JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-én (Csütörtök) 13.00 órakor
tartott soros nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Medgyaszay Ház
Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak:

Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Dr. Csákai Iván,
Cseresnyés Péter, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Gábris Jácint, 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, Dr.
Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes osztályvezető, Dr. Borka Beáta osztályvezető, Deák-Varga
Dénes városi főépítész, Dr. Farkas Roland irodavezető, Dr. Fazekas Heléna helyettesítő osztályvezető,
Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető, Osváth Sándorné helyettesítő osztályvezető, Tárnok Ferenc
osztályvezető

Cseresnyés Péter: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, várhatóan és
remélhetőleg az év, 2013. év utolsó önkormányzati ülésén. Szokásunkhoz híven először a forgatókönyvet
szeretném ismertetni. A közgyűlésünk 2013. november 28-ai soros ülésén a Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjának 2014. január 1-jétől Doucha Ferencet megválasztotta külső
bizottsági tagnak. Eskütételére a mai ülés megkezdése előtt kerül majd sor. Szólni fogok Doucha úrnak,
amikor az esküt meg kell tenni. Az okmányok itt vannak ugye? Jó. Meghívóban nem szereplő két
előterjesztés napirendre vételét javaslom az önkormányzatnak. Az egyik: Javaslat a Nagykanizsai Szociális
foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítására – ez december 17-én került fel a
honlapra. Valamint Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2013. évi módosított üzleti tervének elfogadására – az
előterjesztés 2013. december 17-én került a honlapra. A meghívóban szereplő alábbi előterjesztésekhez van
kiegészítés: Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye állami átvételével kapcsolatos megállapodás
jóváhagyására. Ez a 9. napirend. December 17-én került fel a kiegészítés a honlapra. 14. napirendhez van
kiegészítés, a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP
pályázatunkhoz kapcsolódó előterjesztéshez - 18-dikán, tehát a tegnapi nap folyamán került fel a honlapra.
És a Polgármesteri tájékoztatóhoz összesen öt kiegészítés van. Projektmenedzseri munkakörben való
foglalkoztatása, Kajak – Kenu Klubnak a beszámolója, felügyelő bizottsági tagok megválasztása. A „Jónak
lenni jó” akcióhoz csatlakozás kapcsán egy felajánlást tettünk. Ez lesz a bevezetője a 4. számú
kiegészítésnek, aztán az Első Világháborús Centenáriumnak a megemlékezésével kapcsolatban
Emlékbizottság létrehozása, és a közgyűlés elé került a honlapra az 5. számmal a kiegészítés, alapítványok
támogatása polgármesteri keretből. Két alapítványt – ha jól emlékszem –, két alapítványt szeretnénk egy
kisebb összeggel támogatni, hogyha a képviselőtestület ebben a szándékomban engem támogat.
Szeretném elmondani, hogy Jerausek István, miután Karácsony előtt vagyunk közvetlenül és a közgyűlés
egy Karácsony előtti közgyűlés, azzal az ötlettel állt elő, amit én támogatok, hogy egy karácsonyi verssel
kezdi majd meg, vagy vezeti fel a közgyűlést. Ezt majd, fogok szólni, miután elhangoznak a napirendekhez
szóló kiegészítések, és megszavazzuk a napirendet, utána István, Tiéd lenne a szó.
Balogh László: Három kérdésem lenne. Egy a Nagy-Magyarország emlékmű környezetével kapcsolatban,
egy a fénydíszekkel kapcsolatban, és egy pedig a kutyafuttató a Berzsenyiben címmel.
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Bizzer András: Én napirend után szeretnék majd részletesen beszámolni arról, hogy nemrég befejeződött
egy 5 millió Ft-os fejlesztés a választókerületemben. Ugye a Munkás u. 5-7. parkoló-utak kikötéséről van
szó, és ezt a témát szeretném majd körbejárni.
Bicsák Miklós: A 16. napirendi pont, Interpellációk és kérdéseknél kettő interpellációs témám lenne. Az
Űrhajós utcai játszótér és a Garay páros házsor, az úgynevezett, a régi autópálya mellett problémáinak az
elmondása.
Dr. Károlyi Attila József: A napirend utáni kérdéseknél …
Cseresnyés Péter: Napirend utáni vagy kérdések?
Dr. Károlyi Attila József: Bocsánat, kérdésem lenne, három kérdésem lenne.
Sajni József: Négy kérdésem lenne. Az egyik a miklósfai kerékpárúttal kapcsolatos, a másik a miklósfai
orvosi rendelővel, aztán a Csengery úti állapottal, és a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban.
Dr. Csákai Iván: Egy kérdésem lenne a tilosban parkírozás és kapubejáró elfoglalásával kapcsolatban.
Cseresnyés Péter: További jelentkezőt nem látok, ezt a részt akkor lezárom. Még mielőtt szavazásra
tenném fel a napirendeket, előtte szeretném jelezni, hogy egy apró ajándékot tettünk mindenki elé. Azt
kérném, hogy mindenki vigye haza és emlékezzen arra, hogy milyen békés volt az utolsó közgyűlés.
Remélem, így is lesz, nem kiabálom el. Igen, és a Szociális Foglalkoztató készítette – hozzá kell tenni. Tehát
önkormányzati saját termék. Akkor szavazásra teszem fel a mai napirendünket. Aki el tudja fogadni, az
kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
351/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. december 19-i soros ülésén a
következő napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat a
Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói
ösztöndíjprogram működtetésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Dr. Birkner Zoltán (birkner.zoltan@uni-pen.hu) Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza igazgató Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló
14/2006.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
3. Javaslat a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló
51/2004.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
4. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló
18/1997.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
5. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

