Ft támogatást biztosít a polgármesteri keretből az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány részére a nagykanizsai mentőállomás
mentőautói felszereltségének bővítéséhez. Felkéri a polgármestert, hogy az
átutalásra vonatkozó támogatási szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 15.
Cseresnyés Péter polgármester
Dr. Gyergyák Krisztina titkárságvezető)

35.
a.) a 2011. évi költségvetésről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendelet 16. számú
mellékletében „Szociális feladatok támogatása” 3.000 eFt összegéből a
helyi önkormányzati költségvetési szervek intézményi finanszírozását az
alábbiak szerint biztosítja:
helyi önkormányzati költségvetési szerv
Intézményi finanszírozás
megnevezése
összege (eFt)
dr. Mező Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola
74
(Ép testben-ép lélek program)
dr. Mező Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola
0
(Észpörgető program)
dr. Mező Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola
60
(Szájhigiénés program)
dr. Mező Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola
80
(Test-Lélek-Harmónia program)
Rozgonyi Általános Iskola
50
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda (Attila úti
51
Óvoda)
Egyesített Bölcsőde
80
Egyesített Szociális Intézmény
300
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
176
Összesen:
871
Felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási szerződés aláírására.
b.) Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
szociális feladatok támogatására benyújtott pályázatát a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 7.§
(1) bekezdése alapján elutasítja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:
Osztály)

2011. augusztus 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető, Szociális

36. a 2011. évi költségvetésről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendelet 16. számú
mellékletében „Egészségvédelmi keretből történő támogatás” 2.000 eFt

43

összegéből a helyi önkormányzati költségvetési szervek intézményi
finanszírozását az alábbiak szerint biztosítja:
helyi önkormányzati költségvetési szerv
megnevezése
dr.
Mező
Ferenc
Gimnázium
és
Szakközépiskola
(Ép
testben-ép
lélek
program)
Zsigmondy V. és Széchenyi Szakképző Iskola
Thúry Gy. Kereskedelmi és Vendéglátó és
Idegenforgalmi SZKI ,
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Attila
Óvoda
Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Rózsa
Óvoda
Kanizsa Kulturális Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Egyesített Bölcsőde
Egyesített Szociális Intézmény
Összesen:

Intézményi finanszírozás
összege (Ft)
58.000,100.000,47.690,44.000,40.400,45.000,10.000,160.000,0,505.090,-

Felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. augusztus 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető)

37. a költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendelet 1/16. számú
melléklet 22. során szereplő „Verseny és Élsport támogatási keret”-ben
tartalékként meghatározott 1 800 E Ft-ot átcsoportosítja a
költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendelet 1/11. számú melléklet
4. Sportfeladatok során, 931 903 szakfeladatként szereplő „Máshová nem
sorolható sporttevékenység” sorára.
Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti előirányzat módosítást a soron
következő rendeletmódosításban szerepeltesse.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

azonnal
Cseresnyés Péter polgármester
Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető)

38. a költségvetéséről szóló 7/2011.(III.04.) számú rendelete 1/11. számú
mellékletben tervezett „1. Igazgatási kiadások / Önkormányzatok igazgatási
tevékenysége / dologi és egyéb folyó kiadások (Városmarketing)” keret
terhére az 1/16. számú melléklet 2. során tervezett „Külkapcsolatok /
Külkapcsolati terv végrehajtása” előirányzatára 1 000 EFt-ot
átcsoportosít.
Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti előirányzat módosítást a soron
következő rendeletmódosításban szerepeltesse.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. október 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető)

39. az Integrált Önkormányzati Rendszer (POLISZ SYSTEM) zavartalan
működésének biztosítása érdekében az ún. MS SQL 2008. adatbázis kezelő
programra - a Polgármesteri Hivatalban és az önállóan működő
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intézményekben - történő átállás költségeire 4.381.250 Ft-ot biztosít az
oktatási-nevelési intézmények átszervezéséből adódó megtakarítások
terhére.
Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti összeget a költségvetés soron
következő rendeletmódosítás előterjesztésében szerepeltesse.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 30.
Cseresnyés Péter polgármester
Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető)

