JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 11-én (Csütörtök) 17.00 órakor
tartott soron kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Vasemberház
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina jegyző,
Bagarus Ágnes osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Janzsóné Strobl Krisztina
kabinetvezető, Dr. Farkas Roland irodavezető, Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető, Rodekné
Hederics Erika irodavezető, Osváth Sándorné helyettesítő osztályvezető, Zámbó Tamás helyettesítő
osztályvezető, Gáspár András vezérigazgató

Cseresnyés Péter: Jó napot kívánok mindenkinek! Elkezdjük a mai közgyűlést. Először szeretném
megkérni a közgyűlés tagjait, hogy mindenki nyomja meg a jelenlétet igazoló gombot, hogy majd meg
tudjam a határozatképességet állapítani. De még mielőtt a napirendről szavaznánk, a forgatókönyvet
szeretném ismertetni, pontosabban a forgatókönyvből csak annyit, hogy egy plusz napirendet szeretnék,
amit már tegnap az informális közgyűlésen meg is beszéltünk, felvételre javasolni. Ez pedig a „Javaslat
az Ipari Parkban értékesített 649/148. hrsz-ú ingatlanra az OTP Bank Nyrt. javára szóló jelzálogjog
alapításához történő hozzájárulás megadására”. Ez a tegnapi nap folyamán, már ez az előterjesztés a
tegnapi nap folyamán került fel a honlapra. És ezt egy másik ingatlanról szóló döntéssel együtt javaslom
zárt ülésre vinni. Szeretném megkérdezni, hogy valami javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban vane? Ilyet nem látok, lezárom – miután megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk –, szavazásra
teszem fel a mai napirendi pontjainkat, a meghívóban szereplő pontokat azzal a kiegészítéssel, amit a
forgatókönyvben ismertettem. Aki el tudja fogadni a mai napirendet, az kérem, nyomja meg az igen
gombot.
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
208/2013.(VII.11.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. július 11-i soron kívüli
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1. Javaslat a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó rendelet
megalkotására, valamint a Közterületek és közterület-jellegű területek
használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Gáspár András vezérigazgató Via Kanizsa Városüzemeltető
Nonprofit Zrt.
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2. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
3. Javaslat a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése” című pályázat előkészítésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
4. Javaslat a TIOP-3.2.4-13/1 kódszámú „Autista és megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése” című pályázat
benyújtására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
5. Javaslat Kanizsa Uszoda Kft. 2012. évi elszámolásának elfogadására
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
6. Javaslat alapítványok támogatására a 2013. évi kulturális keret terhére
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
7. Javaslat a Kanizsa Autó- és Motorsport Egyesület és a Magyar JET-SKI
Szövetség közös megrendezésében megvalósuló JET-SKI OB 4
rendezvény támogatására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
8. Javaslat a Futurus Pannonia Kft és a Viridis Pannonia Kft. Felügyelő
Bizottsága ügyrendjének módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
9. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetése (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Zárt ülés:
10. Javaslat a Nagykanizsa külterület 0110/1 hrsz-ú ingatlanon található
csónakház ingyenes használatba adására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
11. Javaslat az Ipari Parkban értékesített 649/148. hrsz-ú ingatlanra az OTP
Bank Nyrt. javára szóló jelzálogjog alapításához történő hozzájárulás
megadására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
12. Fellebbezések (írásban)

1. Javaslat a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó rendelet megalkotására,
valamint a Közterületek és közterület-jellegű területek használatáról szóló 51/2004.(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Gáspár András vezérigazgató Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
Cseresnyés Péter: Jogszabályi kötelmeink vannak. Mindenki láthatja, hogy szabadon most már nem
lehet engedély nélkül nálunk filmet forgatni. Szeretném kérdezni, hogy képviselőtársaim közül van-e, aki
hozzá akar szólni? Ilyet nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a rendeleti javaslatot, az
kérem…. Egy pillanat! Ja igen. Jegyző asszony figyelmeztet, hogy külön kell szavaztatni az 1. és 2.
pontról. De még mielőtt ezt megtenném, a múltkor elfelejtettem a soros ülésen valamit Önökkel közölni,
amit egyébként szerintem mindenki tud, de itt a kamerák előtt is szeretném bejelenteni, hogy
eredményes lett a jegyzői pályázat. Gratulálva Dr. Gyergyák Krisztinának az eredményes pályázathoz,
szeretném bejelenteni, hogy Ő lett Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzője, és most már aljegyzőt
keresünk, úgyhogy állandó keresésben vagyunk. Úgyhogy még egyszer gratulálok, és jó munkát kívánok
jegyző asszony! Tehát akkor rendeleti javaslat 1. pontja van szavazáson. Aki el tudja fogadni, az kérem,
nyomja meg az igen gombot.
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A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet
alkotja:
37/2013.(VII.15.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 37/2013.(VII.15.)
önkormányzati rendeletét a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó
szabályokról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Cseresnyés Péter: Most a 2. pontot teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg
az igen gombot. Ugye az egyikben magáról a filmforgatással kapcsolatos rendeletről szavazunk, a másik
meg a közterület-használatról.
A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet
alkotja:
38/2013.(VII.15.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 38/2013.(VII.15.)
önkormányzati rendeletét a közterületek és közterület jellegű területek
használatáról szóló 51/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

2. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Három módosítási igény van benne. Szeretném kérdezni, hogy van-e hozzászólás?
Ilyet nem látok, a vitát lezárom, úgyhogy szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki el tudja
fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
209/2013.(VII.11.) számú határozat
1. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése egyetért
közlekedési területbe történő átsorolásával.

a

palini

buszforduló

Határidő:
2014. június 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)
2. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése egyetért a 3465/2 hrsz-ú út terület
közterület-jellegének megszüntetésével és külterületbe csatolásával.
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Határidő:
2014. június 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)
3. Nagykanizsa MJ Város Közgyűlése egyetért a 6957/1, 6957/2, 6958 hrsz-ú
ingatlanok lakóterületi szabályozásával, továbbá a 7211/1 hrsz-ú közterület
8 m szabályozási szélességre szűkítésével, és a déli végétől a 0248/8 hrszú ingatlanig az árok nyugati oldalán egy magánút szabályozásával.
Határidő:
2014. június 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)
4. A 2. pontban szereplő terv-módosítás költségeit – mivel ez magánérdekből
történik – az Önkormányzat településrendezési szerződés keretében a
kérelmezőre hárítja.