2

6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi
munkatervére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
8. Javaslat a Thúry György Múzeum magasabb vezetői álláshely pályázati kiírás
elfogadására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
9. Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye állami átvételével kapcsolatos
megállapodás jóváhagyására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
10. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2013. évi Üzleti
Tervének módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Kámán László vezérigazgató
11. Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba
adására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
12. Javaslat a kiskanizsai temetőben új ravatalozó építésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
13. Javaslat a hulladéklerakó bővítéshez szükséges hitelfelvételhez kapcsolódó
jelzálog-szerződés jóváhagyására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Kozma Péter ügyvezető, Horváth Balázs ügyvezető
14. Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok
számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések
meghozatalára (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
15. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
16. Javaslat a Nagykanizsai Szociális foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti
tervének módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
17. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2013. évi módosított üzleti tervének
elfogadására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
18. Interpellációk, kérdések
19. Napirend utáni felszólalások
Zárt ülés:
20. Javaslat döntéshozatalra az Ipari parkban lévő 649/41. hrsz-ú (volt legénységi
épület) ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog gyakorlása ügyében (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Preksen László ügyvezető Work Trade s.r.o.
21. Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye intézményvezetői
munkakörére kiírt pályázat elbírálására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Pályázó
22. Javaslat Dr. Vass Tamás fogszakorvossal a VIII. számú fogorvosi körzet
tárgyában előszerződés megkötésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Dr. Vass Tamás 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 10., Dr. Németh
Katalin 8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 24.
23. Fellebbezés (írásban)
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Cseresnyés Péter: És akkor hallgassuk meg Jerausek István képviselő urat.
Jerausek István önkormányzat képviselő elszavalja Ady Endre „Karácsony” című versét.
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. Megkérném Doucha Ferenc urat, hogy fáradjon a mikrofonhoz, a
képviselőket és az itt jelenlevőket pedig, hogy álljunk fel, és az eskü szövegét állva hallgassuk végig.
Doucha Ferenc, a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság 2014. január 1. nappal megválasztott
nem képviselő tagja a közgyűlés előtt leteszi esküjét.
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. Gratulálok, és nagyon jó munkát kívánok.
Doucha Ferenc: Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy én is elbúcsúzzam Önöktől, kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánok Önöknek. További jó munkát!
Cseresnyés Péter: Egy apró mulasztásomra szeretném felhívni a figyelmet. Birkner igazgató úr jelezte,
hogy miután Őneki Veszprémbe kell mennie egy értekezletre, vegyük előre. Én elfelejtettem ezt jelezni. Én
azt szeretném kérni a képviselő hölgytől, uraktól, hogy ebbe egyezzenek bele, a kérést teljesítsük. Nem
szavaztatok róla, de hogyha valakinek ellenvéleménye van, vagy kifogása van, az jelezze, és abban a
pillanatban szavaztatni fogok. Úgyhogy nem látok ilyet. Köszönöm. Akkor előrevesszük a 8. napirendet.

1. Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán hallgatói ösztöndíjprogram működtetésére
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Dr. Birkner Zoltán (birkner.zoltan@uni-pen.hu) Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza igazgató Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.
Cseresnyés Péter: Röviden, ugye arról van szó, hogy a keretösszeget nem használtuk fel teljesen, és egy
pályázatot még ki tudunk írni. Szeretném kérdezni, hogy az előterjesztéshez valakinek valamiféle
hozzáfűznivalója van-e? Ilyet nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni, hogy felhasználjuk a maradék
összeget, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
352/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán az előterjesztés 1. számú mellékletben foglalt pályázati feltételekkel
ösztöndíjprogramot hoz létre. Felkéri a polgármestert az 1. számú mellékletben
meghatározott pályázati kiírás közzétételére és a pályázat lebonyolításával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:

2013. december 21. a pályázati kiírás közzétételére
2014. január 15. a pályázat elbírálására
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
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Cseresnyés Péter: Gratulálok, és jó munkát kívánok! Úgyhogy reméljük, lesz olyan pályázó, aki
hasznosítani tudja ezt az önkormányzati támogatást. Akkor az előre programozott rend szerint megyünk
tovább.

2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(III.1.) önkormányzati rendelet
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Szeretném megkérdezni, hogy van-e hozzáfűznivaló? Törvényi változásokat kellett
átvezetni, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy automatizmusról van szó. Ilyet nem látok, mármint
hozzászólót, ezért szavazásra teszem fel a rendeleti javaslatot. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg
az igen gombot.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
53/2013.(XII.30.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megalkotja
53/2013.(XII.30.) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(III.1.) önkormányzati
rendelet módosítására.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
3. Javaslat a közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004.(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Ez a módosítás arról szól, hogy közterületeken külön engedély nélkül alkohol
fogyasztása nem megengedett. Szeretném kérdezni, hogy valakinek van-e hozzáfűznivalója? Tehát
hangsúlyozom, külön engedély nélkül. Tehát lehet engedélyt kérni. Erre főként nagyobb városi
rendezvények esetében ez természetes, hogy meg kell kérni, és meg is fogja kapni a rendező. Igen, meg
engedély nélkül is van kivétel, természetesen. Egyik képviselőtársamra ránéztem, és azon somolygott
szerintem, hogy hogyan fogjuk magunkat zsákutcába kergetni ezzel. Megvan a megoldás. Nem látok
hozzászólót, ezért a rendeleti javaslatot szavazásra teszem fel. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg
az igen gombot.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
54/2013.(XII.30.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Közgyűlése megalkotja 54/2013.(XII.30.) rendeletét a
közterületek és közterület jellegű területek használatáról szóló 51/2004.(XII.21.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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4. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról
önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester

és

adományozásáról

szóló

18/1997.(IV.16.)

Cseresnyés Péter: Itt a vállalkozókról szól a történet. Ugye eddig kettő, most három kategóriában adnánk
lehetőséget díjazásra. Hozzászólót 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:
55/2013.(XII.30.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja az 55/2013.(XII.30.)
önkormányzati rendeletét a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
szóló 18/1997.(IV.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

5. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Marton István: Ez egy jó terjedelmes anyag, hiszen 40 körzetünk van, 20 felnőtt, 10 gyermek és 9
fogorvosi. No, ezért nem szóltam volna hozzá, de lehet, hogy a puding próbájaként el van rejtve a
gyermekkörzeteknél, az 1.2-esnél az, hogy a 2. gyermek háziorvosi kétszer szerepel benne. Úgyhogy ezt itt
nem ártana javítani.
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Módosítás – úgy hallottam – nem
hangzott el, ezért a ….. Van? Akkor szeretném kérni, hogy fogalmazza meg.
Marton István: Semmi, csak törölni kell, mert kétszer szerepel ugyanaz.
Cseresnyés Péter: A rendeletben?
Marton István: ….. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni, hogy mit mond)
Cseresnyés Péter: Mi az, ami kétszer szerepel?
Marton István: …..
Cseresnyés Péter: Jó. Oké. Nálam nem. De nálam nem. Azért mondom, hogy ezért furcsállottam. Tehát,
akinél hibásan szerepel - nálam rendesen szerepel, tehát nincs hiba nálam -, akinél valami hiba van, akkor
természetesen vegye úgy, hogy az nem azt jelenti, hogy az 1/2, vagy a 2. felnőtt háziorvosi szolgálat, az
kettő, az egy. Szerintem ez így logikus, még ha háromszor nyomtattuk volna ki. Tehát ezt így kell venni. Aki
el tudja fogadni a javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Azért nem értettem, hogy mi a
probléma, mert nálam nincs duplikáció.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
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56/2013.(XII.30.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja az egészségügyi
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 56/2013.(XII.30.) önkormányzati
rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési tervének módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Azt hiszem, hogy egyértelmű mind a kettő, és támogatható ebben a formájában, ahogy
elénk került. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. 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:
353/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. egyetért a Varasdi u. (6087 hrsz) – Munkácsy M. u. (6634 hrsz) – BajcsyZsilinszky E. u. (5191/2 hrsz) – Templom tér (5271/7 hrsz) – Hajgató S. u. (6033
hrsz) által határolt tömbben a Bajcsy-Zsilinszy u. a beépíthetőség zárt sorúvá
módosításával.
Határidő:
2014. december 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)
2. egyetért a 037/60 hrsz-ú ingatlanra tervezett kerékpárút – 043 hrsz-ú Péterfai
árok – 034/1 hrsz-ú 7-es elkerülő út – 3066/54 hrsz-ú Péterfai utca által határolt
tömbben kezelőút kialakításával.
Határidő:
2014. szeptember 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész)

7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. évi munkatervére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Szeretnék egy módosítást bejelenteni, ugyanis ha a 30-dikát, január 30-dikát vennénk, a
szokásos hónap utolsó csütörtökét vennénk a következő közgyűlés időpontjának, közel két hónap telne el,
ezért arra kérem a közgyűlést, hogy úgy módosítsuk, hogy január 23-dikán legyen a közgyűlés. Várhatóan
akkor nem kell soron kívüli közgyűlést tartani, és akkor nem telik el 6 hét a két közgyűlés között. Nem
beszélve arról, hogy egyébként a februári közgyűlés meg nagyon közel lenne, hogyha 30-dikán tartanánk a
közgyűlést, a januárihoz. Tehát ebben kérném a támogatásukat. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki
el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.

7

A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
354/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. évi munkatervét az
előterjesztés melléklete – a januári közgyűlés időpontja január 23-ra módosítva –
szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:
munkaterv szerint
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző)

8. Javaslat a Thúry György Múzeum magasabb vezetői álláshely pályázati kiírás elfogadására
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Múltkor ugye nem döntöttünk, ezért újra ki kell írni. Már akkor eldöntöttük a kiírást, most
viszont a feltételeket hoztuk be. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom.
Karádi Ferenc: … technikai. Dénes Sándor gépét nem jelzi a számítógép, ezért …. mindig igennel ….
(mikrofon nélkül beszél, nehezen érteni, hogy mit mond)
Cseresnyés Péter: Jó. Eddig egyáltalán nem jelezte? Akkor azt kérem majd a jegyzőkönyvvezetéstől,
miután most derült ki, hogy Dénes alpolgármester úrnak a szavazógépe nem működik, hogy eddigi
szavazásokhoz az igen szavazathoz, mert azt mondta Dénes …., tehát az eddigi szavazásokhoz az igent
mindig egyet írjunk hozzá, mert Dénes alpolgármester úr gépe nem működött. Most ezután működni fog,
tehát így most a jóváírást nem ...., hanem mindig a gép alapján történik. És akkor most teszem fel
szavazásra a határozati javaslat mindkét pontját. Aki el tudja fogadni – Thúrynál tartunk, még mindig a
múzeumnál tartunk –, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
355/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. pályázatot hirdet a Thúry György Múzeum igazgatói magasabb vezetői
beosztásának ellátására az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati
felhívás közzétételével.
Határidő:
2013. december 20.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)
2. a Thúry György Múzeum igazgatói beosztásának ellátására irányuló pályázati
eljárás folyamatában a döntést előkészítő szakmai bizottságban való
részvételre felkéri:
 a kulturális feladatokért felelős alpolgármestert,
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az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét és a bizottság
által delegált egy tagját,
a Közalkalmazotti Tanácsot (ennek hiányában a Közalkalmazotti
Megbízottat) és a reprezentatív szakszervezetet egy-egy tag delegálására,
a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesületet, mint országos szakmai
szervezetet egy tag delegálására.

Határidő:
2014. január 15.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

9. Javaslat a Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye állami átvételével kapcsolatos megállapodás
jóváhagyására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Nagyon vaskos az anyag, de automatizmus, mert erről is már döntést tettünk és
hoztunk. Hozzászólót éppen ezért nem látok. 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:
356/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
között kötendő megállapodást és annak mellékleteit jóváhagyja, és felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására, és az intézmény állami átvételével
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
2013. december 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető)
Cseresnyés Péter: Ehhez egyébként van kiegészítés is, de az elején ott volt, tehát nem most jött hozzá.

10. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2013. évi Üzleti Tervének
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Kámán László vezérigazgató
Cseresnyés Péter: Mindenki a bizottsági szakaszban megtárgyalhatta. Ez nekünk jó, mert olyan adat van
benn, ami jó az önkormányzatnak. Egy kis plusz pénz. 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:
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357/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2013. évre vonatkozó Üzleti
Tervét az alábbiak szerint módosítsa:
Bevételek
Megnevezés
Közvetített szolgáltatás bevétele
Egyéb áthárított bevételek
Egyéb bevételek (kapott tám.)
Bevételek összesen:
Költségek, ráfordítások
Megnevezés
Közvetített szolgáltatás
Üzemeltetési díj
Bérköltség
Járulékok
Kiadások összesen:

2013. évi terv
31 000
10 000
12 500
649 460
2013. évi terv
120 500
12 000
125 540
35 800
649 460

2013. évi
módosítás
-15 000
+7 000
+4 113
- 3 887

adat: eFt
Módosított
terv 2013
16 000
17 000
16 613
645 573

2013. évi
módosítás
-15 000
+7 000
+3 624
+489
-3 887

Módosított
terv 2013
105 500
19 000
129 164
36 289
645 573

Határidő:
2013. december 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató)

11. Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Saját televíziónkról van szó, már hogy őnekik adjuk az ingatlant. 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:
358/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a természetben Nagykanizsa,
Sugár utca 8. szám alatti épületben lévő (Hrsz.: 1184/A/4.) 124 m² alapterületű,
önkormányzati tulajdonú helyiség - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének
az önkormányzati tulajdonú nem lakás tulajdonú helyiségek bérletéről és
használatáról szóló többször módosított 3/2003.(I.29.) számú rendelete 20.§.-a
alapján történő - ingyenes használatba adásáról a KANIZSA TV Kereskedelmi és
Szolgáltató Egyszemélyes Kft. (Nagykanizsa, Sugár utca 8.) részére az alábbi
együttes feltételekkel:
-

Használati idő: 2014. január 1-től 2018. december 31-ig tartó határozott idő.