40. egyetért azzal, hogy az I. Kanizsai Országos Jet-Ski bajnokság
megrendezéséhez - mint az augusztus 20-i városi ünnepség részét képező
önkormányzati rendezvényhez - Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 600 000 Ft-ot különít el a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
dologi kiadásai – városi rendezvények terhére.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 30.
Cseresnyés Péter polgármester
Tácsi Hajnalka a Gazdálkodási Osztály vezetője)

41. 500 000 Ft működési célú támogatást biztosít a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesületnek a VIII. Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál
megrendezéséhez az I/16-os mellékletről történő (a Polgármesteri Hivatal
2011. évi dologi kiadásai Városi rendezvények céljaira) egyidejű
átcsoportosításával az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai
előirányzatai közé (I/12-es melléklet.) Felkéri a polgármestert, hogy a
következő rendelet-módosítás előterjesztésében a fenti előirányzat
átvezetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 30.
Cseresnyés Péter polgármester
Tácsi Hajnalka a Gazdálkodási Osztály vezetője)

42.
a.) dönt a „Gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek,
rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása” című IFJ-GY-11-A
kódjelű pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról. Felhatalmazza a
polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő dokumentumok
aláírására.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 9.
Cseresnyés Péter polgármester
Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)

b.) a „Gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek,
rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása” című IFJ-GY-11-A
kódjelű pályázathoz szükséges 50.000 Ft önerőt Nagykanizsa MJV
Önkormányzat 7/2011.(III.04). költségvetési rendeletének 1/11.sz. melléklet
4. Oktatási feladatok, Városi Diákiroda fenntartása és programjai soráról
3.500e Ft terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 9.
Cseresnyés Péter polgármester
Tácsi Hajnalka, Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)
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c.) felkéri a polgármestert, hogy támogató döntés esetén a támogatási
szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

Támogatási döntés kihirdetését követően
Cseresnyés Péter polgármester
Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)

43.
a.) dönt a "Gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági
szakemberek) kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatására című, IFJGY-11-C kódjelű pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról. Felhatalmazza
a polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő dokumentumok
aláírására.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 9.
Cseresnyés Péter polgármester
Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)

b.) a „Gyermek- és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági
szakemberek) kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatására" című, IFJGY-11-C kódjelű pályázathoz szükséges 30.000 Ft önerőt Nagykanizsa
MJV Önkormányzatának 7/2011.(III.04). költségvetési rendeletének 1/11.sz.
melléklet 4. Oktatási feladatok, Városi Diákiroda fenntartása és Programjai
soráról 3.500e Ft terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 9.
Cseresnyés Péter polgármester
Tácsi Hajnalka, Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)

c.) felkéri a polgármestert, hogy támogató döntés esetén a támogatási
szerződést aláírja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

Támogatási döntés kihirdetését követően
Cseresnyés Péter polgármester
Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)

44. dönt arról, hogy elfogadja a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt., Városfejlesztési Divíziójának 2011. év II. negyedévi
működéséről szóló tájékoztatót.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. szeptember 25.
Cseresnyés Péter
Horváth István, Városfejlesztési Divízióvezető)

45. az OTP Bank Nyrt.-vel 2005. szeptember 30-án megkötött, svájci frank alapú
beruházási
hitel
kamatfelárának
megemelésére
vonatkozó
banki
kezdeményezésre adott polgármesteri választ tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. augusztus 26.
Cseresnyés Péter polgármester
Tácsi Hajnalka osztályvezető, Gazdálkodási Osztály)

46.
a.) hozzájárul ahhoz, hogy a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda a MÁV
Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában
lévő Nagykanizsa 3629 hrsz.-ú, kivett óvoda megnevezésű belterületi,
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természetben a 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 3. szám
ingatlant az előterjesztés mellékletét képező bérleti
meghatározott feltételek szerint bérbe vegye. A bérlemény
Központi Rózsa Óvoda Vackor Óvoda tagintézménye
gyermekei ideiglenes elhelyezését szolgálja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

alatt található
szerződésben
a Nagykanizsa
óvodás korú

2011. augusztus 25.
Cseresnyés Péter polgármester
Bagarus Ágnes művelődési- és sport osztályvezető)

