JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. február 19-én (Kedd) 18.50 órakor tartott
az SZMSZ 10. § (8) bekezdése alapján szóban összehívott azonnali soron kívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye:

Medgyaszay Ház
Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak:

Balogh László, Bicsák Miklós, 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,
Sajni József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők

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

Cseresnyés Péter: Azonnal összehívom az azonnali soron kívüli közgyűlésünket, amelyiknek két
napirendi pontja lesz. Az egyik: „Javaslat a „Közösségi közlekedés fejlesztése Nagykanizsán” című
pályázat határozatainak módosítására”. Ez az előterjesztés tegnap fölkerült a képviselői honlapra. És a
másik napirendi pont pedig: „Javaslat a Pipitér Óvoda Alapító Okiratának módosítására”. Az
előterjesztés ugyancsak tegnap került fel a honlapra. Szeretném kérdezni, hogy az azonnali soron kívüli
közgyűléshez valakinek van-e a napirendjeihez hozzáfűznivalója még mielőtt elfogadnánk a napirendet?
Ilyet nem látok. Akkor, aki el tudja fogadni a két napirenddel az azonnali soron kívüli közgyűlést, az
kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
49/2013.(II.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. február 19-i azonnali
soron kívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat a „Közösségi közlekedés fejlesztése Nagykanizsán” című pályázat
határozatainak módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
2. Javaslat a Pipitér Óvoda Alapító Okiratának módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
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1. Javaslat a „Közösségi közlekedés fejlesztése Nagykanizsán” című pályázat határozatainak
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: 100 %-os támogatással be tudunk nyújtani egy olyan pályázatot, ahol egy közösségi
közlekedés, új közlekedési formát tudunk kialakítani, a biciklis közlekedést. Az elv az volt, hogy a
buszmegállótól az Izzóig és a buszmegállótól az Ipari Parkig jussanak el azok, akik ezt a kerékpárt
akarják használni és mellette oldalágon néhány buszöblöt, helyi járatos buszöbölöt, és egy kerékpárutat
építenénk meg. Így körülbelül, nem körülbelül, pontosan szinte 230 millió Ft-ot pályázunk meg.
Nagyvonalakban ez a pályázat lényege.
Tóth Nándor: Lenne egy olyan módosító javaslatom, hogy a dokkoló állomások között Kiskanizsa is
szerepeljen. És ebből a 230 millió Ft-ból, pontosabban a 80 millió Ft-ból, amely kerékpárút építésre
fordul, 8 dokkoló állomás közül az egyik az Kiskanizsán legyen. Igen, ez lenne a javaslatom. És a 80
millió Ft-ból, ami kerékpárút építésre fordítódik, kerüljön sor a Kiskanizsa felé vezető kerékpárútnak
megépítésére, vagy részbeni megépítésére is. Mert azt gondolom, hogyha a kihasználtságát néznénk,
akkor az fontosabb lenne, mint mondjuk, a Dózsa György utca és a Petőfi utca.
Cseresnyés Péter: Képviselő úr elnézést, csak azért szeretném a gondolatait megszakítani, mert
Kiskanizsára az IPA pályázat keretén belül építünk egészen a Varasdi útig kerékpárutat. Tehát ott lesz.
Tóth Nándor: Én tudom, csak mindenképpen szeretném magunkat biztosítani, hogy Kiskanizsa ne
maradjon ki ebből. Egyet kérünk persze, természetesen, amelyik előbb megvalósul.
Dr. Károlyi Attila József: Gyerekkori emlékeim és felnőttkori ténykérdés, hogy a kiskanizsaiak
kerékpárral járnak. Kiskanizsai parasztasszonyok kerékpárral tolják be a terményeiket a nagykanizsai
piacra, de nem bérbiciklikkel. Bérbiciklit egyetlenegy kiskanizsai parasztasszony nem fog igénybe venni.
Kerékpárutat igen, azt lelkesen támogatom.
Cseresnyés Péter: Képviselő úr arra kérem, hogyha lehet, akkor ezt módosító indítványként nem
szavaztatom meg. Viszont a 8 dokkoló hely, amit beterveztünk, hogy 8 helyen lenne dokkoló állomást,
azt egyeztesse Tárnok úrral, mert a dokkoló állomások létesítésének megfelelő feltételei vannak.
Tudomásom szerint légvonalban 1,2, vagy 700 méterre kell egy-egy dokkoló állomásnak lenni a
másiktól. Nehogy olyan helyzetet teremtsünk, hogy az útvonalon csinálunk olyan helyeken, vagy leszünk
kénytelenek csinálni olyan helyen dokkoló állomást, ahol nem is fogja senki letenni és felvenni a
kerékpárt, mert nem éppen lakott területen van. Tehát ezt egyeztessük és utána meg fogjuk nézni.
Tóth Nándor: Elfogadom polgármester úr.
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja
fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza.
50/2013.(II.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
I.
1. 370/2012.(XII.13.) számú határozatának 1. és 2. pontját hatályon kívül
helyezi
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2. támogatja a NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú „Közösségi közlekedés
fejlesztése” című pályázat benyújtását legfeljebb 230.000.000 Ft projekt
költséggel
Határidő:
2013. február 28.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető
Tárnok Ferenc, Városfejlesztési Osztály, osztályvezető)
3. a 100%-ban támogatott nyertes projekt esetében a projekthez kapcsolódó
kifizetéseket a 2013. és 2014. évben megelőlegezi - éven belüli
visszafizetési kötelezettség mellett - a támogatási összeg beérkezéséig.
Határidő:
2013-2014. évi költségvetés elfogadása
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető
Tácsi Hajnalka, Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)
4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt előkészítési feladataihoz
kapcsolódó szerződéseket, dokumentumokat, továbbá a projekt pozitív
elbírálása esetén a támogatási szerződést írja alá.
Határidő:
2013. február 18.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda, irodavezető)
II.
a NYDOP-3.2.1/B-12 kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése” című
pályázathoz kapcsolódó projekt konkrét indítását (beleértve ebbe mindennemű
fizetési kötelezettséget keletkeztető tevékenységet) abban az esetben
engedélyezi, amennyiben az Önkormányzatnak rendelkezésére áll: legalább egy
banki hitel ígérvény a költségek átmeneti banki finanszírozásának fedezetéül
vagy a projekt pénzügyi finanszírozása Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2013. évi folyószámla hiteléből biztosítható, vagy ha a
megelőlegezett támogatás adott éven belüli visszafizetése pénzügyileg
teljesíthető és ezen hitelek éven belüli visszafizetéséhez az utólagos támogatási
összegek fedezetet nyújtanak.
Határidő:
a támogató döntést követően
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)