3. Javaslat a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat előkészítésére
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Részletes és nem is részletes az előterjesztés. A lényeg az, hogy nagyon komoly
pénzre lehet pályázni annak érdekében, hogy a saját hulladékszállító cégünket fejleszteni tudjuk. Erről
szól ez az előterjesztés, és tulajdonképpen az előkészítő munkáról döntetnénk most, aminek van egy kis
költségigénye, és még mindig van időnk azon gondolkozni, hogy egy jelentős önrészt igénylő pályázaton
majd a későbbiekben ténylegesen el fogunk-e indulni. Viszont ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz
egy előzetes döntést mindenképpen meg kell tennünk, ugyanis július 22-én várhatóan – ugye? – meg
fogják nyitni a pályázatot. Ezért van szükség arra, hogy most döntsünk.
Dr. Károlyi Attila József: Valami eszembe jutott és elmondom Önöknek, hogy jó lenne azon is
gondolkodni, nem csak az eszközpark beszerzése ürügyén, hanem, hogy a jelenlegi helyéről eltelepítsük
ezt az objektumot. Tehát tudjuk, hogy hol van, tudjuk, hogy kinek vagy kiknek fizetünk bérleti díjat,
méghozzá komoly összeget azért, hogy ez a cég ott van. Tehát, ha találunk egy kis helyet és esetleg
uram bocsá’ infrastruktúrát is, akkor ez nagyon ildomos dolog lenne.
Dr. Fodor Csaba: Ugye a majdani pályázat, az 1,3 milliárd bruttó összegről szól, ugye körülbelül. Most
itt az ÁFA rész, az finanszírozott vagy azt nekünk kell előteremteni?
Cseresnyés Péter: Nekünk kell – mondom, közbevágok –, nekünk kell előteremteni. Csak, hogy
rövidebb legyen a …
Dr. Fodor Csaba: Jó. Tehát akkor durván egy 300 millió Ft körüli összeget össze kell….
Cseresnyés Péter: Alsóhangon …
Dr. Fodor Csaba: 350 legyen. Jó? Mert ….
Cseresnyés Péter: Így van.
Dr. Fodor Csaba: Tehát 350 millió Ft-ot, ha majd odajutunk. Hát jó.
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Cseresnyés Péter: Képviselő úr! Azért mondtam, hogy most egy előzetes döntést hozunk, és nekünk
egy nagyon komolyan átgondolt döntést kell majd hoznunk, amikor tényleges, ha abba az utcába
belépünk, hogy ezt meg akarjuk csinálni, mert nagyon jelentős pénzt, én egyébként azt mondom, ez
közül 400 millió Ft-ot fog igényelni, nem 350-et, közel 400 millió Ft-ot fog igényelni, ha a teljes összeget
el tudjuk nyerni. Két okból van itt. Egyrészt azért, hogy a lehetőséget a közgyűlés megismerje, tehát
nehogy az legyen 2-3 hónap múlva, hogy egy jelentős támogatási lehetőséget elmulasztottunk. Ez
nagyon fontos dolog, mert 1,3 milliárd Ft-ból 8-900 millió Ft-ot alsó hangon el tudunk hozni, hogyha nyer
a pályázat, és egy város életében, egy megyei jogú város életében sem kevés pénz 800 millió Ft, ha
fejlesztésről van szó. Ez az egyik ok, hogy itt van a közgyűlés előtt. A másik ok pedig az, hogy egy olyan
tanulmányt mindenképpen kell készítenünk, amelyik a saját cégünknek a jövőjét vagy a jövőjének a
tervezését be tudja mutatni. Még akkor is jó, ha egy ilyen tanulmánnyal rendelkezünk, mert sosem lehet
tudni, hogy egy-egy másik pályázatban mikor van hasonló tanulmányra szükség. Tehát ez el fog
készülni, és ez a tanulmány, amikor elkészült, vagy ez alatt az idő alatt nekünk lesz időnk arra, hogy
átgondoljuk azt, hogy van-e erre nekünk 300-400 millió Ft-unk, amire, hogyha most Önöket
megkérdezném, mindenki azt mondaná, hogy erre most biztos, hogy nincs, csak úgy, hogyha hitelhez
nyúlunk. De van még egy kis időnk, tehát ezen tudunk gondolkozni, ez a nyár folyamának, a
gondolkodás a nyár folyamán, ez meg fog történni.
Dr. Fodor Csaba: Csak röviden. Polgármester úr, előre bocsátom, hogy támogatni fogom az
előterjesztést – tudom, hogy ez sokakat nem befolyásol ebben a teremben most még, de amit mondok,
azt…. Azért, hogyha az a jogszabály, amit Önök meghoztak, és ugye köteleztek bennünket kvázi, hogy
vásároljuk ki az Saubermachert piszok sok pénzért, és még jelentős pénzeszközt …..re fogunk fordítani,
és Önök meg fogják hozni, vagy hát ugye az a jogszabály is meglesz, hogy csökkentjük a rezsit,
elviekben, gyakorlatilag akkor is világossá kell tenni mindenkinek, hogy ezeket a beruházási, felújítási,
pályázati, akármilyen pénzeket, amiket mi hitelből finanszírozunk nagy részét valószínűleg, ezt a
lakosság fogja megfizetni. Én csak azt akartam mondani, hogy ezért voltam akkor is ellene annak a
törvénynek, amit Önök megszavaztak, de hát majd a puding próbája az evés. Tehát ez kockázatos lépés
lesz. De most támogatom ebben a szituációban. Csináljuk meg.
Cseresnyés Péter: Képviselő úr! Gondolom, most nem a nagykanizsai vásárlásra gondol csak, hanem
országosan, tehát a törvényalkotás folyamán meghozott jogszabályra gondol. Ebben sem értünk egyet.
Egyébként rövid távon valószínű, hogy Önnek igaza van, hosszú távon viszont nincs igaza, mert abban
az esetben, hogyha magyar kézben, önkormányzati kézben, vagy állami kézben lett volna a
hulladékszállítási tevékenység, mint szolgáltatás, valószínű, hogy nem ment volna a csillagos égig el az
az ár, amiért ezt a szolgáltatást végezték nyugati cégek. Ha mást nem gondolok, és mást nem mondok,
csak azt mondom, hogy mennyi pénzt vittek ki az országból nyereség gyanánt, akkor már szerintem
mindenki látja azt, hogy van ebben a gondolatban igazságtartalom.
Bene Csaba: Polgármester úr elmondta, amit szerettem volna válaszolni Fodor képviselőtársamnak,
hogy a korábbi időszakban a magyar lakosság fizette meg azt a pénzt, amit innen kivittek az országból.
Most természetesen meg fogjuk fizetni, a magyar lakosság fogja megfizetni majd később a szolgáltatás
díjában, amibe kerül ez a szolgáltatás, meg ennek a fenntartása. Én úgy gondolom, hogy ezért ez
merőben más, mint amikor innen a magyar lakosságnak a pénzét kiviszik.
Cseresnyés Péter: Még mielőtt megadnám a szót Dr. Károlyi Attilának, elfelejtettem válaszolni Neki, bár
azt akartam tenni. Gondolkozunk a telephelyben, tehát van elképzelésünk, majd mondom is, hogy miről
van szó, és egyébként ebben a pályázatban is van erre utaló lehetőség. Tehát van telephely, saját
telephely kialakítására elképzelésünk.
Dr. Károlyi Attila József: Önnek is, meg Fodor képviselőtársamnak is mondanám, hogy gyakorlatilag