b.) Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda 2011. évi költségvetésében a 128.036
Ft + ÁFA bérleti díjat a 2011. évi intézményi összevonások terhére
biztosítja.
Felkéri a polgármestert a finanszírozási szerződés aláírására, valamint arra,
hogy a fenti bevételi és kiadási előirányzatok átvezetéséről a következő
költségvetési rendelet módosítása során gondoskodjon.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. október 30.
Cseresnyés Péter polgármester
Bagarus Ágnes művelődési- és sport osztályvezető
Tácsi Hajnalka gazdálkodási osztályvezető)

c.) a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda (8800 Nagykanizsa Rózsa u. 7.)
alapító okiratát az előterjesztés melléklete szerint módosítja. A közgyűlés
felkéri a polgármestert, hogy az intézmény jelen határozattal módosított,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki, az alapító
okirat törzskönyvi bejegyzéséről és az intézmény működési engedélyének
beszerzéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2011. augusztus 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Bagarus Ágnes művelődési- és sport osztályvezető
Böjti Istvánné óvodavezető)

47. a Kanizsa Box Klub kérésének eleget téve jóváhagyja, hogy a 2010-es
évben a 11/383-7/2010. számú szerződésben kiutalt összeg el nem számolt
részével 2012. január 31-ig kell elszámolnia.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2012. január 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Bagarus Ágnes művelődési- és sport osztályvezető)

48. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Felelős :

