JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. március 09-én (Péntek) 15.30 órakor
tartott soron kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Jelen vannak:

Balogh László, Bicsák Miklós, Bizzer András, Cseresnyés Péter, Dénes Sándor,
Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán, Jerausek István, Dr. Károlyi
Attila József, Marton István, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző,
Rodekné Hederics Erika, irodavezető, Tácsi Hajnalka osztályvezető

Cseresnyés Péter: Szerintem nagyon gyorsan fogunk végezni még akkor is, hogyha most megkértem a
kolléganőket, Erikát, hogy osszon ki egy anyagot. Én arra szeretnék kérni mindenkit, még mielőtt
elkezdenénk, két-három perc alatt fussa végig ezt az anyagot. A története ennek az előterjesztésnek
annyi, hogy tegnap délután egy pályázatírásokkal foglalkozó fiatalember, kanizsai fiatalember
megkeresett, hogy lenne egy együttműködési lehetőség Európai Uniós pénzek felhasználásával városok
között, és a központi szerepet egy városok közötti együttműködést elsősorban itt a különböző
környezetvédelmi, megújuló energia és a hasznosítási munkák, és az ottani tapasztalatok
megosztására, ha jól értem, egyáltalán, megosztásáról szólna ez az együttműködés. Keresi ez a
bizonyos romániai város az együttműködő uniós országokban levő partner településeket. 14-dikéig kell
beadni a pályázatot. Most futkoznak, hogy Magyarországon legyen egy együttműködő városuk. Azt nem
tudom, miért most az utolsó pillanatban. Én azt gondolom, hogyha ebben mi fantáziát látunk, amit eddig
nekem sem sikerült kiolvasni ebből az anyagból, akkor a közgyűlés első része után egy soron kívüli
közgyűlést hívnék még egyet össze, és akkor dönthetünk róla. Ha a közgyűlés többsége úgy dönt, hogy
nem kíván ezzel foglalkozni, mert természetesen ezt a beszélgetést eltesszük egy későbbi időszakra. Ez
még napirend előtt van, tehát utána kezdenénk a közgyűlést.
Dr. Károlyi Attila: Napirend előtt mondanám a tisztelt közgyűlés, kedves barátaim, ugye a Bacau nevű
romániai város nem más, mint Bákó, és Moldva fővárosa. Én jártam ott személyesen, amikor a moldvai
magyarokat felkerestem, konkrétan Bákó városban is. Bákóról úgy képzeljétek el, hogy egy mi
léptékeinkkel véve egy nagy metropolisz, …. körülbelül szerintem egy 200.000 fő lakja, és elég jelentős
moldvai csángó közösség központja, és a moldvai csángóknak itt van egy olyan szervezeti központja,
akik organizálják azt az elcsángott székely közösséget, ami ott található. Tehát azon túlmenően, hogy
minket elsősorban ugye egy város közvéleményét, vagy közösségét is, tehát a közgyűlés itt különösen
financiális dolgok vezérlik, de amikor egy kulturális dologról van szó, illetőleg szociális innováció
elősegítése, foglalkoztatottság, munkaerő-piaci mobilitás elősegítése, vállalkozások, szociális csoportok
bevonása, fiatalok, idősek, bevándorlók, azt tudnotok kell, hogy Bákó város vezetői, vagy Bákó város
közgyűlése nagyon jól tudja, hogy kik azok a magyarok, vagy azok a magyarok, akik Nagykanizsán
laknak. Tehát Őnekik ez, énnekem ez most került ide a kezembe, másnak is most került ide a kezébe,
de azért tudnotok kell, hogy annak a városnak a közgyűlése, az nagyon jól tudja, hogy kik azok a
magyarok, és kik a nagykanizsaiak. Bár elsősorban nekünk nem Bákó város vezetőivel vagy
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közgyűlésével van problémánk, hanem az ottani katolikus egyházzal, aki ugye a mai napig nem
engedélyezi, illetőleg a Szentszék nem engedélyezi a magyar nyelven történő misét. Ez egy más téma,
de én azt mondom nektek, én tiszta szívből tudom ezt támogatni, de nyilván meg kell világítani ezt
szakmai szempontból, de érzelmi szempontból feltétlenül támogatom.
Cseresnyés Péter: Még egy mondatot szeretnék mondani. Ma 10-11 óra körül jött át az anyag? Tehát
ma kaptuk egyáltalán a magyar fordítást meg, tehát félreértés ne essék, nem azért került az utolsó
pillanatban, mert nem akartam odaadni, hanem egyszerűen tegnap este kerestek meg, angol nyelvről le
kellett fordítani az anyagot magyarra, és ebből kellett csinálni előterjesztést. Ezért most kerül ide. Én
most azt javaslom, hogy elkezdjük a soron kívüli közgyűlést, megtárgyaljuk azt az első és egyetlen
napirendi pontot, ami a mai közgyűlésnek a témája, és hogyha utána lesz kedv, akkor egy közgyűlésen
kívüli szavazással tartok arról, hogy hívjak-e össze egy soron kívüli közgyűlést erre a másik napirendre,
hogyha ezzel egyetért a képviselő hölgy, és képviselő urak egyetértenek vele. Akkor a soron kívüli
közgyűlésről lenne szó. A napirendi pontok valakinek hozzáfűznivalója van-e? A sürgősségét ennek a