-

Használati díj: A KANIZSA TV kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Kft.
124 m² alapterületű helyiségre 62.000 Ft + Áfa/hó összegű használati díj ÁFA
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tartalmát fizeti meg a használat ellenében, melynek mértéke 16.740.- Ft/hó (a
helyiség piaci bérleti díja 500 Ft/m²/hó + ÁFA)
-

Használó a jogviszony teljes időtartama alatt az önkormányzattal megkötött
Vállalkozási Szerződésben meghatározott tevékenységet köteles végezni.

-

A használó csak a használatba adó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet
a helyiségben értéknövelő beruházásokat, melyet a szerződés bármely okból
történő megszűnésekor a használatba adó nem térít meg.

-

Használó az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos rezsi költségeket köteles
megfizetni.

-

Használó a helyiségbe más szervezetet nem fogadhat be, azt albérletbe nem
adhatja.

Határidő:
2013. december 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató)

12. Javaslat a kiskanizsai temetőben új ravatalozó építésére (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Itt van egy ábra, egy kép, hogy hogy néz ki, és hogy nézne ki. Ez elég is, Feri, az a
kérésem. Tehát ez lenne a terv szerint a megvalósítás. Szeretném közölni a képviselőtársaimmal, hogy talán
a januári közgyűlésre bejön egy másik ezzel kapcsolatos, vagy nem, - arra kész lesz? –, február, inkább
február, mert ugye döntöttünk arról, hogy a nagykanizsai temetőben a ravatalozó felújításának a tervezését
elkezdjük. Ez is meg is történt, elkezdődött. Amikor a terv kész van, utána szeretném behozni annak a
ravatalozónak a rendbetételéről szóló előterjesztést is, úgyhogy a 2014. évben mind Kiskanizsa jogos
igényét, mind a nagykanizsaiak jogos igényét szeretnénk teljesíteni. Tehát az egy következő szakasz lenne.
Marton István: Csak a memória felfrissítése érdekében mondom, amit mondok. Erre az évre a
költségvetésben bruttó 45 millió Ft szerepelt ebben a témakörben. Ebből ugye semmi sem valósult meg.
Most ketté van bontva, a járulékosokat, ilyeneket, hogy például légkábel helyett földkábel legyen, ezt
valóban meg lehet csinálni egy évvel később is, de ebből ’14-ben, pontosabban nem is ebből, mert közben
már az összeg megnőtt 46 és ¼ millió Ft-ra, ebből jövőre 38 millió Ft-ot terveznek Önök megvalósítani, ami
ugye, hát nem éri el az idénre tervezettet, amiből semmi sem történt.
Cseresnyés Péter: Köszönjük szépen a pozitív hangvételű hozzászólást, az örömét, hogy megépül a
kiskanizsai ravatalozó.
Tóth Nándor: Elöljáróban szeretném elmondani, hogy a Kiskanizsai Településrészi Részönkormányzat is
megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és a közgyűlésnek támogatásra, elfogadásra javasolta. Szeretném
elmondani, hogy a Kiskanizsán élő emberek többsége, és biztos vagyok benne, hogy a többsége
kifejezetten örül annak, hogy végre ez a dolog ebbe a stádiumba eljutott, hiszen ez egy régi ígéret. Egyesek
szerint 10-15 éve, mások szerint régebb óta ígéri a mindig aktuális vezetés, hogy megépíti a kiskanizsai
ravatalozót, illetve a régit felújítja. Én most személy szerint is nagyon örülök neki, hogy nem a réginek, a
renoválására, felújítására kerül sor, hanem egy teljesen újnak a megépítésére, és várhatóan ez a jövő évben
nem csak ígéret marad, hanem meg is valósul, hiszen a tervek, engedélyek készen vannak. Bízok benne,
hogy a következő percekben képviselőtársaim meghozzák a pozitív döntést, költségvetés tárgyalásakor
pedig meglesz a kellő fedezet rá, és akkor semmi sem fogja megakadályozni azt, hogy 2014-ben, az
előterjesztés szerint augusztus végére megépüljön és átadásra kerüljön az új ravatalozó. Természetesen ott
is élnek olyanok, akik szerettek volna nagyobbat, dizájnosabbat, de tudomásul vesszük, hogy a
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költségvetésből ennyi forrásra és erre van lehetőség megépíteni. Én azt gondolom, hogy akikkel szót
váltottunk erről, a többségnek tetszettek a tervek, örülnek neki, és én arra kérném képviselőtársaimat, hogy
pozitívan álljanak hozzá a napirendi pont elbírálásához.
Bene Csaba: Én duplán is szeretnék hangot adni örömömnek, azért is, mert Kiskanizsán megépül végre a
ravatalozó, és nem is értettem Marton István polgármester úrnak a megszólalását, hogy ebből hogyan lehet
ilyen negatív hangulatot csinálni. Megépül és ebben a ciklusban elkészül a régóta vágyott új ravatalozó, és
arra is felhívnám a figyelmet, hogy hát a képek alapján egy gyönyörű létesítmény fog létrejönni. Nem
gondolom, hogy amiatt bárkinek csalódást kellene éreznie, hogy ez milyen mértékű, vagy milyen léptékű
épület, mert a tervek alapján én azt látom, hogy egy odaillő, funkcionális épület fog megépülni. A másik
ugyanilyen örömöm, az abból fakad, hogy ennek az előterjesztésnek a kapcsán polgármester úr elmondta
azt is, hogy a nagykanizsai köztemetőben is meg fog újulni a ravatalozó, mert annak ugyanilyen
jogosultsága van, mint a kiskanizsai ravatalozó megépítésének.
Cseresnyés Péter: Természetesen akkor, hogyha a közgyűlés megszavazza, de én, akivel eddig
beszéltem, mindenki támogatta ezt a javaslatot, ezt az ötletet.
Bicsák Miklós: Talán megengeditek, 20 éve már képviselő vagyok, vagy most már abba fordultam bele, a
kiskanizsai téma régóta téma. Minden előterjesztést, minden olyan dolgot, ami Kiskanizsa vagy bármely
városrésznek a fellendülését, javát szolgáló, kulturális, vagy legyen temetőről szó, ravatalozó építéséről,