ugye itt arról van szó, hogy egyik szemünk sír, a másik meg nevet. Ez a mi cégünk – nem? –, a
városnak a cége. Na most hát Fodor képviselőtársam is lelkesen megszavazta azt az előterjesztést,
hogy vegyük meg ugye a Sauber-t, mert emlékszem rá, direkt figyeltem is, hogy Ő hogy döntött akkor. Ő
is igaz magyarként és jó kanizsaiként melléállt ennek a dolognak. Tehát egyik szemünk sír, a másik meg
nevet. Tehát lehet azt mondani, hogy most mi sarcoljuk itt a kanizsai embereket, de hát azért a mi
cégünkről van szó, és a mi fájdalmunk és örömünk is egyben.
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Cseresnyés Péter: Képviselő úr! Ez, hogy sarcol valaki valakit, tehát ez így nem állja meg a helyét. A
díjak akkor, amikor nem az önkormányzat volt a tulajdonos, akkor is ennyi volt. Lényegesen amióta a
kezünkben van, azóta nem emeltünk díjat Nagykanizsán, sem vidéken. Teljesen más helyzet miatt
érezhetik az emberek azt esetleg, hogyha vidéken – nem Nagykanizsán, vidéken – díjemelés van, de
ebből fogunk most mi díjat engedni. Ezt nem biztos, hogy olyan könnyen megtettük volna abban az
esetben, ha nem magyar tulajdonban, nem önkormányzati tulajdonban van a cég, mert a nyugati cég,
mikor azt látja, hogy veszteséges, előbb-utóbb kivonul. Akkor meg ki fog itt szolgáltatni? Fölépíteni egy
céget, egy hulladékszállító céget nem könnyű. Lehet, hogy többe került volna fölépíteni, mert ezt,
amennyiért megvettük. Nem beszélve arról, amit ugye Önök is tudnak, hogy ezt azért nem hitelből vettük
meg, tehát ezt a pénzt a kanizsai polgároknak, vagy azoknak az embereknek, akik a szolgáltatási
területen vannak, nem kell kifizetni. Ezt nem hitelből vettük meg. Fodor képviselő úrnak, egy pillanat
képviselő úr, csak ugye, ha az SZMSZ-hez hű akarok lenni, akkor nem kellene megadnom a szót
Önnek, de megadom. Az lenne a kérésem, hogy röviden legyen szíves reagálni. Jó?
Dr. Fodor Csaba: Tisztánlátás kedvéért – nagyon szépen köszönöm – a Saubermacher, tehát a
hulladékszállítási céget, azt a FIDESZ adta el, mielőtt még másra kennék, Nagykanizsán. ’93-ban.
Cseresnyés Péter: Hát, ülnek itt olyanok, akik ebben részt vettek, és nem a FIDESZ adta el, mert
abban az esetben is a FIDESZ és az ellenzék, az körülbelül pariban volt a közgyűlésen belül. Az, hogy ki
volt mellette, abban viszont igaza van, tehát valószínű, hogy az akkori képviselőink ezt támogatták.
Képviselő úr, de még mindig egyszerűbb elismerni azt, hogy hiba volt eladni, minthogy azt az álláspontot
képviseljük, hogy jó döntés volt az. Ezeket a cégeket, amelyek közszolgáltatást vagy egyáltalán olyan
szolgáltatást végeznek, ahol monopóliumok vannak, nem szabad kiadni – nekem meggyőződésem –
egy nemzetállamban az Államnak vagy az önkormányzatnak a kezéből.
Marton István: Azért a történelmi hűség kedvéért azt el kell, hogy mondjam Önöknek, hogy akkor a
teljes ellenzék tiltakozott ellene, aki állt az MDF-ből, a KDNP-ből, meg a két MSZP-sből, aki bekerült a
testületbe. Még tüntetés is volt az eladás ellen éppen 20 éve, úgyhogy erről ennyit. Tehát ez nem
kérdés, hogy ki adta el. Egyébként abban Önnek igaza van, hogy jobb beismerni a hibát, még ha 20 év
távlatából is.
Cseresnyés Péter: Az akkori FIDESZ képviselők nem azok voltak, akik most itt ülnek. Egyébként én
úgy tudom, ez a városgazdálkodáshoz tartozott, azt hiszem, ez a cég. Ugye a városgazdálkodást, akik
szétcincálták Kanizsán, nehéz helyzetbe hozták a várost, azért azok közül a képviselők közül itt is ül
valaki, és lehet, hogy azért nem szavazott éppen mellette, már a szétcincálás mellett, mert Őneki nem
jutott belől semmi sem, és itt a vitát le is zárom. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. Aki el
tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
210/2013.(VII.11.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
I.
1. támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése” című pályázat előkészítését, benyújtását legfeljebb bruttó
1.303.972.500,- Ft (nettó 1.026.750.000,- Ft) projektköltséggel az alábbiak
szerint:
a) a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése”
című kiírásra benyújtandó pályázathoz szükséges előkészítési
tevékenységek elvégzésére (tanulmányok, vizsgálatok, közbeszerzés)
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legfeljebb nettó 10.000.000,- Ft díjat a 2013. évi költségvetés 16. számú
melléklet, működési célú céltartalék, 2.,Pályázati önrész soráról
biztosítja. Az előkészítési költség nyertes pályázat esetén a támogatás
terhére utólag elszámolható.
b) az önrész összegét, legfeljebb 51.337.500,- Ft-ot a 2013. évi
költségvetés 1/16. számú melléklet „Céltartalék fejlesztési célra”
Önkormányzati pályázati önrészek sor terhére 15.000.000,-Ft erejéig, az
1/16. számú melléklet „Céltartalék fejlesztési célra” Intézményi és egyéb
veszély elhárítás, konyhák, működési eng. szükséges besz. sor terhére
17.500.000.-Ft erejéig, az 1/16. számú melléklet „Céltartalék fejlesztési
célra” Vállalkozások ingatlanvásárlásának támogatása sor terhére
18.837.500.-Ft erejéig biztosítja.
Határidő:
2013. július 22.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető
Tárnok Ferenc, Városfejlesztési Osztály, osztályvezető
Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő
dokumentumok aláírására.
Határidő:
2013. július 22.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)
3. nyertes projekt esetében a projekthez kapcsolódó kifizetéseket a 2013.,
2014. és 2015. évben megelőlegezi a támogatási összeg beérkezéséig.
Határidő:
a 2014 és 2015. évi költségvetés elfogadása
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)
II.
a KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
eszközparkjának
fejlesztése,
informatikai
korszerűsítése”
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 azonnal
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető
III.
dönt arról, hogy az Önkormányzat a támogatásból nem elszámolható ÁFA
összegét, legfeljebb 277.222.500,- Ft-ot a megvalósítás ütemezésével
összhangban a 2014. és 2015. évi költségvetésében betervezi.
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Határidő:
a 2014. és 2015. évi költségvetés elfogadása
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)

