JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. augusztus 14-én (Szerda) 16.00 órakor
tartott soron kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Vasemberház Díszterem
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, Gábris
Jácint, Gyalókai Zoltán, Jerausek István, Dr. Károlyi Attila, Kovács János,
Marton István, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Tácsi
Hajnalka osztályvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető, Dr. Farkas Roland irodavezető, Zsirainé
Moldován Cecília pályázati ügyintéző, Kámán László vezérigazgató, Horváth Balázs ügyvezető
Cseresnyés Péter: Tisztelt Hölgyeim és Uraim elkezdjük a közgyűlést. A soron kívüli közgyűlésre azért
kellet sort kerítenünk, mert néhány előterjesztéssel kapcsolatban határidős döntéseket kellett hoznunk.
Augusztus 15-ig ezt meg kell hoznunk ezeket a döntéseket és azért a mai nap folyamán tesszük ezt
meg, mert még az adminisztratív lépéseket, feladatokat is el kell végezni a döntéseink után. Még egy
előterjesztést az eredeti meghívóhoz képest szeretnék javasolni, hogy vegyünk föl a napirendek
sorrendjébe és ezt zárt ülésre javaslom majd tenni. A címe pedig ennek az előterjesztésnek „Javaslat a
fennálló adósságállomány további állami konszolidációjában való részvételre”. És van a 6-os napirendi
ponthoz a hulladékgazdálkodással kapcsolatos napirendi pontunkhoz még kiegészítés, ami a mai nap
folyamán került föl a honlapra. Szeretném kérdezni, hogy van-e hozzászólás a napirendekhez. Nincs
ilyen. Úgyhogy még egy javaslatom lenne. Zárt üléssel szeretnénk kezdeni, mert elég sok meghívott
vendég van. Ezen kívül még van feladat az egyik napirendi ponttal és azzal a döntéssel kapcsolatban.
Akkor, aki el tudja fogadni. Egy pillanat először a határozatképességet meg kell állapítanom. Meg
vagyunk ugye Edit, határozatképesek vagyunk? Ez vagyok én? Jó. Aki el tudja fogadni a napirendi
pontot az, kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
222/2013.(VIII.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. augusztus 14-i soron
kívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Zárt ülés:
1. Javaslat a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellátó gazdasági
társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Hováth Balázs ügyvezető Netta – Pannonia Kft.
2. Javaslat a Nagykanizsa belterület 223 hrsz-ú közterület egy részének
forgalomképessé történő átminősítésére és értékesítésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Gadányi Csaba (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 74.)
3. Javaslat az Orsi-Technik Kft-vel történő telekhatár-rendezésre (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Kurucz István ügyvezető (Siroma-Plast Kft.)
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4. Fellebbezés ebrendészeti hozzájárulást megállapító határozat ellen
(írásban)
5. Javaslat a fennálló adósságállomány további állami konszolidációjában való
részvételre (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Nyílt ülés:
6. Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013. (V. 03.)
önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
7. Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda alapító okiratának
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
8. Javaslat a TIOP-3.2.4-13/1 kódszámú „Autista és megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése” című pályázat
előkészítési költségeinek növelésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
9. „Ligetváros szociális célú városrehabilitációja” megnevezésű projekt Akcióterületi terv elfogadása (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Tóth Viktor West Practice Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
10. Javaslat Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi éves
összesített közbeszerzési tervének módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Akkor elrendelem a zárt ülést.
Zárt ülés
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített
külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A közgyűlés 223/2013.(VIII.14.) - 228/2013.(VIII.14.), 230.(VIII.14.) számú határozata később kerül
kihirdetésre.
A közgyűlés 229/2013.(VIII.14.) számú határozatában egyedi államigazgatási ügyekben döntött.