támogattam. Ezt is támogatjuk, sőt, szívem szerint én is nagyon örülök, mert valóban sajnos sokszor volt
részem Kiskanizsán részt venni ilyen barátok vagy családok eseményeként temetéskor, és ez a temető vagy
ravatalozó nagyon megérdemli, hogy felépüljön az ott élő embereknek. De nagyon örülök annak is, amit
most polgármester úr mondott, hogy a városi temető is sorra fog kerülni, mert az ember a városi temetőben
találkozik így szombat, vasárnap az emberekkel, mint képviselőtől is mindig kérdezték. Mondtam, hogy
bízom benne, hogy rövidesen sor kerül rá, és ugyanúgy úgy gondolom, bármilyeik a mi oldalunkon ülő
képviselőtársaim nevében is, ilyen nem lehet probléma, hogy ne támogatnánk, támogatjuk. Polgármester úr,
remélem, hogy lassan azért a palini közösségi házra is sor kerül. Bízok benne, és a képviselőtársaim is majd
meg fogják szavazni.
Sajni József: Természetesen támogatom a megépítését, hiszen rendkívül fontos, hogy egy olyan ravatalozó
álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a végtisztességet megadják annak, aki elhunyt, ami igenis méltatlan,
hogyha az nem olyan körülmények között történik. És éppen ezért, tehát ezt csak támogatni lehet. Én
szeretném itt összekapcsolni azzal, hogy én azt kérném, hogy most ezek elkészülnek, akkor a közgyűlés ne
feledkezzen meg azokról, ahol olyan hiányok vannak, és mondhatnám most a miklósfai temetőt, ahol
méltatlan körülmények között, sárban kell végigtolni az elhunytat egész a sírig, és mivelhogy a temetők
eléggé „forgalmas” helyek, mert nagyon „rendezvény” van, tehát ezért nagyon fontos, hogy ne méltatlan
körülmények között kerüljön erre sor, és hát bizony szeretném, hogyha ezek sorra jönnének, és
megvalósulna többek közt ennek a temetőnek is legalább a belső útjának a rendbetétele most, hogy a külső
út, az már úgy néz ki, hogy rendben van.
Dr. Károlyi Attila József: Nagyon örülünk a kiskanizsaiak örömének. Valóban a végtisztesség, az
hozzátartozik az emberi léthez, és ki hogyan tiszteli meg a halottait, úgy számíthat arra is majd, hogy őt
hogyan fogják megtisztelni. Külön örülök polgármester úr megjegyzésének, miszerint az általam is már
képviselői kérdésekben, illetőleg interpellációban kezdeményezett nagykanizsai ravatalozó is megújul.
Méltatlan körülmények vannak. És külön örülök, hogy polgármester úr nem csak a felépítmény
vonatkozásában, hanem a tér, az előtte levő tér vonatkozásában hordoz magában némi szocialista realista
távlatot, így első nézésre is, és végül is mi is örülhetünk majd egy szép megújult új térnek és ravatalozónak.
Dénes Sándor: Örülök annak, hogy azon képviselőtársak, akik hozzászóltak, szinte mindannyian pozitívan,
elismerően szóltak, és az örömüket fejezték ki. Én is ezt teszem, nem csak magam nevében, mint
képviselője a városrésznek, hanem mindazoknak, akikkel találkoztam és szóba került az, hogy tervezés alatt
van a ravatalozó, és a következő év tavaszán, nyárra, nyár végére megvalósul, mindannyian örültek, és
ugye ez nagy dolog. Ahogy az előbb Károlyi úr mondta, hogy méltó módon tudjunk elköszönni szeretteinktől.
Úgy gondolom, hogyha ez megvalósul, akkor ez megtörténik. Én arra kérem Önöket, hogy támogassák
szavazataikkal is.
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Cseresnyés Péter: A vitát lezárom. Egy gondolatot szeretnék hozzátenni, hogy miért most kerül és miért
kellett ennyit várni rá. Mert a költségvetésnek olyan állapotba kellett jönnie, hogy ezzel úgy tudjunk, ezzel a
beruházással úgy tudjunk gondolkozni, hogy nem hitelből csináljuk meg, hanem saját pénzünkből. Ugye
több alkalommal az előző időszakban elhangzott, hogy a költségvetésünk hála Isten jól áll. Ez annak is
köszönhető, hogy egyébként címkézett pénzek is vannak benn, ami a likviditásunkat segíti, de szeretném
mondani, hogy még, vagy már akár publikus is, hogy újabb támogatást kaptunk a kormányzattól, úgyhogy
ezért van arra lehetőség, hogy nagyon komolyan gondolkozzunk azon, hogy a következő évben jelentős
fejlesztéseket tudjunk úgy megvalósítani, hogy egyébként hitelhez ne is kelljen nyúlni. Tehát itt, ami
igényként elhangzott, nem biztos, hogy mindegyiket meg tudjuk valósítani, de olyan városrész énszerintem
nem lesz 2014-ben, ahol fejlesztést nem tudunk, valamiféle fejlesztést nem tudunk csinálni. De majd a
költségvetés során, annak a tervezése során fog minden kiderülni, de én – ugye Ibolya lehetek optimista?
Erről beszéltünk. –, lehetek optimista e területen. Én azt látom, hogy óriási lehetőségeink vannak az ez évi
költségvetés alapján és az alapján, hogy a kormányzat Nagykanizsát megint megsegítette egy jelentősebb
összeggel. Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni, kérem, nyomja meg az igen
gombot.
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
359/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. dönt a kiskanizsai temetőben új ravatalozó építése beruházás I. ütemének
indításáról. Felkéri a Polgármestert, hogy az építési engedély és a kiviteli
tervdokumentáció birtokában a közbeszerzési eljárás lefolytatásához a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2014. január 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető)
2. a beruházás megvalósításához szükséges 38.000 eFt forrást a 2014. évi
költségvetés rendeletben biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az
előirányzatot szerepeltesse a 2014. évi költségvetés tervezetben.
Határidő:
2014. évi költségvetés elfogadása
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Osváth Sándorné helyettesítő
osztályvezető)