4. Javaslat a TIOP-3.2.4-13/1 kódszámú „Autista és megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának elősegítése” című pályázat benyújtására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Itt a Szociális Foglalkoztató egyfajta bővítését és ellátási vagy – talán rossz a
fogalom, de mégis ezt használom – szociális területét bővítjük valamivel, hogyha nyer ez a pályázat,
meg hogyha az önkormányzat támogatja a pályázaton való indulást. Ez ugye azt jelenti, hogy esetleg
onnét lentről, a zsúfolt helyről el is tudjuk költöztetni egy méltóbb helyre, egy jobb munkakörülményeket
biztosító helyre.
Sajni József: Természetesen jó szívvel támogatom ezt a pályázatot, hiszen ahogy itt előadta, ez arról
szól, hogy egyrészt a megváltozott munkaképességűek és ezen belül is autistáknak a foglalkoztatását
célozza meg a pályázat ezekkel a fejlesztésekkel. Én egy kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban. A
pályázatnak van egy olyan követelménye, mely szerint a megváltozott munkaképességűek, illetve ezen
belül is az autistákból hány fő az, amit foglalkoztatni kell? Hogy én látom itt a Szivárvány EGYMI-nek az
adatait, hogy ez nem tudom, nem necces-é, hogy ez teljesíteni tudja az önkormányzat? Tudom, most
még előre ezt nehéz prognosztizálni, de itt látom, évekre előre megadja ezt, hogy ez beleférjen-é.
Cseresnyés Péter: Köszönöm a kérdést, mert ezt körülbelül másfél hónapig rágtuk mi is – ugye Erika?
– körülbelül, mert azon gondolkoztunk, hogy lesz-e annyi megváltozott munkaképességű ember az
autisták között itt Nagykanizsán és környékén, akit foglalkoztatni tudunk, és hogyha véletlenül nem lesz,
akkor abba a kellemetlen helyzetbe kerülünk, hogy 100 millió Ft-ot kell körülbelül visszafizetnünk. Nem
véletlenül van ott az a papír, mégiscsak szakemberek, akik látják előre, hogy hogy alakulhat, és nem
feltétlenül az, hogy már megszülettek ezek az emberek és mindenki mérhető, de azért a statisztika
alapján is lehet, hogy egy ekkora populációban körülbelül mennyi olyan ember van, aki ettől – azt lehet
mondani – a betegségtől – ugye? – szenved. Tehát jól megközelítő számadatok vannak, de tudomásom
szerint ezek a létező emberek, és ott a melléklet, de azt hiszem, látta. Sajni képviselő úr, kérdezem, látta
azt a mellékletet? Igen, mert arra hivatkozik. Ott számszerűleg fel van sorolva az, hogy várhatóan
mennyien lesznek. Ez elég ahhoz, ez a szám, hogy ezt a pályázatot eredményesen végig tudjuk vinni.
Én azt hiszem, hogy ebben van tartalék is egyébként még. Igen, de azt látja a képviselő úr, mert ki van
nyomtatva, innét látom, hogy ki van nyomtatva. Van-e még kérdés?
Bene Csaba: A FIDESZ frakció ezzel a veszéllyel együtt is, és én magam is ezzel együtt tudom
támogatni ezt a pályázatot azért, mert ha véletlenül nekünk kell kifizetni a 100 millió Ft-ot vagy a 130
millió Ft-ot, akkor is két olyan dolgot oldunk meg, ami különben is problémát jelentene a városban
pályázat nélkül is. A mostani elhelyezésnek a körülményei, amelyek a mai előírásoknak egyáltalán nem
felelnek meg, és egy másik olyan épület, amelyik üresen áll, és ott az enyészet martaléka lesz
hamarosan, hogyha nem kezdünk vele valamit. Tehát én azt mondom, hogy ezzel a kockázattal együtt is
meg kell csinálnunk, mert ha véletlenül nekünk kell kifizetni, akkor is két olyan feladatot oldunk meg, ami
itt tornyosul előttünk.
Cseresnyés Péter: Nem kevés pénzt kell azért beletenni, mert építészeti részbe kell ebbe még plusz
pénzt beletenni, azt mindenki láthatta a kiírásban, hogy a 100 milliónak egy jelentős részét kötötten
használhatjuk fel, és nem fejlesztésre vagy az épületnek a rendbe tételelére. Tehát kell ehhez még pénzt
tennünk, nem csak az önrészt, hanem a fölött is kell valamennyit hozzátenni. De énnekem is az a
véleményem, amit elnök úr, frakcióvezető úr elmondott, hogy ezzel egyébként két problémát oldunk
meg. Évek óta nem találjuk a funkcióját annak a volt kollégiumnak. Így most be tudjuk lakni. Sőt, azt
mondom, hogy sajnos elég sok olyan ember van, aki nehezen talál munkát magának azért, mert
megváltozott a munkaképessége. Lehet, hogy a későbbiekben még a létszámot is tudjuk bővíteni azon
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túl, hogy ezt a bizonyos vállalt létszámot autista munkavállalókkal is tudjuk biztosítani. További
hozzászólót nem látok, a vitát lezárom, és szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki el tudja
fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
211/2013.(VII.11.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
I.
1. támogatja az „Autista és megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának elősegítése” című, TÁMOP-3.2.4-13/1 kódszámú
pályázat
előkészítését,
benyújtását
legfeljebb
130.000.000,Ft
(100.000.000,- Ft pályázati támogatás+30.000.000,- Ft saját forrás)
projektköltséggel az alábbiak szerint:
a) az
„Autista
és
megváltozott
munkaképességű
személyek
foglalkoztatásának elősegítése” című kiírásra benyújtandó pályázathoz
szükséges előkészítési tevékenységek elvégzésére (szakmai, terv,
műszaki tervek, környezeti hatásvizsgálat) legfeljebb bruttó 3.000.000,Ft díjat a 2013. évi költségvetés 16. számú melléklet, működési célú
céltartalék, 2.,Pályázati önrész soráról biztosítja. Az előkészítési költség
nyertes pályázat esetén a támogatás terhére elszámolható.
b) a projekt saját forrását, legfeljebb 30.000.000,- Ft-ot a 2013. évi
költségvetés 16. számú melléklet, fejlesztési célú céltartalék,
2.,Pályázati önrész soráról biztosítja.
Határidő:
2013. augusztus 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető
Tárnok Ferenc, Városfejlesztési Osztály, osztályvezető
Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő
dokumentumok aláírására.
Határidő:
2013. augusztus 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető)
3. a 100%-ban támogatott nyertes projekt esetében a projekthez kapcsolódó
kifizetéseket a 2013. és 2014. évben megelőlegezi a támogatási összeg
beérkezéséig.
Határidő:
a 2014. évi költségvetés elfogadása
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)
II.
az „Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának
elősegítése” című, TÁMOP-3.2.4-13/1 kódszámú 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
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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 azonnal
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka Gazdálkodási Osztály, osztályvezető)