Cseresnyés Péter polgármester

23. Interpellációk, kérdések
Bicsák Miklós: Ahogy az elején feltettem, tisztelettel kérném, hogy az első három, a zajvédő fal, a
buszmegálló, a Povics féle, és a buszöblök. Ez interpellációm lenne. Kérdésem pedig a korpavári
szennyvíz és a lámpagyár és Űrhajós sarok lenne. Kezdeném az interpellációkkal. Tisztelettel kérem
polgármester urat és a közgyűlést, hála Isten, talán karácsonyig is ilyen 30 fokos, meg 36 fokos melegek
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lesznek, de ez megviseli az ott élő embereket éjszakai nyugalmában, hogy ez a zajvédő fal, ami már
hosszú évek óta, nemcsak ebben a ciklusban, a közgyűlésben, az elmúltban is, az előtt is, hogy
megépüljön, és ez nem akar megépülni. A lakosság kér és kéri tisztelettel a városvezetést, a közgyűlést,
mint képviselőt is, hogy szorgalmazzam továbbra is, hogy olyan megoldás, hogy most már el kell
ismerni, hogy valóban a nyugalmat, a feszültséget ott a lakosság körében, mert áldatlan állapot ez
polgármester úr. Ahogy Ön is elmondta egy magánbeszélgetésben, tapasztalta valóban, és külön
köszönöm, hogy elismeri, hogy gondok vannak. Én szeretném, ha ezt a városvezetéssel és közgyűléssel
megoldaná, mert szüksége van a lakosságnak a nyugalomra és ennek a 600-700 méteres szakasznak
az elkészítése.
Cseresnyés Péter: Még mielőtt folytatná a kérdést, két mondatot és írásban természetesen még
kiegészítem azt, amit mondani fogok. Kétszer is voltam kint éjjel, vagy este, egyszer éjjel és egyszer
este. Sajnos el kell ismernem, úgy, ahogy Ön is mondta, hogy zavaró az ottani zaj. Én beszéltem is
olyan felelős emberekkel, akik dönthetnek, vagy döntés előkészítésben részt vesznek egy ilyen zajvédő
fal megépítésénél. Jelen pillanatban azt tapasztaltam és azt a választ adták, hogy az autópálya kezelő
vállalatnak, nem tudom, részvénytársaságnak, nincs elég pénze erre. És ugye ezt már talán tavaly ilyen
tájt beszéltük, hogy attól függően, hogy milyen hosszú zajvédő falat kellene építeni, olyan 50 és 100
millió forinti összeget kellene szánni erre. Sajnos erre nekünk most forrásunk nincs. Ettől függetlenül
úgy, ahogy Ön mondta, természetesen újra felveszem a kapcsolatot, esetleg egy újabb zajmérést fogunk
csinálni, nem esetleg, hanem biztosan egy zajmérést fogunk csinálni. Ha változott a zajterhelés, és a
zajvédő fal megépítése érdekében akkor most egy picit még reménykedni is kell abban, hogy
emelkedjen, és ha igazolni tudjuk, hogy szükség van a zajvédő falra, akkor nagyobb hatékonysággal
tudok én is fellépni. Elnézést, hogy közbevágtam, de előzetes választ mindjárt tudtam is adni a
kérdésére, és akkor hallgatom a többi kérdését.
Bicsák Miklós: A második az úgynevezett Alkotmány utca 176-nak, az úgynevezett Autó-Povics féle
területen, amit a város részére a tulajdonos felajánlott és a város megvásárolta és rendben is vannak
ezek anyagilag, gazdaságilag, hogy ennek a buszmegállónak a megépítése tisztelt polgármester úr és
tisztelt közgyűlés, jön az ősz, ott reggelente 5.30-tól egész 08 óráig a diáktól, a dolgozókig ott 200 ember
fog megmozdulni, ha nem több és bizony az a kis buszmegálló, annak a körülményei, az állapota nem
teszi azt lehető…., ha egy nagy esőzések bejönnek és ott ácsorognak, fagyoskodnak. A városrészekben
- irigylem is sokszor - most nem akarom itt megszemélyesíteni, hogy melyik részben is olyan kis kultúrált
buszmegállók vannak. Nekünk most már adva van az engedély ehhez a buszmegállóhoz. A
képviselőkeretemet felajánlottam. Én szeretném, ha a város valamiféle megoldást találná polgármester
úr, hogy mielőtt a rossz idő beállna, hogy megoldódnának. Ez volt a második interpellációm. Harmadik,
kapcsolódva a busz, úgynevezett öblökhöz. Tisztelt polgármester úr, nagyon rosszak Palinban. Én hiába
fordultam a KPM-hez, a VIA Kanizsa mondta, hogy az Imre Béla úrhoz tartozik. A másik mutogatott erre,
a harmadik. Ilyen esőzésekkor meg kell nézni, az első villogótól végig a gyógyszertárig meg lehet nézni
azt a négy buszmegálló öblöt, hogy milyen csapadék áll bent, és ahogy a busz beáll lelocsolja a felszálló
utasokat. Ezeket kérném, hogy rendezné a város. A kérdésem meg, akkor megragadom, itt van Tóth
Nándor úr a csatorna, szennyvíztársulat elnöke, hogy Korpavár lakossága, tudja Ő is, hogy nagyon sok