13. Javaslat a hulladéklerakó bővítéshez szükséges hitelfelvételhez kapcsolódó jelzálog-szerződés
jóváhagyására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívottak: Kozma Péter ügyvezető, Horváth Balázs ügyvezető
Cseresnyés Péter: Ez már egy régi történet, egy befejező aktusa annak a hitelfelvételnek, amiről döntött a
közgyűlés. Most azt kell jóváhagynunk, hogy ennek a fedezetét biztosítjuk. 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:
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360/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. egyetért a Nagykanizsa Netta – Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. által
kötendő
80.000.000,-Ft összegű,
valamint
20.000.000,-Ft
összegű
hitelszerződések fedezetét biztosító, az Önkormányzat tulajdonát képező
nagykanizsai 1970, 1318, 1319, 1320, 1321 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó
jelen előterjesztés 2. mellékletét képező jelzálogszerződések megkötésével és
felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Határidő:
2013. december 20.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály)
2. felkéri a polgármestert, hogy az Adós által megrendelt értékbecslések
eredményéről tájékoztatást kérjen, amennyiben pedig az értékbecslések alapján
a Bank fedezettsége túlzott (100 % feletti), akkor kezdeményezze a fedezethez
nem szükséges ingatlan fedezeti körből való kiengedését.
Határidő:
a banki értékbecslés elkészítését követően
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály)
14. Javaslat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című,
ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Itt okiratok módosítása, igen, SZMSZ, meg egyéb, meg egy kiegészítés is van, igen. Azt
nézzük, van egy kiegészítés, ami talán tegnap került fel vagy tegnapelőtt került fel.
Sajni József: Én bizottsági ülésen elmondtam én az ezzel kapcsolatos észrevételeimet, amit szintén
megtennék. Az egyik, az itt a szervezetfejlesztés terén, hogy 2014. július 1-jével létrejönne újra a GESZ.
Most ez, GESZ ügyben itt már a mindenkori aktuális közgyűlés elég sokféle döntést hozott. Hol
megszüntette, hol elővette, hol újra működtette. Most ez újra úgy néz ki, hogy működik. A funkcióit
megnézve úgy néz ki, hogy logikus, hogy milyen feladatok kerülnek most oda át, vagy odacsoportosítva, és
úgy gondolom, hogy az biztosan akkor rossz döntés volt, amikor a GESZ megszüntetésre került, amikor már
úgy minden beállt. Én még emlékszem arra, tehát intézményvezetőként akkor már úgy összeállt nagyjából a
kép, és akkor mégis a megszüntetésről döntött az akkori aktuális önkormányzat. Valószínű, hogyha maradt
volna, akkor, mint ahogy több városban ezt megtartották, a Polgármesteri Hivatalnak a működésében is,
tehát egyszerűbb lett volna a feladat-ellátás. Na mindegy, ez most így történt. Tehát mivelhogy ilyen funkciók
kerülnek oda, mint amit én most olvasok, ezt én most logikusnak látom. Remélem, hogy tehát ez
gazdaságosság és egyéb szempontból is jó lesz. Amit viszont nem látok, tehát nincsenek olyan számítások,
hogy ez most az önkormányzatnak mibe fog kerülni, és itt viszont az aggályaimat hadd mondjam el, hogy
minden átszervezésnél jó lenne azért valamilyen hatástanulmányt vagy valamit látni, hogy akár úgy is, hogy
ennek személyi vagy anyagi vonzatát kimutatni, hogy igenis. Tehát nem csak a szervezeti átalakítás
önmagáért, hanem ilyen szempontokat figyelembe véve is történik. Tehát ezt én mindenféleképpen
hiányolom ebből az előterjesztésből. Másik a bizonyos Kanizsa TV és Kanizsa Újságnak a szervezeti
összevonása. Ebben is látok logikát, hiszen ugyanarról szól a történet, és valószínű, hogy összehangoltabb
lehetne, tehát a két médiumnak a működése, hogyha ez egy irányításban történne. Tehát elvileg ezt is
támogatni tudom, ezt az ügyet is. Itt is azért szerettem volna látni azokat a számításokat, hogyha ez így
történik, akkor ennek ilyen személyi vonzata van, ennek ilyen megtakarítási vonzata van azon túl, hogy
önmagában a szervezeti fejlesztésnek megvan a maga előnye. De hát ezt egyelőre ebben a dologban én
nem látom.
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Cseresnyés Péter: Képviselő úr és a képviselőtestület figyelmét is szeretném felhívni arra a mondatra,
amelyik úgy szól, hogy felkéri a polgármestert, hogy az intézmény létrehozásához szükséges döntések
tervezetét a megfelelő határidőben terjessze a közgyűlés elé. Tehát azok a számítások, azok a részletek,
azok még előttünk vannak. Közgyűlés majd akkor fog dönteni arról, és még ezt a döntést vissza is vonhatja,
hogyha valami nem tetszik neki. Tehát ez most az elvi döntésnél ebben az esetben több, de nem a végső
döntés. A Kanizsa TV és a Kanizsa Újság összevonásánál meg kimondottan elvi döntésről van szó, tehát az
úgy szól a határozat, hogy hatékony és gazdaságos lehetőségeit vizsgálja meg, és a javaslatát terjessze a
közgyűlés elé. Az az is lehet, hogy azt javaslom, hogy nem. Már hogy nem vonjuk össze a két gazdasági
társaságot.
Marton István: Módfelett megörültem, amikor láttam ennek a két szervezeti egységnek a potenciális
összevonási lehetőségét, mert hát Önök szinte tökéletesen azonos személyi felállás mellett az előző
ciklusban ezt kétszer fúrták meg. Mégis azért jó az, hogyha belátják az emberek, hogy hibáztak. Ha idekerül,
én biztos, hogy megszavazom.
Dr. Etler Ottó László: Itt kérdeznék is, mert az éves munkatervünkben az van augusztusi határidőben, meg
fogjuk tárgyalni, hogy milyen támogatásokat igénylünk pontosan az ÁROP projekt megvalósítása kapcsán
szükségessé váló létszámcsökkentéssel kapcsolatban. Én persze első ránézésre, amikor összevonunk
szervezeteket, akkor azt feltételezném, hogy valóban létszámcsökkentés lesz, és azzal akarunk
gazdaságilag jobban járni, mégis én attól félek, hogy a meglévők mellé, tehát ugyanúgy lesz majd a TV-nek
is vezetője, lesz az újságnak is vezetője, és gyártunk egy új vezérigazgatót egy újabb szervezetnek. Tehát
egyrészt arról beszélünk, hogy csökkentjük a létszámot, másrészt meg funkciókat hozunk még plusz létre.
Hogy ezt nem látom még tisztán, tehát mielőtt szavaznánk, ha erről tudna valami tájékoztatást adni.
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen a kérdését. Bontsuk ketté a felvetést. A hivatalban nem történt
létszámleépítés és nem is lesz létszámleépítés. Tehát azt a pályázatot, vagy hozzájárulást nem írjuk meg,
mert nincs szükségünk rá, és nem is lesz, úgy néz ki, hisz üres álláshelyeink vannak. Abban az esetben,
hogyha szükség lesz a feladatellátáshoz emberre, ebben az esetben nem, hogy elbocsátunk, hanem
veszünk fel embert. A Kanizsa Televízió és a Kanizsa Újság összevonásával kapcsolatban éppen azért,
mert még nem vagyunk sehol sem, csak egy elvi döntést hozunk, és nem a létszámleépítésről szól a döntés,
hanem egy hatékonyabb, úgy, ahogy Sajni képviselő úr is mondta, vagyis úgy gondolom, hogy erre gondolt,
bár nem mondta ki, egy médiacentrumot, egy kanizsai médiumcentrumot hoznánk létre, ami nem biztos,
hogy létszámelbocsátással vagy létszámcsökkentéssel jár. Tehát akkor, amikor majd a konkrét előterjesztés
itt lesz előttünk, akkor tudunk arról beszélni, hogy jár-e létszámleépítéssel ez, vagy nem jár
létszámleépítéssel. Nem tudom, mennyire megnyugtató a válasz Önnek. Tehát egyrészt a hivatalt
tekintetében biztos, hogy nem lesz létszámleépítés, ez már most látható – mondhatom jegyző asszony? –,
tehát most látható, a jegyző asszony azt mondta, hogy igen, tehát az, amit mondtam, az helyes. A két
gazdasági társaság esetében meg majd akkor, amikor itt lesz előttünk az előterjesztés, akkor tudunk bármit
is mondani, vagy akkor látjuk azt, hogy szükség van létszámmódosításra vagy nincs szükség. Tehát
létszámcsökkentésről egyelőre ne is beszéljünk egyik esetben sem. További hozzászólót nem látok, a vitát
lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 15 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
361/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
I.

