JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. október 10-én (Csütörtök) 16.00 órakor
tartott soron kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal I.emeleti tárgyalóterem
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, Dr. Károlyi Attila, Marton István, Sajni
József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Dr.
Farkas Roland irodavezető, Dr. Borka Beáta osztályvezető, Osváth Sándorné osztályvető-helyettes

Cseresnyés Péter: Elkezdjük a közgyűlést. Köszönöm szépen, hogy a munkában részt vesznek. A
közfoglalkoztatással kapcsolatos napirendünk miatt volt sürgős az, hogy összeüljünk és másik kettő
napirendet is azért vettünk föl, hogy közben határidőknek megfeleljünk, vagy pedig valamit gyorsabban
el tudjunk intézni és bizonyos munkálatok - majd mondom ott, ahol konkrétan meg tudom nevezni a
dolgot – előbb el tudjanak kezdődni, ugyanis komoly támogatást kapott az egyik egyesület. Szeretném
megkérdezni, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz valakinek van-e valamiféle javaslata?
Nem a konkrét napirendi pont tartalmához, hanem kimondottan a napirend elfogadásához valakinek
valami hozzáfűznivalója nincs? Ha nincs, akkor fölteszem szavazásra. Aki el tudja fogadni a mai
közgyűlésünknek a napirendi pontjait, az kérem, tegye föl a kezét. Egyhangúnak látom, de azért egy
kontrollt kérek! Ellene? Tartózkodott? Egyhangúlag elfogadtuk.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
279/2013.(X.10.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. október 10-i soron kívüli
ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat téli átmeneti közfoglalkoztatás biztosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Zárt ülés:
2. Javaslat a Nagykanizsa külterület 0110/1 hrsz-ú ingatlanon található
csónakház körüli 5000 m2 alapterületű ingatlanrész ingyenes használatba
adására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
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3. Javaslat a Bajcsa és Korpavár városrészekben elkészült szennyvízcsatornahálózat önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések
meghozatalára (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Kassai Zoltán vezérigazgató Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.,
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás

1. Javaslat téli átmeneti közfoglalkoztatás biztosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Bár az anyag részletes és minden leírásnak … én szeretném megkérdezni Beától,
hogy akar-e valamit hozzáfűzni? Tehát több mint 200 ember, 226 fő közfoglalkoztatásáról van szó 6
órában egy hosszabb időre. Tehát egy olyan lehetőséget kap a város is és az emberek is, amivel
szerintem élni kell. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki, aki hozzá kíván szólni a napirendhez?
Ilyet nem látok, ezért szavazásra teszem föl a határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni, az kérem, tegye
föl a kezét. Egyhangúnak látom, de ettől függetlenül kérek egy kontrollt, ellenpróbát. Ellene?
Tartózkodott? Nincs ilyen. Egyhangúlag elfogadtuk.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
280/2013.(X.10.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a téli átmeneti
közfoglalkoztatás megvalósulására vonatkozó tájékoztatót. Hozzájárul ahhoz,
hogy az oktatási intézmények tekintetében az önkormányzat, illetve a 1.1 számú
melléklet szerinti az önkormányzat fenntartásában működő, mint a
közfoglalkoztatást biztosító intézmények, polgármesteri hivatal kérelmet
nyújtsanak be a téli átmeneti közfoglalkoztatás 100%-os támogatására a Zala
Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségéhez.
Határidő:
a kérelem benyújtásának határideje 2013. október 31.
Felelős:
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: dr. Gyergyák Krisztina jegyző,
Bagarus Ágnes osztályvezető,
a közfoglalkoztatást biztosító 1.1 számú melléklet szerinti
intézmények vezetői)
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen és elrendelem akkor a zárt ülést.

Zárt ülés
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített
külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A közgyűlés 281/2013.(X.10.) - 282/2013.(X.10.) számú határozata később kerül kihirdetésre.
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Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.07 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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