idős ember él ott. Nem a bizalom és a bizalmatlanság, de már nem tudok mit mondani, hogy mikor kerül
sor arra – ez kérdésként –, hogy elkezdik a munkát? Ez Korpavárhoz. Még az utolsó. Nagy tisztelettel
kérném hosszú évek óta, már az elmúlt közgyűlésben is a Lámpagyári és az Űrhajós utca, úgynevezett
GE buszmegállótól egy rövid kis „L” alakú 10 méter hosszú, 5 méter az egyik utcakereszteződés, és az
Űrhajósnál felfestése egy gyalogátkelőnek. Nagyon sok idős nyugdíjas jár, és semmi nem történik.
Engedélyhez van kötve. Hát én nem tudom, az illetékesek, ma már minden engedélyezés éveket,
hónapokat vesz igénybe.
Cseresnyés Péter: Buszöblök. Addig nem tudunk semmit sem csinálni, amíg nincs a mi tulajdonunkban
az út, de erre részletesebb választ fogok adni. A csatorna ügyében meg egy éven belül Tóth úr?
Körülbelül egy éven belül lesz ott. Meg tudjuk mondani, hogy körülbelül mikor? Csak egy mondat erejéig,
aztán bővebb választ adunk képviselő úrnak, csak tudjon mit mondani a választópolgároknak, azért.
Tóth Nándor: Képviselő úr biztosít nekem nyilvános szereplési lehetőséget. Örülök a kérdésének. Jó
híreim vannak. Rövid időn belül, várhatóan szeptember hónap folyamán a kivitelező Korpaváron is
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megjelenik, azt megelőzően lakossági fórumot fogunk összehívni, ahol a lakosságot minden kérdést
illetően részletesen tájékoztatni fogjuk. Ha már nálam van a szó, még egy fél perc erejéig polgármester
úr engedje meg, hogy elmondjam a képviselőtársaimnak, képviselőtestületnek és a város lakosságának,
hogy jelenleg a kivitelezők hat helyszínen dolgoznak, így Szepetneken, Rigyácon,
Hommokkomáromban, Bocskán, Zalaszentbalázson, valamint Nagykanizsát illetően a bajcsai
városrészben, felvonultak Szabadhegyen is, természetesen a belvárosban, most a legfontosabb a
belvárosi munkálatoknak az elvégzése. Tudjuk tartani a határidőket, tehát jelenleg minden a terv szerint
halad, 2012 év végére elkészül a csatornarendszer, utána egy fél éves próbaüzem és az elszámolás
időszaka következik.
Cseresnyés Péter: Bicsák képviselő úrnak segítség volt akkor ez. Köszönöm szépen.
Bicsák Miklós: Köszönöm.
Sajni József: Amiért szót kértem, illetve kérdést tettem fel, vagy teszek fel, az nem mást, minthogy
Miklósfán a domborzati viszonyok miatt egyrészt, másrészt pedig a szélsőséges időjárás miatt, ami azt
jelenti, hogy sokáig nincs eső, utána pedig rengeteg, tehát ilyen napi 30-40 milliméter akár, ez a kettő
együtt olyan problémákat okoz Miklósfa több részén, ami, azt nem mondom, hogy életveszélyt jelent, de
hogy a vagyonvédelemmel kapcsolatos, az már igaz. Tehát több olyan szakasz van, ahol fel kellene
mérni, hogy milyen munkálatokra lenne szükség és akár a közmunka, vagy más program keretében
feltétlenül szükség lenne akár még most az őszi esőzések beállta előtt, de ha nem, akkor jövő évben
mindenképpen, de a felmérést el kellene végezni, ahol erre nagy szükség lenne. Tehát itt nem sík
terepről van szó, itt meglódul a víz, és nagyon sokan jelezték már, hogy bizony az udvarban és
épületekben is kárt csinál ez a lefolyó víz. Úgyhogy ezt kérném, hogyha lehet, megoldani.
Cseresnyés Péter: Tárnok urat kérem, hogy holnap figyelmeztessen, hogy a VIA-val vegyem fel a
kapcsolatot legalább a felmérés erejéig, hogy az idén csinálják meg.
Jerausek István: A sánci orvosi rendelőnek a környezetének a rendbetartásáról szeretnék kérdezni,
ugyanis ez a környezet nem is olyan régen közel 1 millió forintért lett parkosítva, fák ültetve, fűmag
vetve. Sajnálatos módon egy olyan megállapodás született már az azt megelőzően is, hogy az udvart az
Alapellátás és a HSMK közösen tartja karban, nyírja a füvet. Én tudomásul veszem és egyet is értek
vele, hogy ennek a két intézménynek nem ez a feladata. Sajnos ez meg is látszik a fűnyírásban. Jelen
állapotban is a kertnek az egyik fele le van nyírva, a másik felében meg fél méteres gaz van. Sajnos félő,
hogy ugyanaz az állapot áll vissza, mint a parkrendezés előtt. Épp ezért szeretném kérdezni, hogy nincse arra lehetőség, hogy ugyanúgy, mint ahogy a kerítésen kívül a VIA Kanizsa nyírja a füvet, a kerítésen
belül is végezze el a fűnyírást és természetesen a felmerülő költségeket ez a két intézmény a VIA