5. Javaslat Kanizsa Uszoda Kft. 2012. évi elszámolásának elfogadására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Itt ugye annyit kell tennünk, hogy egy egyébként előre meghatározott célra elköltött
pénz bizonyos számláját vagy számláit be kell fogadnunk, az előzetes kiíráshoz nem egészen illeszkedő
módon kiállított számlákat. Tulajdonképpen dátumprobléma van, mert előbb szereztek be valamit, mint
kellett volna, de a célra fordították. 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:
212/2013.(VII.11.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. megállapítja, hogy az elszámoláshoz benyújtott számlák a 2012. június 6-án
kelt Támogatási szerződésben foglalt célokra kerületek felhasználásra.
2. dönt arról, hogy a Támogatási szerződés 5. pontjától eltérően a feladathoz
tartozó 2012. október 31. utáni teljesítések számlái az elszámolás során
befogadásra kerüljenek.
Határidő:
2013. július 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc Városfejlesztési Osztályvezető)

6. Javaslat alapítványok támogatására a 2013. évi kulturális keret terhére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Alapítványoknak adandó támogatás megadásában a közgyűlés jogosult dönteni.
Erről szól ez az előterjesztés. Mivel hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a
határozati javaslatot, kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

10

213/2013.(VII.11.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi kulturális keret terhére
az alapítványok támogatását az 1. sz. melléklet szerint biztosítja:
Határidő:
2013. július 15.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