Cseresnyés Péter: Egy közbeeső szavazást szeretnék megejteni. Augusztus 29-én van a soros
közgyűlés eredeti munkatervben bevett időpontja. Én azt szeretném, ha a közgyűlés elfogadná, hogy
helyette augusztus 28-án szerdán tartsuk meg ezt a közgyűlést egy nappal korábban ugyanúgy a
meghirdetett időpontban. Aki ezt el tudja fogadni az, kérem, nyomja meg az igen gombot. Azaz indoka,
hogy a következő hétéves, a következő ciklus hétéves időszakával kapcsolatos önkormányzati esetleges
pályázati források nagyságáról - ez 12 milliárd forint – én a minisztériumban tudjak egy személyes
tárgyalást folytatni. Tehát pénzről történik a dolog. Városi pénzről történik a dolog. Aki ezt el tudj fogadni
az, kérem, nyomja meg az igen gombot.
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A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
231/2013.(VIII.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Munkatervben szereplő 2013.
augusztus 29-i soros ülés időpontját 2013. augusztus 28-ra módosítja.

6. Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 23/2013. (V. 03.) önkormányzati
rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Eredeti első napirendi pontunk következik. Két oka van neki, hogy az egyetemet is
megfelelő módon törvényes eljárásoknak megfelelően és a szabályozásnak megfelelően tudjuk
támogatni. Valamint a mások oka az, hogy a Vízművet is meg tudjuk támogatni azzal a bizonyos 8 mFtal, ami a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos költségeit jelenti. Ez évek óta működik, csak most a
jogszabály változás miatt a saját rendeletünket módosítani kellett, hogy hivatalosan át tudjuk adni ezt a
pénzt. Kérdés van-e? Ilyet nem látok. A vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a rendeleti javaslatot az,
kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
39/2013.(VIII.21.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 39/2013. (VIII.21.)
önkormányzati rendeletet az önkormányzati támogatások rendjéről szóló
23/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
7. Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda alapító okiratának módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Következő napirendi pontunk 2-es napirendi pont. Adminisztratív okai vannak ennek
a napirendi pontnak. Cím pontosításról van szó ugye? Ja Füzvölgy, bocsánat ez a füzvölgyi dolog igen
és Liszó, Homokkomárom településeknek a feladatait is átvállaljuk, vagy ellátjuk megállapodás alapján
arról szól. Kérdés van-e? Nincs. 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:
232/2013.(VIII.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda alapító okirat módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a Módosító Okirat, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és a Magyar Államkincstár részére
történő megküldésére.
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Határidő:
2013. augusztus 23.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző)

8. Javaslat a TIOP-3.2.4-13/1 kódszámú „Autista és megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának elősegítése” című pályázat előkészítési költségeinek növelésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: 3-as napirendi pontunk a TIOP-3.2.4-es pályázatnak szakmai terve, műszaki terve,
környezeti hatásvizsgálat, az előkészítési munkáinak a keretösszegét szeretnénk megemelni azért, mert
erre lehetőség van. Eddig nem volt most viszont van, és úgy néz ki, hogy erre egyébként több pénzt is
kell majd.
Marton István: Én értem azt, hogy néha költségtúllépések következnek be, de hogy volt ez
megtervezve eredetileg, hogyha meg kell duplázni a költséget. Tehát 3 millióról föl kell venni 6 millióra.
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. A költségeket nem megemeljük. Ez
nekünk nem kerül többe. A pályázati pénzen belül használhatunk több pénzt erre a feladatra föl.
Egyébként miután bizonyos előírásoknak meg kell felelni, szakmai feladatok ellátásának meg kell felelni
ebből a költségből nem biztos, a 3 mFt-ből nem biztos, hogy ki fogunk jönni ezért emeltük meg a
pályázati kiírásnak megfelelően és annak a módosításnak megfelelően 6 mFt-ra. Ami nem biztos, hogy
ki lesz használva, de a keretösszeg megnövelésével mozgásteret adunk a pályázatnak. Ennyi a történet.