a Polgármesteri Hivatal jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

Határidő:
a szabályzat hatályba lépésére 2014. január 01.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: dr. Gyergyák Krisztina jegyző)
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II. dönt arról, hogy 2014. július 01. napjával önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervként intézményt hoz létre az alábbi főbb feladatok ellátására:
 a jelenleg a Polgármesteri Hivatalban történő intézményi pénzügyi,
számviteli feladatok ellátása,
 az önkormányzat által működtetésre átvett köznevelési intézmények
technikai személyzetének munkáltatása és az intézményi működtetés
feltételeinek biztosítása,
 az intézményi közfoglalkoztatás szervezése,
 az intézmények műszaki karbantartási feladatainak ellátása.
Felkéri a Polgármestert, hogy az intézmény létrehozásához szükséges
döntések tervezetét a megfelelő határidőben terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
2014. június 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: dr. Gyergyák Krisztina jegyző)
III. mint a Kanizsa TV Kft., valamint a Kanizsa Újság Kft. alapítója és egyszemélyes
tulajdonosa felkéri a polgármestert, hogy - a párhuzamos feladatellátás
megszüntetésének érdekében - vizsgálja meg a két gazdasági társaság további
működtetésének hatékony és gazdaságos lehetőségeit, és javaslatát terjessze
azt a Közgyűlés elé.
Határidő:
2014. januári soros közgyűlés
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: dr. Gyergyák Krisztina jegyző)
Cseresnyés Péter: És a kiegészítésben van egy rendeleti javaslat. Ezt a rendeleti javaslatot teszem fel
szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 15 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
57/2013.(XII.30.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja az 57/2013.(XII.30.)
önkormányzati rendeletét a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
köztisztviselői jogállásának egyes kérdéseiről szóló 18/2012.(IV.04.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
15. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
Előterjsztő: Cseresnyés Péter polgármester
Dr. Etler Ottó László: Nem szoktam hosszan beszélni, de most elég sok helyen találtam olyant, amit
érdemlegesnek tartok arra, hogy megemlítsem. Egyrészt, hogy az idő pénz, és csak egy példa a 23. pont:
fénykereszt felállítatott és betervezzük az átvételét, irodai munkákat március 31-ig. Amit meg lehet csinálni
4-5 nap alatt, azt miért 4-5 hónap alatt csináljuk meg? Aztán a tájékoztatóban a fontosabb intézkedésekről
és eseményekről, ami a 14. oldalon kezdődik, új pontozás van, ott beszélünk a kerékpárutak tervezéséről,
illetve magáról a fejlesztéséről és ugye a városrehabilitáció második ütemében lesz a Fő úton egy
útszűkítés, és le is írjuk, hogy itt kerékpárút alakul ki. Na most az Erzsébet téren nem lehet átkerékpározni.
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Cseresnyés Péter: De képviselő úr, ott ki van jelölve a kerékpárút az Erzsébet téren körbe.
Dr. Etler Ottó László: Én mindenképpen azt javasolnám, hogyha itt kerékpárutat tervezünk, addig itt valahol
a környéken egy ilyen kerékpártárolót, megőrzőt, meg ilyesmit létesíteni kellene. Aztán a következőkben a
környezetállapotnak az értékeléséről olvasunk pár oldalon keresztül. Nagyon jól fogható a hulladék, mert
ugye az szilárd és szállítjuk, és tudjuk mennyi. Folyadéknál megmérjük a szennyvizet, tudjuk mennyi, tudjuk,
mi van benne. A levegővel nagyon könnyen elintézzük, hogy az ÁNTSZ egyszer-kétszer megmonitorozza
valahol, hogy éppen mennyi a szállópor, meg mondjuk a kéndioxid, vagy nitrogénoxid. Sokkal súlyosabb
gondokat látok én a városban sétálva, este egyes helyeken, ahol fatüzelés van, és mivel megújul, ezért
támogatnunk kell. Én úgy veszem észre, hogy néha műanyagokkal tüzelnek a kazánokban. Erre kell
kidolgoznunk egy ellenőrzési eljárást, hogy szúrópróbaszerűen ezt tudjuk ellenőrizni. Én határozottan
állítom, hogy PET-palackot is égetnek kazánokban a városban. Tehát ennek kiszűrését nagyon fontosnak
tartanám. Nem megyek bele a kémiába, hogy mik szabadulnak fel ezekből az anyagokból. Kettő pont van
még, amiben észrevettem olyat, amit megemlítenék. Az egyik a 10-es pont, a brüsszeli képviseletünk. Én
rettenetesen fontosnak tartom és az a jövő útja, ezt már többször is hangsúlyoztuk, csak jó lenne, ha ez az
EDC Kft., akinek aztán jócskán fizettünk, azt hiszem, három és fél millát egy évre, hogy úgy beszámolna