Kanizsa számára megtérítené, és akkor biztos, hogy rendbe lenne az udvar.
Cseresnyés Péter: Meg fogjuk vizsgálni, és válaszolni fogok természetesen a felvetésre.
Dr. Etler Ottó László: Megfordítom a sorrendet. Ugye nem gond? Az egyik a Sugár úti Szent Imre
templomnál Ádám atya kérése volt, hogy mindent szépen egyeztettek, színeket, mindent, Ő is ahhoz
igazított és a végén odakerül a bejárat elé egy kerti törpe, ami egy elektromos műveknek valami doboza,
hogy ez ügyben Ő már próbált lépni, és szeretném megerősíteni a kérést, hogy nem szép az ott,
másrészt meg csúnya. Tehát ez ügyben volt-e már lépés, illetve megoldást találtak-e?
Cseresnyés Péter: Igen, de részletesen le fogom írni Önnek, hogy mik történtek ebben az ügyben.
Dr. Etler Ottó László: Jó. A második, hogy mint aki többször szerepeltem közbeszerzésben, mint
ajánlattevő, ez egy vesszőparipám és annyiszor kérdeztem, meg már kaptam is írásban választ, mégis
most már tényleg csak figyelemfelkeltésként szeretném mondani, hogyha közbeszerzést csinálunk,
akkor az azért jó, hogyha nyilvános, mert ugye akkor nincs semmi takargatni való, akkor mindenki
nyugodt. Hogyha én azt szeretném, hogy ne legyen valami takargatnivalóm, akkor én ügyelnék arra,
hogy aki érdeklődő van, az betekintést nyerjen az ilyen ügyekbe. És a mai napig sem értem azt, hogy a
közbeszerzésekről mindig utólag kapunk tájékoztatást és a közbeszerzési bizottságoknak az üléseiről
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előre nem kapunk meghívót, mint a többi bizottságra kapunk, erre nem kapunk. Most is láttam egy
Pénzügyi Bizottságon egy táblázatot, ahol a szerződéskötésekkel kapcsolatban látom, hogy
közbeszerzési szakértői díjat fizetünk milliós nagyságrendben, és abszolút tájékozatlan vagyok. Nem azt
mondom, hogy az nem jó, vagy nem hiteles, csak miért megy valahol hátul, nem szem előtt ezek a
dolgok? Tehát ezt én nem tartom a továbbiakban tarthatónak, illetve etikusnak. A másik pedig, a
harmadik kérdésem a megyei jogú város státusznak megkérdőjelezése. Ugye országos napilapokban,
sajtóban olvashattuk, hogy kormányszóvivői tájékoztatás hangzott el arról, hogy a megyei jogú városok,
úgymond a státusz megszűnnek és beolvadnának a feladatok a megyébe. Én azt hiszem, hogy ezt, ez,
nem ellene kell tenni valamit, hanem tudomásul kell venni, hogy ez a kormánynak a szándéka, viszont
erre fel kellene készülni. Tehát nem sodródni az árral, hanem fel kellene készülni, és azt mondani, hogy
van egy történelmi városunk, ami megyei jogú város rangban van most és ehhez mérten fel kel készülni
arra, hogy mik azok a teendőink, amivel tulajdonképpen a városnak a renoméját meg tudjuk óvni. Nem
akarok vészjósló lenni, de például Letenye nem figyelt erre, hogy milyen város és most lassan Becsehely
megkerüli. Ez egy másik lépték. De hát itt vagyunk nagyobb városok, és ahol egyszerűen mezővárosi
rangba fogunk süllyedni, ha nem készülünk fel erre az állapotra. Én azt szeretném, hogy erről nem
közgyűlés, hanem akár közgyűlésen kívül is leülnénk és beszélnénk arról, hogy milyen lehetőségeink
vannak, mik azok a tevékenységek, amiket meg tudunk tartani, mi az, ami abszolút lehetetlen, hogy
megtartsunk. Szóval azzal keresnek meg itt a városban, hogy Te, mint képviselő biztos tudsz róla,
hiszen a polgármester amúgy országgyűlési képviselő, Ő is biztos tudja. Ha már a sajtóban megjelenik,
hogy kormányszóvivői tájékoztató, hogy az óvodák itt maradnak, a szakképzés az már nem fog a
városhoz tartozni. Mi meg itt dobjuk ki a milliókat most az átalakítására. A kórházba belenyomtuk a 150
milliót a tervezésre és lehet, hogy egy év múlva nem is a miénk. De akkor legalább valaki nyugtasson
meg, hogy afelé mennek a dolgok, vagy mennek a tárgyalások, hogy ezek már valamilyen a serpenyő
másik felébe belekerülnek, és két év múlva nemcsak az adósságunk marad, hanem ha már elvisznek
valamit, valamit kapunk is helyette. Tehát nem dughatjuk a fejünket a homokba, erről beszélnünk kell. Itt
van az országos egy, másfél évre elővetített jövő előttünk, fel kell rá készülni. Kérdés, hogy összeülünke ez ügyben külön, vagy csak sodródunk az árral?
Cseresnyés Péter: Soha nem sodródtunk – ha befejezte, akkor válaszolok – az árral, csak azért egy
kormányszóvivői bejelentés és egy törvény szövegtervezet, ami még nem jelent meg, az két különböző