Tehát nem biztos, hogy ez lényegesen többe fog kerülni, de a 3 mFt-ból úgy néz ki, hogy nem jövünk ki
ezért kellett a keretösszeget megemelünk. Megadom a szót.
Marton István: Én ezt mind értem. Sőt a kérdést sem tettem volna fel, ha mondjuk eredetileg 5 millió
van betervezve és túl kell lépni 20 %-al.
Cseresnyés Péter: Cili, hogy volt ez elnézést? Egy pillanat, a kérdésre. Tudom, hogy mi akar lenni a
kérdés. Tehát én úgy emlékszem, hogy maximálva volt a keretösszeg, ami fölhasználható volt erre
ugye?
Zsirainé Moldován Cecília: Tehát a pályázat az 100 %-os támogatottságú. Tulajdonképpen több
pénzbe nem fog ez nekünk kerülni. A belső arányokat változtattuk, csak az előkészítési költségeket ugye
előbb ki kell fizetnünk. Ezt a későbbiek folyamán le tudjuk hívni.
Cseresnyés Péter: Tehát ezért van ez Marton úr.
Zsirainé Moldován Cecília: Tehát többe ez nem fog kerülni.
Cseresnyés Péter: Jó.
Marton István: Ezt én pontosan, de nem véletlenül mondom azt, hogyha ez 5 millióra lett volna
betervezve és fel kell vinni hatra nem szólok egy szót sem. Egyébként ezek mind utófinanszírozási
pályázatok. Tehát igenis ki kell ezt nekünk fizetni, és utólag kapjuk meg a pénzünket.
Cseresnyés Péter: Kvázi nem kerül pénzünkbe jobban mondva.
Marton István: De kerül. Maradjunk annyiban, hogy kamatveszteség , egyebek. De tényleg nem
érdemes belemenni. Én csak azt mondom, hogy ez rosszul volt megtervezve és minden rosszul van
megtervezve, ami 100 % túllépést igényel.
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Cseresnyés Péter: Jó természetesen én azt is tudom javasolni, hogy az egészet mondjuk vissza, aztán
bukunk 100 millió forintot. De most ez az én véleményem szerint ez az a szőrszálhasogatás, amibe nem
érdemes belemenni, mert ez a pénz egyébként a mi pénzünk. Legfeljebb tényleg úgy, ahogy Ön mondja,
megelőlegezzük, de a lényeg az, hogy el tudjuk költeni egy egyébként elég rossz állapotba levő és a
jelen ismereteink szerint halálraítélt épületünkre, el tudjuk költeni, és életet tudunk bele lehelni. Nem
beszélve arról, hogy jó néhány a munkaerőpiacról kiszoruló embernek tudunk ezzel stabilabb, jobb
munkakörülményeket biztosítani, meg még a foglalkoztatás létszámát is tudjuk bővíteni. Most az, hogy
plusz 100 eFt-ba, vagy 200 eFt-ba fog kerülni a kamat a városnak én azt gondolom 10-15 ember plusz
foglalkoztatása meg mások 80-90 ember biztos munkahelyének a megtartásával ez nekünk, megéri
még, ha a pénzügyi osztály, gazdálkodási osztály vezetőjére nézek, aki szigorúan felügyeli a pénzköltést
még Ő is, azt mondja, hogy ez biztos megéri. Nem nézek oda, hátha nem így bólint, de biztos vagyok
benne, hogy így történik. 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:
233/2013.(VIII.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
a 211/(2013.(VII.11.) számú határozat 1.a) pontját az alábbiak szerint módosítja:
az „Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának
elősegítése” című kiírásra benyújtandó pályázathoz szükséges előkészítési
tevékenységek elvégzésére (szakmai terv, műszaki tervek, környezeti
hatásvizsgálat) legfeljebb bruttó 6.000.000,- Ft díjat a 2013. évi költségvetés 16.
számú melléklet, működési céltartalék, 2. Pályázati önrész soráról biztosítja. Az
előkészítési költség nyertes pályázat esetén a támogatás terhére elszámolható.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. augusztus 15.
