JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 13-án (Szerda) 17.00 órakor
tartott (szóban összehívott) azonnali 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, Kovács János,
Marton István, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina jegyző,
Dr. Termecz Marianna aljegyző, Tárnok Ferenc osztályvezető, Janzsóné Strobl Krisztina
kabinetvezető, Osváth Sándorné helyettesítő osztályvezető

Cseresnyés Péter: Azonnali soron kívüli közgyűlést hívok össze három napirendi ponttal.
Hulladéklerakó bővítéséhez szükséges hitelfelvétel, Pályázat benyújtása Magyar Holokauszt
Emlékév, és a köztársasági elnöki kitüntetés napirendekkel úgy, hogy a Javaslat köztársasági elnöki
kitüntetésre, azt zárt ülésen szeretném tárgyalni. És szeretném – még mielőtt szavazásra teszem fel
az azonnali soron kívüli közgyűlésnek a napirendjeit – közölni Önökkel, hogy a november 28-ai soros
közgyűlés helyszíne nem a Medgyaszay Ház lesz, hanem a Vasemberház, mert kibérelték a
Medgyaszay Házat egy nagy rendezvényre, és jó az, hogyha jön a pénz, mi meg ott elférünk. Aki el
tudja fogadni a napirendi pontokat, az kérem, tegye fel a kezét.
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
316/2013.(XI.13.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. november 13-i
azonnali soron kívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat a hulladéklerakó bővítéshez szükséges hitelfelvételhez
önkormányzati ingatlanfedezet biztosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Kozma Péter ügyvezető, Horváth Balázs ügyvezető
2. Javaslat a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” című pályázat
benyújtására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Zárt ülés:
3. Javaslat köztársasági elnöki kitüntetés adományozására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
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1. Javaslat a hulladéklerakó bővítéshez szükséges hitelfelvételhez
ingatlanfedezet biztosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Kozma Péter ügyvezető, Horváth Balázs ügyvezető

