JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 17-én (Kedd) 18.08 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, Bizzer András, Dr. Csákai Iván,
Cseresnyés Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris
Jácint, Gyalókai Zoltán, Jerausek István, Kovács János, Marton István, Sajni
József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző

Cseresnyés Péter: Aki el tudja fogadni a napirendi pontot, kérem, tegye fel a kezét.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
223/2012.(VII.17.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. július 17-i – a 16,30
órára összehívott soron kívüli közgyűlést kővető – azonnali soron kívüli
ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
Nyílt ülés:
Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Nagy Imre ügyvezető

Javaslat a Kanizsa TV Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Nagy Imre ügyvezető
Cseresnyés Péter: A Kanizsa TV-nek az alapító okiratába egy félmondatot kell betenni, a
nyilvánosság biztosítás a honlap kapcsán. Aki el tudja fogadni …
Gyalókai Zoltán: Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságon is elmondtam, a 11.1. pont nem
egyértelmű. Az ügyvezető megbízása korlátlan időre szól, és ugyanakkor ….
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Cseresnyés Péter: De bocsánat, ez úgy működik, hogy ezt a pontot nem nyitottuk meg, tehát erről
majd legközelebb tudunk, hogyha valami gond van vele, akkor megnézzük, és legközelebb tudunk
róla dönteni. Tehát javítani fogják, valószínű. … hiba? Eljárási hiba. Akkor ezt megnézzük, és
hogyha kell dönteni róla, a következő közgyűlésen erről dönteni fogunk. Most viszont erről döntsünk,
hogyha lehet. Zoli, köszönöm szépen a felvilágosítást. Az lenne a kérésem, a jegyzőkönyvbe ezt
vegyük be, hogy az ügyrendi bizottságon ez felvetődött, nézzük meg, hogy tényleges hiba vagy csak
egy elírás. De most dönteni viszont arról döntsünk, ami az eredeti határozati javaslatban van. Tehát
ez a bizonyos nyilvánosság biztosítása a honlap … nem tudom pontosan … Aki el tudja fogadni,
kérem, tegye fel a kezét.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
224/2012.(VII.17.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Kanizsa TV
Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításával, az előterjesztés
mellékletében szereplő alapító okirat szerint.
Határidő:
2012. július 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Nagy Imre ügyvezető)

Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 18.10 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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