JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. május 09-én (Szerda) 16.30 órakor tartott
soron kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző,
Bagarus Ágnes osztályvezető, Rodekné Hederics Erika irodavezető, Papp Judit a Szociális Osztály
képviseletében, Tácsi Hajnalka osztályvezető,

Cseresnyés Péter: …. a közgyűlést, ugyanis egy azonnali soron kívüli közgyűlést össze kell hívnom….
A véletlenek ilyenek és talán a szerencse is, hogy nem kell még egy soron kívüli közgyűlést összehívni,
de ez most először a meghívóban szereplő soron kívüli ülés lenne. Azt szeretném kérdezni, hogy a
javasolt napirendi pontokhoz van-e valakinek hozzáfűznivalója? Az egyik ugye a nyári
gyermekétkeztetésre vonatkozik, a másik pedig, egy óvodafejlesztési pályázatot kell sürgősen
beadnunk. Ezért hívjuk össze. Mind a kettő pályázat. Itt a gyermekétkeztetés kapcsán is kapunk
valamiféle állami támogatás…. arra, hogy még a normál támogatáson túl is kaphatunk még valamit.
Ezért kell ezt a napirendet megtárgyalnunk. Az óvodafejlesztés pedig egy összességében 100 milliós
nagyságrendű pályázat, ami a gyermekfejlesztés, a gyermekek körülményeinek javítását szolgálja.
Tehát erről szólna a pályázat. Gondolom, hogy nem hagyhatjuk ki, tehát ezért volt szükség arra, hogy a
soron kívüli közgyűlést összehívjam. Van-e kérdés?
Sajni József: … vagy pedig a napirendi ….?
Cseresnyés Péter: Napirendi pont.
Sajni József: Napirendi ponthoz igen. Én szeretném a gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan elmondani
azt, amit a bizottsági ülésen elmondtam.
Cseresnyés Péter: Egy pillanat! A meghívóban szereplő napirendi pontokhoz valami javaslat, hogy
levegyük, ne vegyük?
Sajni József: Nem.
Cseresnyés Péter: Egyéb? Akkor szavaztatok. Aki el tudja fogadni a napirendi ponti ajánlásokat, kérem,
tegye fel a kezét.
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
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163/2012.(V.09.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. május 09-i soron kívüli
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
2. Javaslat a TÁMOP-3.1.11-12/2, „Óvodafejlesztés” című
benyújtására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Böjti Istvánné óvodavezető