dolog. Természetesen elég komoly viták folynak már hosszú hónapok óta. A képviselő úr, hogyha nem
csak erre az utolsó hírre figyelt volna fel, ezek a viták, ez a polémiák, ezek már régóta mennek. A
megyei jogú város státusz, az nem azt jelenti, hogy az az öt megyei jogú város, amelyik nem
megyeszékhely, veszíti el a státuszát. Ebben az esetben a megyei jogú város státusz mindenhova
érvényes, de amíg nincs még törvénytervezet, addig nem lehet miről beszélni. Utána akár össze is
ülhetünk, tehát ezzel különösebb gondom nincs, de nem hiszem, hogy mondjuk, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyűlése fogja eldönteni azt, amit egyébként az Országgyűlés saját hatáskörben fog
eldönteni. Ez törvényhozási kérdés lesz. A törvény ki fogja mondani és nekünk abban a helyzetben, vagy
ahhoz a helyzethez alkalmazkodva kell majd a lehető legtöbb lehetőséget megszereznünk és a
lehetőségeket legjobban kimerítve dolgozni. Közbeszerzés. Erre is részletes választ fogunk adni a
szakértők bevonásának a segítségével, de azért azt tudni kell, hogy a közbeszerzési eljárásnak elég
komoly jogszabályi szabályozása van, hogy mikor lehet abba belenézni, kik nézhetnek bele. Azért az
nem mindegy, hogy mennek-e hírek ki egy közbeszerzési eljárás közben, vagy nem mennek ki hírek, de
ezt is meg fogjuk vizsgálni és, hogyha azt mondják a szakértők, hogy képviselők bizonyos szakaszában,
a közbeszerzési eljárás bizonyos szakaszában betekintést nyerhetnek, akkor én nem látom annak
semmi akadályát, hogy ez megtörténjen. Szerintem ez eddig is így történt. Az más dolog, hogy ha a
közbeszerzési bizottsági ülés, ha zárt ülés, akkor még a képviselő sem mehet be, csak a közbeszerzési
bizottságnak a tagja és az, aki a közbeszerzéssel magával, önmagával foglalkozik. De nem akarom
hosszan húzni, mert nem akarok olyat mondani, ami esetleg nem helytálló. Ezt írásban természetesen le
fogjuk írni Önnek.
Marton István: Az iránt érdeklődöm, hogy a szociális alap felosztása megtörtént-e, és ha megtörtént,
akkor mikor teszik ezt közzé, hogy ezt az érintettek igencsak várják. A másik pedig. Sokszor volt már szó
róla, talán nincs is olyan képviselő, aki nem említette, hogy a honlapunk minősíthetetlen. Ezért
szeretném megtudni, hogy ki ennek a gondozója név szerint. Annak a gondozónak ki a helyettese, ha
nincs éppen a gondozó? Ezt kell nevesíteni. A másik pedig, tűrhetetlen, hogy 10-20 éves adatok vannak
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fönn rajta. Olyikat, másikat 8-10 éve rakták fel, de találtam olyat is, ami 2006-ban került fel rá. Tehát ezt
egy idegen, ha meglátja, hát elmegy a kedve Kanizsától. Ez a meztelen valóság. Itt költögethetünk mi
sok tízmilliót ilyen-olyan PR tevékenységekre, hogyha a nagyon egyszerű dolgokat, hogy tisztába
jöhessenek a városunk értékeivel, azt elfelejtjük, és nem figyelünk rá. Sajnos ezen nagyon gyorsan
kellene változtatni, és hát én kérem is, hogy a nevesítés mellett egy határidőt is ki kellene kötni, hogy az
illetőnek, vagy az illetőknek ezt milyen határidőre kell megcsinálnia.
Cseresnyés Péter: A bizottsági döntés a szociális alap felosztására megtörtént. Egy-két napon belül
elénk fog kerülni és akkor lesz majd ez nyilvános, mármint eldöntött tény. Egyébként a bizottsági
jegyzőkönyv megtekinthető, mert ez az elnök úr szerint már megvan. A másik dologra a válaszom az,
hogy a szabályozásban, mármint az Internetes honlapnak a feltöltésében, szabályozásában semmi
változás nem történt azóta, mióta nem Ön a polgármester. Tehát annak idején életbelépett, vagy éppen
hatályos szabályozás van jelenleg is érvényben, amin szeretnénk változtatni. Ennek az év végéig fog ez
megtörténni és remélhetőleg akkor ezek a problémák megoldódnak. Csákai Iván elnök úr nem
jelentkezett ebben a, vagy kérdést akar feltenni? Ja, reagálni. Akkor legyen szíves!
Dr. Csákai Iván: A szociális alap felosztása a bizottsági jegyzőkönyvben szerepel – tegnapelőtt
tárgyalta a bizottság –, a polgármesterre tartozó rész pedig a polgármesteri tájékoztató 53. oldalán
olvasható. Tehát az elosztás ott is olvasható. Meg kell nézni.
Cseresnyés Péter: Igen, ez így van. Napirend utáni felszólalások következnek, mert az interpellációk,
kérdéseket lezártam. Több kérdés nem volt.