7. Javaslat a Kanizsa Autó- és Motorsport Egyesület és a Magyar JET-SKI Szövetség közös
megrendezésében megvalósuló JET-SKI OB 4 rendezvény támogatására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Sajni József: Úgy gondolom, hogy elvileg egyet is érthetnék azzal, hogy egy ilyen rendezvény, ahol
mint a bizottsági ülésen elhangzott, két haszna biztosan van, az egyik az, hogy a halak oxigénhez jutnak
a verseny által, vagy több oxigénhez jutnak a verseny által, a másik meg az, hogy a Csó-tónak a hírét,
nevét viszik szerte a világban. Én úgy gondolom, nálam ez egy elvi kérdés, hogy akkor, amikor olyan
egyesületek, amelyek éves bajnoki rendszerben szerepelnek versenyszerűen, utánpótlást nevelnek,
stb., tehát ott, ahol adtunk 800.000 Ft-ot egy éves támogatásként, most pedig egy adott versenyre az
adott, mit tudom én, holdudvarban pedig kap valaki 600.000-et egy ilyen rendezésre. Adtuk, ez a
harmadik év, örüljünk neki, én úgy gondolom, hogy ezt én nem tartom tisztességesnek, hogy ezt ekkora
összeggel támogatja az önkormányzat, miközben a másik oldalon pedig tehát nagyon csak meghúzta
azt az értékhatárt, amivel támogat – még egyszer mondom, rendszeres bajnoki rendszerben szereplő –
sportegyesületeket. Úgyhogy én ezt nem tudom támogatni.
Cseresnyés Péter: Képviselő úr szeretném felhívni a figyelmét, hogy egyébként ez a tervezett
költségvetésben benn volt, tehát ezt a dolgot elmondhatta volna akkor is, javasolhatta volna, hogy
vegyük le, de tulajdonképpen most ez egy formális döntés, mert egy döntést már ezzel kapcsolatban
meghoztunk, hogy támogatjuk. Egyébként én azt mondom, hogy kicsit keveredik a szezon a fazonnal az
Ön hozzászólásában, mert itt nem sportegyesületet támogatunk, hanem egy rendezvényt. Az, hogy a
sportegyesület rendezi meg ezt a rendezvényt, az egy másik dolog, de nem a működésre adunk pénzt
itt, hanem ennek a rendezvénynek, egy országos bajnokságnak a megrendezésére, ami egyébként úgy,
ahogy Ön is mondta és ezzel egyetértek Önnel, félig-meddig egy ilyen városmarketing jellegű ügylet is,
mert hogyha lenne nekünk egy zöldtáborunk, színvonalasabb és kiadhatóbb, akkor például itt olyan
jellegű táboroztatást is lehetne csinálni, hogy edzőtábor a JET-SKI-nek, és azt gondolom, itt van
közöttünk egy horgászember, aki ugyancsak bizonyítja azt, hogy néha jót is tenne mondjuk, egy hét egy
nyáron, vagy két hét egy nyáron a Csónakázó-tónak, mert fölkeverve a vizet, oxigént juttat be. A halak
biztos, hogy örülnek annak, hogy jobban tudnak lélegezni a víz alatt. Tehát ilyen haszna is van ennek a
JET-SKI bajnokságnak. De én fontosabbnak tartom a városmarketing részét, mert hírt visznek egy
bizonyos technikai sport szerelmesei a városról és arról a környezetről, amit a Csónakázó-tó tud
biztosítani.
Balogh László: Az OKISB véleményét szeretném közvetíteni. 5 igen és 1 nemmel foglaltunk állást erről
az előterjesztésről. Sajni úr különvéleménye volt az a nem. Itt a rövid bizottsági ülésen igen, több minden
elhangzott. Én is azt gondolom, hogy ha már efféle vitaféle keveredik belőle, akkor nem baj, ha
komplexebben járjuk körül a dolgot. Én magam úgy vagyok vele, hogy a verseny- és élsportra mondjuk,
ha tudtunk 50 milliót üzenni az idén, akkor egy-egy ilyen rendezvényre, ha tudunk bővebben költeni és
üzenni, akkor én nem sajnálom ezt. Különösen nem sajnálom akkor, ha egyszer valóban ez már külön
soron 16,5 millió városi rendezvényekre, civil szervezetek által szervezetten előzetesen már egyféle
tervezése megvolt ennek a dolognak. És különösen nem sajnálom akkor, hogyha a Csó-tóról van szó,
amelyről mindannyian tudjuk, sokszor csináltunk már ilyen agymenést, kapásból 30 ötletünk volt, hogy
mivel kellene fejleszteni, továbbléptetni, minőségibbé tenni. Ez egy kis rész abból a sok-sok ötletből, ami
jó lenne, ha előbb-utóbb megvalósulna. Én ezért nem sajnáltam ezt a 600.000 Ft-ot, illetve a bizottság
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java része sem sajnálta. De tisztelem képviselőtársam ellenvéleményét. Igen, mindig takarékosan kell
odafigyelnünk a dolgokra, de ebben az esetben én azt hiszem, jó a cél és jó az eszköz hozzá.
Sajni József: Nálam nem keveredik a szezon a fazonnal. Világos, itt nem egyesület támogatásáról van
szó, tehát ezzel én tisztában vagyok. Én arányokra akartam felhívni a figyelmet, hogy egy verseny- és
élsportban egy-egy egyesület támogatása és a most egyszeri, egyedi alkalommal történő támogatás
mértéke összehasonlítását szerettem volna megtenni, és úgy gondolom, hogy ez aránytalan.
Cseresnyés Péter: Én sem értettem félre képviselő úrnak a gondolatait, csak arra reagálva mondtam
azt, hogy a két különböző dolgot, énnekem az a véleményem, nem szabad összekeverni. Két különböző
és más jellegű támogatásról van szó. Énnekem ez a véleményem. De hát ebben nem értünk egyet
Önnel.
Marton István: Balogh képviselőtársunk szavaiból úgy tűnhet, hogy túl sokat költünk a verseny- és
élsportra, mert hát, ha arra tudunk ugye 50 milliót szakítani – mondja Ő –, megemlítem, hogy négy évvel
ezelőtt a kétszerese volt, 100 millió Ft volt a verseny- és élsportra, és Önök züllesztették le erre a