2. Javaslat a Pipitér Óvoda Alapító Okiratának módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Annyi mindössze, hogy nem Pipitér Óvoda lesz, hanem Kiskanizsai Pipitér Óvoda.
Aki hozzá kíván szólni az előterjesztéshez, kérem, jelezze. Ilyet nem látok. Szavazásra kerül sor. Aki el
tudja fogadni. Egyszerű oka van neki, mert a MÁK-nak ezt meg kell tennie, meg kell különböztetnie a
sok-sok Pipitér Óvodát az országban. Tehát nem más oka van neki. Ezért kell elnevezünk a sajátunkat
úgy, hogy be lehessen azonosítani. Tehát, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja
meg az igen gombot. És Tóth Nándor képviselő úrnak mondom, hogy nem nagykanizsai, hanem
Kiskanizsai Pipitér Óvoda lett. Szeretném hangsúlyozni.

3

A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
51/2013.(II.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Pipitér
Óvoda megnevezése 2013. március 15-től Kiskanizsai Pipitér Óvoda
elnevezésre módosuljon.
Az intézmény elnevezésének változását tartalmazó alapító okirat módosítást az
előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okirat, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és a Magyar Államkincstár részére
történő megküldésére.
Határidő:
2013. március 5.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző)
Cseresnyés Péter: Az ülést bezárom. Mindenkinek további szép estét kívánok.

Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 18.55 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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