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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. május 9-én (Szerda) 16.45 órakor tartott, 
az SZMSZ 10. § (8) bekezdése alapján szóban összehívott azonnali 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, Tácsi Hajnalka osztályvezető, Rodekné Hederics Erika, irodavezető,  
 
 
 
 
 
Javaslat a TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú „Iskolai tehetséggondozás” című pályázat benyújtására 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 

 
Cseresnyés Péter: Azonnali soron kívüli közgyűlést hívok össze. Az anyagot mindjárt aljegyző asszony 
segítségével a kolléganők kiosztják. „Iskolai tehetséggondozás” elnevezésű pályázaton döntöttünk, hogy 
indul jó néhány iskola. Majd miután a pályázatot elkezdtük benyújtogatni - nagyjából mindenki tudja, 
hogy miről van szó, csak aki esetleg nem találkozott vele -, utána a pályázati …..megváltoztak és 
szűkítették az induló kört. Majd miután döntöttünk arról, hogy egy szűkített körben indulhatnak el az 
iskolák, utána megváltoztatták ezt a feltételt is, és most megint indulhat több iskola is a pályázaton. Én 
arra kérem a közgyűlést, a felhatalmazást, hogyha van valaki, olyan potenciális pályázó az iskolák közül, 
aki nagyon, nagyon gyorsan el tudja készíteni a pályázatát, és akar még pályázni, az tehesse ezt meg. 
És, hogyha véletlenül bármiféle olyan változás következik be ennek a pályázatnak a kiírásában, ami ezt 
a szűkítést, tágítást, vagy a különböző paramétereket változtatja, azt ne kelljen közgyűléssel 
jóváhagyatnom, hanem hatalmazzon föl kimondottan csak ebben a pályázatban, hogy saját magam 
dönthessem el és lehetőleg legjobb lehetőséget kihasználva, a legtöbb pénzt kaphassuk. És a legtöbb 
iskola pályázhasson, ha erre még lesz lehetőség, mondom bővítésre, akkor ezt tehessük meg. Ilyen 
felhatalmazást kérek. Mindenkit arra kérek, olvassa végig a határozati javaslatot. Ez van benn 
tulajdonképpen, hogy ne kelljen szíre-szóra összehívogatni egy közgyűlést egy pályázat miatt, mert 
éppen a kiírási feltételeken megint egy olyan jellegű változtatás van, ami egyébként közgyűlési döntést 
igényelne. Hozzáteszem - a sajtó, mert látom, hogy fülelnek –, 100 %-os támogatásról van szó. Tehát, 
amikor én kérem azt, hogy …dönthessek bizonyos dolgokban itt, nem anyagiakról van szó, hanem 
egyszerűen csak az eljárásnak a módján kívánok egy könnyítést az iskolák érdekében.  

 
Bicsák Miklós: Én szeretném megkérdezni, most meglepetésszerűen, a mi iskolánk jelentkezett erre 
polgármester úr és tudnak-e róla? Mondta, hogy ebben a pillanatban, hogy módosulhat, illetve bővülhet. 
A kérdésem, hogy a palini iskola jelentkezett?  
 
Cseresnyés Péter: ……………Igen, jelentkeztek. Amit én most kiegészítésként hozzátettem, tehát, 
hogy engem fölhatalmaznak, ha véletlen olyan van, akkor rögtön dönthessek? Vagy van valami 
jelentősége? 
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Rodekné Hederics Erika: Hát az intézmények, újfent megkérdeztük őket. A Műszaki Szakképző Iskola 
jelezte, hogy …….. és ők bent is vannak. A megmaradó intézmények, aki kimaradt, ez a Palin, 
nyilatkoztak, hogy egyelőre akkor most ők nem.  
 
Cseresnyés Péter: Meddig kell beadni ezt a pályázatot?  
 
Rodekné Hederics Erika: Most május 24-én.  
 
Cseresnyés Péter: Jó én akkor azt a kiegészítést mégiscsak beletenném, mert nincs bent a határozati 
javaslatban. Akkor felhatalmaznak, ha újabb jelentkező van, akkor arra tekintettel, hogy 100 %-os 
támogatottsággal rendelkezik, dönthessek arról, hogy a közgyűlés felhatalmazása alapján indulhasson. 
Jó? Hogy ne kelljen még egyszer összehívni 24-én egy másikat, vagy még ki tudja hányat. Van-e még 
hozásszóló? Nem látok ilyet. Akkor a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt szavazásra teszem fel. 
Aki el tudja fogadni, kérem, tegye föl a kezét. 
 
 
A közgyűlés 14 (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 

166/2012.(V.09.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 
1. benyújtja a TÁMOP-3.4.3-11/2 kódszámú „Iskolai tehetséggondozás” elnevezésű 

pályázatot, melynek keretében biztosítja a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola 
és Kollégium részvételét a programok megvalósítása céljából. 

 
Határidő: 2012. június 22. 
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) 

 
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben újabb intézmény jelzi 

szándékát a pályázaton való részvételre, abban az esetben saját 
hatáskörben döntést hozzon. 

 
Határidő: 2012. június 22. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda, irodavezető) 

 
 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen mindenkinek a fáradozását.  
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Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.50 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés PéterDr. Gyergyák Krisztina
 polgármester aljegyző 
 