szintre.
Cseresnyés Péter: Ehhez szeretném hozzátenni azt, hogy jelen pillanatban, mondjuk ebben az évben,
most csak körülbelül tudom mondani, és azt is lehet mondani, hogy per has, de hogy 100-150 millió Ft-ot
költünk a verseny- és élsportra, meg tömegsportra, ez szinte biztos, de én inkább azt mondom, veri
inkább a 200 milliót, mint a 150-et. Tehát nincs itt semmiféle lezüllesztésről szó. Arról van szó, hogy
készpénzben pénzes támogatásként ebben az évben 50 millió Ft-ot tudunk adni a verseny- és élsportra.
Plusz 15-öt a diáksportra. Tehát azért mondom, hogy pontosítsunk mindig, és mondjuk meg, hogy mi az
50, meg mi a 15, meg a mi 200.
Marton István: Nem kell pontosítani semmit, mert az 50 millió aránylik a 100 millióhoz. Ugyanarra a
tematikára ment el a 100 millió, és ugyanúgy volt még külön diáksport, stb. Tehát ne keverjük össze.
Verseny- és élsportra közvetlen készpénzben, ahogy Ön mondta, a fele annyi jut ebben az esztendőben.
És meg is látszik az eredményeken. De ebbe nem akarok mélyebben belemenni.
Bene Csaba: Én az előterjesztéshez szeretnék hozzászólni, mert az előbbi hozzászólások nem az
előterjesztésről szóltak. Az én véleményem szerint ez a támogatás jól illeszkedik abba a koncepcióba,
amelyet korábban határoztunk el, hogy a Csónakázó-tavat megtöltjük élettel. És én remélem, hogy a
következő időszakban az eddig adott támogatások – csak soroljam: Sárkányhajó Bajnokság
megrendezéséhez, lovasversenyek megrendezéséhez, JET-SKI verseny megrendezéséhez – még
párosulni fog a következő évben vagy években talán kerékpáros versenyek megrendezése, és én
örömmel üdvözlök majd minden ilyen előterjesztést, ami még több rendezvényt hoz a Csónakázó-tóra.
Természetesen azzal együtt, hogy ott érdemes lenne elgondolkozni komolyabb fejlesztéseken azért,
hogy ott igazából nagy rendezvényeket meg lehessen rendezni, szálláshelyeket lehessen kínálni az
odalátogató embereknek.
Cseresnyés Péter: Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szabadidőcentrum legyen a Csónakázó-tó.
Karádi Ferenc: Én se keverném össze a verseny- és élsportra adott támogatást a rendezvénnyel
kapcsolatos támogatással már csak azért sem, mert ezek egy és kétnapos rendezvények ezt a 600.000
Ft-ot ebben az esetben messze, messze be fogják hozni. Bízom abban, hogy az itt megjelenő vendégek,
versenyzők és a kísérőik messze többet költenek ebben a városban, mint 600.000 Ft. Ennek ez a titka,
hogy ezeket a rendezvényeket érdemes megcélozni támogatással.
Sajni József: Nekem tulajdonképpen csak egy kérdésem lenne a végére. Az, hogy az önkormányzat
600.000 Ft-ot támogatásként ad úgy, hogy nincs előttünk semmiféle költségvetése ennek a
rendezvénynek. Ezt tulajdonképpen én rendkívüli módon hiányolom. Anno ilyenre soha nem kerülhetett
volna sor, hogy egy önkormányzat költségvetés nélkül egy kért összeget úgy ad meg, hogy nem látja
azt, hogy milyen költségekkel jár ez.
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Cseresnyés Péter: Összevetési alapunk van, mert tavaly, tavalyelőtt rendezték, másrészt el kell
számolni ezzel a pénzzel. Abban az esetben, hogyha nem számol el, akkor vissza kell fizetni
természetesen ezt a támogatást, vagy azt a részét vissza kell fizetni.
Bicsák Miklós: Egyetértek, amit Ön elmondott, meg itt az egy-két képviselő hozzászólásával, de azért
engedje meg, mint egy ilyen nagy családban, eddig hallgattam a végéig, el kell mondani azt, én is
támogatom, szüksége van a városnak a marketingre, minden olyan jó dologra, ami Nagykanizsát
képviseli az országban vagy esetleg határokon túl, de tisztelt polgármester úr, azt is tudnunk kell, meg
fogják ám holnapi nap kérdezni tőlem palini sportegyesületi elnök, a bajcsai sportegyesület elnök, hogy
Ti, képviselők csak így megszavaztok ilyen versenyekre több százezer forintot? És akkor az ember
próbálja megmagyarázni, hogy ebből azt akarom mondani tisztelettel, hogy hát a kis első, másodosztály,
járási, illetve városkörnyéki van, ugye kevesebb jutott most már az utóbbi időben, és jogos nekik a
feltevésük. Szóval azért az embernek magyarázatot, attól függetlenül, én támogatom ezt a versenyt is,
mert valóban szüksége van a városnak, mert ez nem csak egy egyszerű szűk kereteken belül, de azért
jövőre, ha mód van a költségvetésben, a városkörnyéki kis csapatoknak egy kicsit többet adjunk.
Dr. Csákai Iván (Ügyrendi): Elnézést, de a témáról beszéljünk, és zárjuk le már a vitát. Hát itt
tulajdonképpen a költségvetést kezdjük el újra tárgyalni.
Cseresnyés Péter: Képviselő úr! Ez nem ügyrendi. Az ügyrendi, ha azt mondja, hogy zárjuk le a vitát.
Dr. Csákai Iván: Zárjuk le a vitát és szavazzunk.
Cseresnyés Péter: Szavaztatok róla, jó. De aki kért szót, ketten kértek, alpolgármester úr, meg Károlyi
úr, Őnekik meg fogom adni, miután szavaztattunk. És ha úgy szavazunk, hogy tovább nem folytatjuk a
vitát. Aki az mellett van, amit Csákai képviselő úr javasolt, hogy zárjuk le a vitát, mert már nem a
napirendről szól a vita önmagában, az igen gombot nyom.
A közgyűlés 12 igen, 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
határozatot hozza:

