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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. október 25-én (Csütörtök) 15.25 
órakor tartott, az SZMSZ 10. § (8) bekezdése alapján összehívott azonnali soron kívüli nyílt 
üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Medgyaszay Ház 
 Nagykanizsa, Sugár u. 5.  
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bizzer András, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés 

Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, 
Gyalókai Zoltán, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila József, Kovács János, 
Marton István, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Dr. Farkas Roland irodavezető, Partiné Dr. Szmodics Györgyi osztályvezető 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Akkor a soron kívüli közgyűlést, aminek egyetlenegy napirendi pontja van, 
Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendelet módosítása. Aki a 
napirendet el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
  
 

318/2012.(X.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012. október 25-i azonnali 
soron kívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 

 
Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 
49/2010.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
 
 
Javaslat a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 49/2010.(XII.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
Cseresnyés Péter: Hozzászólókat várom. Egy olyan hely volt, ahol pattanásig feszültek az idegek, 
de úgy néz ki, a probléma megoldódott. 
 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: A Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 3. § c.) pontja helyébe a 
következő rendeleti megfogalmazást javasolja: Azok a vendéglátóhelyként üzemelő üzletek, amelyek 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és a Szabályozási Tervéről szóló 
44/2006. önkormányzati rendeletben meghatározott Ln. lakóterület nagyvárosias besorolású 
területen üzemelnek, kivéve, ha az üzemeltető igazolja, hogy az elvégzett műszaki megoldásokkal a 
hatóság által megállapított zajkibocsátási határérték betartását biztosítani tudja. Második mondat: Az 
üzemeltető a fentieket akkreditált szakértő által készített szakértői véleménnyel köteles igazolni a 
hatóság felé. Tehát mi a megszüntetés helyett ezt a módosító c.) pontot javasoljuk. 
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Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok. Szerintem, ha ezzel a c.) ponttal játszunk így-
úgy, ugyanezt az eredményt érjük el, csak egy kicsit megbonyolítjuk az életünket, ha ezt fogadjuk el. 
De természetesen fölteszem szavazásra ezt a módosítót először és akkor, hogyha ezt elfogadjuk, 
akkor utána nem is kell, de kell, igen. Aki a módosítást el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az 
igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 6 igen és 10 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.  
     
 

319/2012.(X.25.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottságnak a „Javaslat a vendéglátó 
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 49/2010.(XII.20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról” előterjesztéssel kapcsolatos alábbi módosító 
javaslatát: 
 
„………a 3. § c.) pontja helyébe a következő rendeleti megfogalmazást 
javasolja: Azok a vendéglátóhelyként üzemelő üzletek, amelyik Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és a Szabályozási Tervéről 
szóló 44/2006. önkormányzati rendeletben meghatározott Ln. lakóterület 
nagyvárosias besorolású területen üzemelnek, kivéve, ha az üzemeltető 
igazolja, hogy az elvégzett műszaki megoldásokkal a hatóság által 
megállapított zajkibocsátási határérték betartását biztosítani tudja. Második 
mondat: Az üzemeltető a fentieket akkreditált szakértő által készített 
szakértői véleménnyel köteles igazolni a hatóság felé.” 

 
 
Cseresnyés Péter: Akkor az eredeti rendeleti javaslatot teszem föl szavazásra. 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 rendelet 
alkotja:  
 

57/2012.(X.29.) számú rendelet  
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a vendéglátó 
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 49/2010.(XII.20.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról szóló 57/2012.(X.29.) önkormányzati rendeletét. 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
 
Cseresnyés Péter: Az ülést bezárom. További jó munkát kívánok mindenkinek.  
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.30 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó 
szerint tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester aljegyző 