pályázat

1. Javaslat szociális nyári gyermekétkeztetés biztosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Sajni József: Szeretném azt elmondani, amit a bizottsági ülésen elmondtam. Durván 1500 jogosult van,
aki igénybe vehetné ezt a nyári étkeztetést. Azt hiszem, 129-en jelentkeztek arra, hogy szeretnék
igénybe venni, és szeretném elmondani azt, hogy tavaly már ugyanez szóba került, akkor is majdnem
ugyanezt a megjegyzést fűztem hozzá, hogy bizony vannak olyan gyerekek, akik, jó lenne, ha igénybe
vehetnék, de egyrészt a miatt, mert távol vannak az ellátó helytől, és kicsi gyerekek, ezt nem tudják
igénybe venni, hogy érdemes lenne azon még egyszer, tavaly is már kértem, hogy az önkormányzat
találjon ki valamit arra, hogy hogy lehetne mégiscsak megoldani, hogy ennél többen vehessék igénybe
ezt, mert biztos, hogy szükség lenne arra, hogy legalábbis a kicsi gyerekek esetében ezt a szolgáltatást
nyújtani tudja az önkormányzat. Egyébként természetesen támogatom, és örülök neki, hogy ilyen van,
de maga a számarány azt … gyengének tartom. Nem a középiskolást, hanem a többit, hanem a pici
gyerekek esetében.
Cseresnyés Péter: Meddig kell beadni a pályázatunkat?
xy: .. holnap….
Cseresnyés Péter: Az a probléma, hogy múlt héten jelent meg, és mostanra meg kellett csinálnunk,
tehát ezt a pót, bármennyire is igaza van Sajni képviselő úrnak, ezt a pótfelmérést, pótigény-felmérést
már nem tudjuk megcsinálni. Tehát vagy így, vagy sehogy sem fogadjuk el.
Dr. Csákai Iván: Sajni képviselő úr, amit mondott, hát tavaly is a felmérés alapján, nem tudom, mennyi
gyerekről volt szó, de a végén ezek, tehát lemorzsolódtak. Egyszerűen a szülők nem hozták a
gyerekeket. Tehát hiába akar az önkormányzat segíteni, hogyha nincs fogadókészség. Ezt tudomásul
kell venni sajnos. Én is azt tudom, hogy sajnos, mert most a 139 gyerekből kiesik idén is 40-50, azokkal
mi lesz? Ez nagyon nagy probléma. És az kellene, hogy a szülők maguk fogadókészek legyenek arra,
hogy van egy ilyen, hogy az önkormányzat áldoz erre.
Cseresnyés Péter: Megtesszük, az újságban meg fogjuk jelentetni, úgyhogy ezzel tudunk segíteni
valamit. Ennyit mindenképpen meg fogunk tenni.
Bene Csaba: Én is a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy tavaly is felvetődött ez a probléma. Az eddigi
tapasztalatok alapján én azt látom, hogy van egy olyan réteg, akinek, ha kínáljuk a lehetőséget, akkor
sem biztos, hogy igénybe veszik. Természetesen lehetne gondolkodni akkor, hogyha magasabb
számban vennék igénybe, hogy akár két helyen valósuljon meg melegkonyhával az ilyen étkeztetés, de
ilyen létszámnál ezt nem lehet elosztani, hogy egyik konyhába is főzünk 50-et, meg a másikban is. Azt
pedig egyik önkormányzat sem fogja tudni biztosítani, hogy házhoz vigye, mert hát körülbelül így lehetne
ezt megoldani. És hogy Miklósfán milyen számban vannak az ilyen rászorulók, ha az iskolát nézzük,
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ugye azért egy csomó bejáró gyerek van ott, és nem is biztos, hogy kanizsai lakos. Tehát én úgy
gondolom, hogy van egy ilyen lehetőség, az önkormányzat a maga részéről megtette, amit megtehet.
Akinek meg lehetősége ezt igénybe venni, az vagy igénybe veszi, vagy nem.
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok. Akkor szavazásra teszem a határozati javaslatot.
Azt hiszem, egyértelmű …., úgyhogy aki el tudja fogadni, kérem, tegye fel a kezét.
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
164/2012.(V.09.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. támogatja a települési önkormányzatok részére szociális nyári
gyermekétkeztetés céljából 2012. évben nyújtott támogatások igénylésének,
folyósításának
és
elszámolásának
részletes
szabályairól
szóló
23/2012.(IV.18.) NEFMI rendeletben meghatározott a szociális nyári
gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatási kérelem benyújtását a 2. és 3.
pontban meghatározott feltételekkel. Nyertes támogatási kérelem esetén a
legfeljebb 2.092.000.-Ft mértékű saját forrását a 2012. évi költségvetés 1/16
számú melléklet önkormányzati pályázati önrészek sor terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemmel összefüggésben
felmerülő dokumentumok aláírására.
Határidő:
2012. május 10.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika irodavezető Pályázati Iroda
Tácsi Hajnalka osztályvezető Gazdálkodási Osztály
Bagarus Ágnes osztályvezető Művelődési és Sportosztály
Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető Szociális Osztály)
2. felkéri a polgármestert, hogy az étkeztetés idejére az oktatási intézmények
ifjúságvédelmi felelőseinek és szabadidő szervezőinek továbbá a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti
Központ
családgondozóinak
közreműködésével szervezze meg a gyermekek felügyeletét, illetve
biztosítson számukra szabadidős programot.
Határidő:
2012. augusztus 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető Művelődési és Sportosztály
Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető Szociális Osztály)
3. vállalja, hogy az ételt a támogatás legalább harminc százalékának
megfelelő értékben a kistermelői élelmiszer-termelés,-előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010.(IV.30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja
szerinti kistermelői vagy az FVMr. 1. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott földrajzi térségen belül mezőgazdasági vállalkozó által
megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, amit az elszámolásnál
számlával vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött szerződéssel igazol.
Határidő:
2012. augusztus 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető Művelődési és Sportosztály
Kókainé Hámorszki Éva igazgató Kőrösi Csoma SándorPéterfy Sándor Általános Iskola)
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2. Javaslat a TÁMOP-3.1.11-12/2, „Óvodafejlesztés” című pályázat benyújtására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Böjti Istvánné óvodavezető
Cseresnyés Péter: Nagyjából ez az, amit Erika ugye elmondtam … a pályázat, és ez is egy hirtelen és
sürgősen beadandó lehetőség, mert nagyon szűk a határidő, és ezért kellett. Szeretném kérdezni, hogy
van-e hozzászóló? Ha nem, akkor én szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni,
hogy pályázzunk erre a határozati javaslatban foglaltak alapján, akkor az tegye fel a kezét.
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
165/2012.(V.09.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. benyújtja a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú „Óvodafejlesztés” elnevezésű,
legfeljebb 100.000.000 Ft összköltségű pályázatot, melynek keretében
biztosítja az önkormányzat fenntartása alatt működő valamennyi óvodai
feladat-ellátási hely részvételét a programok megvalósítása céljából.
Határidő:
2012. június 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda, irodavezető)
2. a 100%-ban támogatott nyertes pályázat esetében a pályázathoz
kapcsolódó kifizetéseket 2013. évben megelőlegezi a támogatási összeg
beérkezéséig.
Határidő:
a pályázat elbírálása után
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt pozitív elbírálása esetén a
támogatási szerződést írja alá.
Határidő:
a pályázat elbírálása után
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda, irodavezető)

Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.45 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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