mostani közgyűlés összehívásának az adja, hogy a kaproncaiak – kaproncaiak? – körülbelül 30 millió Ftnyi Euro-nak megfelelő összegért nem akarnak ebben igénybe venni, ebben a pályázatban igénybe
venni. Mi viszont, legalábbis én, ahogy itt a munkatársaimmal beszéltem, mi viszont ezt nagyon jól ki
tudnánk használni, hisz a kerékpárutak, kerékpárút-hálózatunkat jelentős mértékben tudnánk bővíteni.
Elsősorban azt az igényt tudnánk megvalósítani, amely a városunk legnagyobb városrészét és a …. a
nagy várost, Nagykanizsa városát kötné össze, tehát Kiskanizsa és Nagykanizsa összekötésére
megépülhetne a kerékpárút. Természetesen ez annak a bizonyos pályázatnak a része, amit egyszer már
mi eldöntöttünk, hogy részt veszünk benne, és az a bizonyos kerékpár körút tulajdonképpen ennyi
kerékpárúttal bővülne, amit mi most meg tudunk csinálni, és annyi lenne a bővítés, hogy, ja nem, a
bővítés annyi lenne, hogy egyébként az előzetes becslésekkel elkalkulálta magát a Városfejlesztési
Osztály, tehát tulajdonképpen most bizonyos kalkulációval, és bizonyos átcsoportosításokkal, vagy a
kivitelezésnek a másfajta megoldásával most ténylegesen az a költség kerül most ezzel a 30 millió Ft-tal
betervezésre, ami szükséges a kerékpárutak megépítéséhez, ugyanis azt az osztály becsülte meg, azt a
költségvetést, most viszont tervezői költségvetés van már, időközben tervezők megbecsülték mai árakon
a kerékpárutak bekerülését. Tulajdonképpen kvázi ugyanaz van előttünk, mint ami volt múltkor azzal a
különbséggel, hogy most már reális becsült értékek vannak ebben az előterjesztésben. Mivel nem látok
hozzászólót, a napirendet, aki el tudja fogadni, az kérem, tegye fel a kezét.
A közgyűlés 12 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
82/2012.(III.09.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. március 09-i soron kívüli
ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat az aktív- és ökoturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési,
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében benyújtásra kerülő pályázat összköltségének, valamint
önerejének megemelésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
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1. Javaslat az aktív- és ökoturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési, MagyarországHorvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében benyújtásra kerülő
pályázat összköltségének, valamint önerejének megemelésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Akkor megnyitom a vitát. Hozzászóló van-e? Én elmondtam nagyjából, hogy miért
került ide ez az előterjesztés. Ha nincs hozzászóló, akkor viszont a határozati javaslatot felteszem
szavazásra. Én azt kérem mindenkitől, hogy támogassuk, elég jelentős kerékpárút bővítést jelentene ez
ebben az esetben, és ez az együttműködés, ami Csáktornya, Kapronca, Zalakaros és Nagykanizsa
között egy kerékpárút által is biztosítva lenne, akkor ez így teljes egészében meg tud valósulni. Aki el
tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, tegye fel a kezét.
A közgyűlés 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
83/2012.(III.09.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
The Municipality of County Rank Town Nagykanizsa
az 59/2012.(II.23.) számú határozatának 1. b. és 2. b. pontját hatályon kívül
helyezi, továbbá felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a maximum
1.099.020 EUR (2012. 03. 08-i MNB hivatalos devizaárfolyammal számolva
(293,30 Ft): 322.342.566 Ft) összköltségű és 54.951 EUR (16.117.128 Ft)
önerejű projektet készíttesse elő és a projekt pozitív elbírálása esetén a
támogatási szerződést írja alá. A pályázathoz szükséges maximum 54.951 EUR
önrészt és a projekt előfinanszírozását a 2013. évi költségvetésében
nevesítetten biztosítja.
authorizes the mayor to make prepare the project with the total cost of
maximum 1.099.020 EUR, and 54.951 EUR own contribution and in case of
selection for funding to sign the Subsidy Contract. Assures maximum
54.951 EUR as own contribution and the prefinancing of the project in the
yearly budget of 2013.
Határidő:

2012. március 12., pályázat beadása
A 2013. évi költségvetés elfogadása
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda vezetője
Tácsi Hajnalka, Gazdálkodási Osztály vezetője)

Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.40 órakor
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint
tartalmazza.)

Cseresnyés Péter
polgármester

Dr. Gyergyák Krisztina
aljegyző
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