214/2013.(VII.11.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja azt a javaslatot, hogy a
„Javaslat a Kanizsa Autó- és Motorsport Egyesület és a Magyar JET-SKI
Szövetség közös megrendezésében megvalósuló JET-SKI OB 4 rendezvény
támogatására” előterjesztéssel kapcsolatos vitát zárják le.

Cseresnyés Péter: Nem folytatjuk a vitát, de akik a táblán voltak és jelezték még az ügyrendi javaslat
elhangzása előtt, hogy hozzá akarnak szólni, megadom a szót.
Dr. Károlyi Attila József: Az, hogy Bicsák képviselőtársam miért szavazta meg, hogy lezárjuk ezt a
vitát, ez rejtély. Ugyanúgy rejtély volt számomra az, hogy Csákai képviselőtársam miért tesz olyan
nyilatkozatot, nem a témáról szól a vita, amikor Bicsák képviselőtársam pont arról beszélt, hogy az általa
vezényelt másodosztályú labdarúgócsapat, meg a Bajcsa, meg a nem tudom kicsoda vezetői mit fognak
szólni ahhoz. Na most én itt egy mondattal lezárom a magam részéről az egész kérdést. Hát uraim,
tisztelt Bicsák úr! Nem egy országos bajnokság egy futamáról van szó? Hát hogy jön ide egy
másodosztályú focicsapatnak a költségvetése?
Cseresnyés Péter: Megyei másodosztályú, bocsánat.
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Karádi Ferenc: Én Károlyi képviselő úrhoz szeretnék csatlakozni. Kedves Bicsák úr! Legyen kedves
Kúti úrral tárgyalni, palini labdarúgócsapat elnökével, lényegesen többet kapnak ebben az évben, mint
ez az összeg. Valószínűleg Önnek erről nincsenek meg az ismeretei.
Cseresnyés Péter: Szavazunk. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az igen gombot nyom.
A közgyűlés 14 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
határozatot hozza:
215/2013.(VII.11.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 600 e Ft támogatást biztosít a
Kanizsa Autó- és Motorsport Egyesületnek a 2013. augusztus 10-11-én
megrendezésre kerülő JET-SKI OB4 verseny megrendezéséhez, melynek
forrása az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének céltartalékában
szerepeltetett összeg (I/16-os melléklet 26. sor – Civil szervezetek által
rendezett városi jelentőségű programok támogatása).
Határidő:
2013. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető
Tácsi Hajnalka a Gazdálkodási Osztály vezetője)
8. Javaslat a Futurus Pannonia Kft és a Viridis Pannonia Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Ez ugyanaz, mint a Netta-é, csak át kellett írnunk erre a névre, mert az ügyrendet
meg kell állapítani. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Ugye annyit hozzá kell tenni, hogy
elektronikus formában is tanácskozhatnak, tehát ezt a jogot megadjuk a felügyelő bizottságoknak, és
szavazhatnak így. 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:
216/2013.(VII.11.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a Futurus Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának - elektronikus hírközlő eszköz
közvetítésével történő üléstartás, valamint az ülés tartása nélküli, írásbeli
döntéshozatal szabályaival kiegészített - ügyrendjét 2013. július 15-i hatállyal az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint egységes szerkezetben jóváhagyja.
Felkéri az ügyvezetőt, hogy az ügyrend aláíratása érdekében a szükséges
intézkedést tegye meg.
Határidő:
2013. július 15.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Horváth Balázs ügyvezető)
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2. a Viridis Pannonia Környezetvédelmi Kft. Felügyelő Bizottságának elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő üléstartás, valamint az
ülés tartása nélküli, írásbeli döntéshozatal szabályaival kiegészített ügyrendjét 2013. július 15-i hatállyal az előterjesztés 2. számú melléklete
szerint egységes szerkezetben jóváhagyja.
Felkéri az ügyvezetőt, hogy az ügyrend aláíratása érdekében a szükséges intézkedést
tegye meg.
Határidő:
2013. július 15.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Horváth Balázs ügyvezető)

9. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés megszüntetése (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Ez folyamánya egy múltkori döntésünknek. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom.
Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 14 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
217/2013.(VII.11.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás ellátása tárgyában 2004. december 14. napján a Füstfaragók
Kéménytechnikai Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2013. május 31.
napjával történő megszüntetésével, és felhatalmazza a polgármestert jelen
előterjesztés 4. számú mellékletét képező szerződés aláírására.
Határidő:
2013. július 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály)

Zárt ülés
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített
külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A közgyűlés 218/2013.(VII.1.) - 219/2013.(VII.11.) számú határozata később kerül kihirdetésre.
A közgyűlés 220/2013.(VII.11.), 221/2013.(VII.11.) számú határozatában egyedi államigazgatási
ügyekben döntött.
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Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 17.45 órakor
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint
tartalmazza.)

Cseresnyés Péter
polgármester

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző
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