Cseresnyés Péter polgármester
Rodekné Hederics Erika, Pályázati Iroda, irodavezető
Tárnok Ferenc, Városfejlesztési Osztály, osztályvezető)

9. „Ligetváros szociális célú városrehabilitációja” megnevezésű projekt - Akcióterületi terv
elfogadása (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Tóth Viktor West Practice Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Cseresnyés Péter: Istvánék itt vannak? De az akcióterületi tervnek a készítője az itt van, láttam Őt
telefonálni. Szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Egy következő lépést kell
megtennünk a pályázat megnyerése irányába.
Karádi Ferenc: A pályázati dokumentáció 6. oldalán van egy olyan tétel, amely többször szóba került
már és lehet, hogy a leírt anyagot pontosítani kell. Ez pedig az első a 6. oldal tetején a kerékpárút
kialakítása és közvilágítás kiépítése a Csengery utca mentén. Erről többször volt már szó arról a
szakaszról, amelyik a belterületen kívül van. Nem erről van szó ebben az esetben, hanem az Erdész
utca és a vasúti átjáró közötti szakaszról. Tehát meghosszabbodik a kerékpárút és egy új szakasz kerül
kiépítésre és ott a közvilágítást is kell alakítani azért, mert a jelenlegi világítás nem alkalmas arra, hogy a
mások oldalra átvilágítson. Tehát csak pontosítani szerettem volna azt, hogy a leírt anyag, ha valakit
érdekel, akkor erről a kerékpárút építésről van szó.
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Marton István: Aki elolvasta ezt a anyagot az pontosan tudja azt, amit Karádi úr mondott, aki meg nem
olvasta el annak meg úgy is mindegy, mert nem látja az összefüggést. Ez egyébként egy rendkívüli
hosszú anyag. Én azt mondom, hogy ez egy rendkívül komoly és alapos munka. Úgyhogy ezt teljes
szívemből tudom támogatni.
Cseresnyés Péter: A vitát lezárom, mivel további hozzászólót nem látok. Szeretném Istvánékat
megkérdezni van-e valami hozzáfűznivaló? Ha nincs, akkor nem ragaszkodom hozzá. Nem akarnak
hozzáfűzni semmit sem. Aki a határozati javaslatot el tudja fogadni az, kérem, nyomja meg az igen
gombot.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
234/2013.(VIII.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Ligetváros szociális célú
városrehabilitációja” keretében megvalósuló fejlesztésekre (Városi Uszoda
felújítása, Ligetvárosi óvoda felújítása, Erdész u. járda-közvilágítás kiépítése,
Csengery úton az Erdész u.-Bp. vasútvonal közötti kerékpár út-közvilágítás
kiépítése, Térfigyelő kamerák kiépítése, Csengery 117/4-6 24db lakás felújítása)
benyújtandó pályázat részét képező Akcióterületi Tervet elfogadja az 1. sz.
melléklet szerint.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. szeptember 14.
Cseresnyés Péter polgármester
Horváth István, Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt., beruházás lebonyolító)

10. Javaslat Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi éves összesített
közbeszerzési tervének módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Ez meg egy pályázatunk okán került ide elénk, mert meg kell indítani ezt is ugye?
Igen, mert egy pármillió forintot nyertünk. Kérdés van-e szeretném megkérdezni? Ilyet nem látok. 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:
235/2013.(VIII.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy jelen előterjesztés
2. számú melléklete alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi éves összesített közbeszerzési terv módosítását elfogadja.
Határidő:
2013. augusztus 16. (nyilvánosság biztosítására)
Felelős :
Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető)
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Cseresnyés Péter: Miután további napirendi pontunk nincs, mindenkinek szeretném megköszönni a
munkáját, közreműködését és további szép napot. A közgyűlést bezárom.

Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.33 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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