24. Napirend utáni felszólalások
Kovács János: Lakossági kéréssel fordultak hozzám, hogy a Platán sor kék ház előtti kis parkban lévő
padokat újítsuk fel, mert a padok fa részei korhadtak, leszakadtak. A mai napon is többen megállítottak,
konkrétan ketten, hogy ettől a parktól körülbelül 30-40 méterre a Bartók Béla út felé a járda melletti
hasonló padokat tönkrevágták.
Cseresnyés Péter: Elnézést képviselő úr! Egy kicsit közelebb legyen szíves a mikrofont húzni, mert
nem hallatszik a gép számára.
Kovács János: A padokat tönkretették, összetörték. Ugyanez, a Platán sortól a Teleki út fele szintén
ilyenről tett lakossági bejelentést kaptam. Most hozzátartozik, hogy ezek a padok betonelemek beásva
és fa ülőrészek vannak rászerelve. Normál esetben, ha elkorhadnak, néhány ezer forintért a fa ülőrész
cseréje megoldható, könnyedén javítható. Olyan esetek fordulnak elő, hogy gyakorlatilag a felfogató
elemeket is letördelték, leszaggatták és eltűntették, úgyhogy nagyságrendekben többe kerül a javítása.
Kérném, hogy akár polgári védelemmel, vagy valami, hathatósan a vandál rongálásokat próbáljuk
visszaszorítani ezeken a területeken is, hogy valami odafigyelést próbáljuk ráirányítani ezekre a
területekre, hogy ilyen rongálások a lehető legjobban visszaszoruljanak, illetve megszűnjenek.
Cseresnyés Péter: A napirend utáni felszólalások sora véget ért, mert csak egy képviselőtársam jelezte
– Kovács János – hogy kíván szólni, ezért a nyílt ülést, ha minden rendben van, azt hiszem, minden
lement, aminek le kellett menni, megkaptam a bólintást, bezárom.
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Zárt ülés
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített
külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A közgyűlés 286/2011.(VIII.25.) – 290/2011.(VIII.25.) számú határozata később kerül kihirdetésre.
A közgyűlés 291/2011.(VIII.25.) – 294/2011.(VIII.25.) számú határozatával egyedi államigazgatási
ügyben döntött.

Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.05 órakor
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint
tartalmazza.)

Cseresnyés Péter
polgármester

Dr. Tuboly Marianna
jegyző
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