önkormányzati

Cseresnyés Péter: Eldöntöttük már, fedezetet kell biztosítani rá. Erről szól a történet. Van-e kérdés?
Ilyet nem látok. Szavazásra teszem fel a határozati javaslat három pontját. Aki el tudja fogadni,
kérem, tegye fel a kezét.
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
317/2013.(XI.13.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. egyetért azzal, hogy a Netta – Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.
által
megvalósítható
hulladéklerakó
bővítése
beruházás
finanszírozásához szükséges – 80.000.000 forint összegű beruházási
típusú, valamint a Netta – Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.
20.000.000 forint összegű folyószámla – hitel felvételéhez az
ingatlanfedezet biztosítására a nagykanizsai 1970 hrsz.-ú ingatlan
ingatlant jelöli meg.
Határidő:
2013. november 14.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály)
2. egyetért azzal, hogy amennyiben a nagykanizsai 1970 hrsz.-ú ingatlan a
bank által meghatározott feltételek szerint nem nyújt elegendő fedezetet,
úgy az alábbi ingatlanok is felajánlhatók fedezetül:
- nagykanizsai belterületi 1318 hrsz.-ú beépítetlen terület
- nagykanizsai belterületi 1319 hrsz.-ú beépítetlen terület
- nagykanizsai belterületi 1320 hrsz.-ú beépítetlen terület
- nagykanizsai belterületi 1321 hrsz.-ú beépítetlen terület.
Határidő:
2013. november 14.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály)
3. felkéri a polgármestert, hogy a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanok banki
értékbecslését követően elkészített végleges hitelszerződést, valamint
annak mellékletét képező jelzálogszerződést terjessze a Közgyűlés elé,
azzal, hogy annak aláírásához a Közgyűlés jóváhagyása szükséges.
Határidő:
2014. január 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály)
2. Javaslat a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” című pályázat benyújtására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Gábris Jácint: Én azért egy-két gondolatot szeretnék elmondani a napirendi ponttal kapcsolatosan,
és elöljáróban szeretném kérni, hogy….. Egy-két gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatosan
elmondani és megosztani kedves képviselőtársaimmal, hogy a … 2014-es költségvetésből 6,5
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milliárd Ft-ot fordít a Holokauszt Emlékévre. Tehát a 2014-es költségvetésből 6,5 milliárd Ft van erre
fordítva, és a MÁV-val közösen létrehozandó múzeum is mintegy 5,9 milliárd Ft-ból valósul meg. És
ezen kívül van ez az 5 millió Ft-os alap, ami ugye a civilek, oktatási intézmények és egyházak
megemlékezésére áll rendelkezésre. Én úgy gondolom, hogy már a fenti két, általam említett két
központi keretből méltóképpen meg lehet emlékezni. Én úgy gondolom, hogy nem szabad átesni a ló
túlsó oldalára. Zavar engem is, illetve a nagykanizsai Jobbik Szervezetet és a hozzánk fordulókat,
hogy a kommunizmus többmilliós áldozataival kapcsolatosan nem látjuk, hogy valaki sürgetné a
hasonló szintű …. megemlékezést. Azért azt kérném, hogy az észrevételeimbe ne magyarázzon
bele senki antiszemitizmust vagy Jobbikos ideológiát. Egyszerűen jó volna egy ésszerű mértéktartás,
és nem csak politikai értelemben. No, ez lett volna igazából …
Cseresnyés Péter: További hozzászólás van-e? Énszerintem abszolút nem túlzó a dolog, mert akár
50 millióra is pályázhattunk volna, de ennyi pénzt nem tudunk mellétenni. Én azt gondolom, hogy
méltó ünnepséget tudunk rendezni. Azért azt tudni kell, hogy innét több mint 3000 embert hurcoltak
el, és 3000 ember, 3000 ember. Ez körülbelül a város akkori lakosának 10 %-a, ha jól emlékszem a
számokra. Tehát én azt mondom, hogy ha nem Holokauszt Emlékév lenne, és elvittek volna
akármilyen polgárt egy településről, azokról illene megemlékezni egyébként is. És nem akarok
semmit sem belemagyarázni abba, amit képviselő úr mondott. Mindenki olvashatta, három esemény
lenne. Szerintem méltó ünnepség lesz. Egyébként a hitközséggel egyeztettünk a mai nap folyamán
erről a dologról, és hogyha szükség van, akkor együtt is működnek, és együtt is működünk mi is
ővelük. Vitát lezárom, mivel további hozzászólót nem látok. Aki el tudja fogadni a határozati
javaslatot, az kérem, tegye fel a kezét.
A közgyűlés 16 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
318/2013.(XI.13.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. támogatja a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” című pályázat
előkészítését, benyújtását legfeljebb bruttó 5.000.000 Ft (3.937.008
nettó Ft) projektköltséggel.
Határidő:
2013. november 15.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető, Polgármesteri
Kabinet
Rodekné Hederics Erika irodavezető, Pályázati Iroda)
2. a támogatásból nem elszámolható ÁFA összegét, azaz 1.062.992,- Ft-ot
a 2013. évi költségvetés 16. számú melléklet, működési célú céltartalék,
2., Pályázati önrész soráról biztosítja.
Határidő:
2013. november 15.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Osváth
Sándorné
helyettesítő
Gazdálkodási Osztály)

osztályvezető,

3. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő
dokumentumok aláírására, továbbá a projekt pozitív elbírálása esetén a
támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
2013. november 15.
Felelős:
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető, Polgármesteri
Kabinet
Rodekné Hederics Erika irodavezető, Pályázati Iroda)
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4. nyertes projekt esetében a projekthez kapcsolódó kifizetéseket a 2014.
évben megelőlegezi a támogatási összeg beérkezéséig.
Határidő:
a 2014. évi költségvetés elfogadása
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Osváth
Sándorné
helyettesítő
Gazdálkodási Osztály)

osztályvezető,

Zárt ülés
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített
külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A közgyűlés 319/2013.(XI.13.) számú határozata később kerül kihirdetésre.

Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 17.05 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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