konkrétan és nem a jövő kecsegtetve, hogy eddig mi történt a három és fél millióért azon kívül, hogy a
polgármesteri gittegyletbe beletartozhatunk. Ez nem jelent tulajdonképpen semmit sem. És a másik.
Ugyanez a kérdésem a városmarketingnél. Egyszer láttunk ugye itt egy bemutató, meg megújítást. Itt már
nagyobb összegű szerződésről van szó. Ez is fontos, ez is jó, ha profi kézben van, de ez sem kanizsai
kézben van. Most polgármester úr mind a két, 10-es, 11-es pontnál, ennél a brüsszelinél és a kanizsai
városmarketingnél is a beszámoló, ez polgármesteri beszámoló és itt bele van rejtve egy határozati javaslat
is mind a kettőbe. Ha ezt így elfogadjuk, ebben az van, hogy felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a
következő évekre is kösse meg ezt a szerződést. Szerintem erről újra kellene, egy beszámoló után újra
kellene ezt a két szerződést tárgyalnunk és nem itt egyben megszavazni a polgármesteri beszámolóban.
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen a hozzászólását. Ez a két cég minden évben elkészítette a
beszámolóját. Egy évről szóló beszámoló, az általában úgy szokott lenni, hogy az év be kell, hogy
fejeződjék, és utána készülhet el a beszámoló. Ez az év még tudomásom szerint tart, még 2013-at írunk.
Egyébként az előző évben is beszámolt mind a két cég az elvégzett munkáról, de azért mondjuk, az EDCvel kapcsolatban hadd mondjam, hogy egy nagyon komoly előkészítő munka után, amikor fölmérték a város
energiaigényét és ehhez az energiaigényhez kapcsolódóan kidolgoztak egy geotermális energia
hasznosítási tervet, ennek a tervnek és ennek a felmérésnek a következményeként két pályázatot
nyújtottunk közvetlenül be Brüsszelbe. Ha ezt így nézzük és összevetjük más ehhez hasonló munkával, én
azt mondom, hogy jóval 10 millió forint fölötti munkát végeztek az elmúlt két évben. Ha jól emlékszem, két
éve vannak itt - ugye Krisztina, körülbelül két éve vannak itt? -, az elmúlt két évben tehát jóval 10 millió forint
fölötti munkát végeztek el. Ugyanígy igaz ez a marketingre is. Erről majd nagyon szívesen beszélek egy
másik alkalommal, mert valószínű, csinálunk egy ilyen beszámolót akkor, amikor beszámolnak ezek a
cégek, hogy milyen eredménye van ennek. Ugyanis van kimutatásunk, hogy például a városmarketingnek
milyen jótékony hatása volt a városra. Még hogyha néhány ember, sokan nem, főként azok, akik
marketinggel foglalkoztak, kételkednek ennek a hatékonyságáról és eredményéről. Gittegylet, polgármesteri
gittegylet van-e vagy sem, hát erről tudnék én beszélni elég sokat olyan gittegyletekről, amelyek tényleg a
gittet rágják, és érdemi munkával nem tudnak hozzájárulni a városnak a tevékenységéhez, de ebbe a vitába
nem szeretnék belemenni, de hogyha kíváncsi rá, akkor elmondok egy-két dolgot természetesen ezzel
kapcsolatban. És a következő hozzászólás kapcsán, a levegőszennyezéssel kapcsolatos. Belemehetünk
ebbe a vitába Ottó, de nem szívesen mennék bele, mert hátha kellemetlen lenne egy közgyűlés keretén
belül. Levegőszennyezettség mérés területén. Igen. Levegőszennyezettség mérés tekintetében köszönöm
szépen a javaslatot. Én szeretném azt, hogyha megkeresnél és mondanál megoldást arra, hogy hogyan
lehet ezt mérni, ugyanis ez jogos felvetés és olyan probléma, amit még akkor kell megfogni, amikor nem
általános és elterjedt gyakorlattá válik. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha megkeresnél, és javaslatot
tennél, hogy mit tudunk csinálni, meg mennyi pénzzel jár ez, mert én azt hiszem, hogyha nem egy
eszeveszetten nagy összeg, akkor meg fogjuk csinálni itt. Úgyhogy köszönöm még egyszer a javaslatot. A
fénykeresztes felvetésre, arra kérem Rolandot, Roland, fénykeresztes felvetésre legyen szíves egy rövid
választ adni képviselőúrnak.
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Dr. Farkas Roland: A fénykereszt ügyében a március 15-i megjelölt időpont nem azt jelenti, hogy március
15-ig nem csinál a hivatal semmit. Természetesen ezt a lehető legrövidebb időn belül megcsináljuk. Ugye a
kereszt-átadás nemrég történt meg. Ezután tudja majd ugye a kérelmező hölgy a számlákat, meg minden
egyebet összesíteni, ami annak az értéknek az alapját fogja képezni, amilyen értéken Ő ezt át fogja adni az
önkormányzat tulajdonába és ezt az ünnepek alatt nem kívántuk a hölgyet, hogy ezeket a papírokat mind
hozza be, csináljuk szerződést, egyeztessük, tehát januárban erre sor fog kerülni.
Cseresnyés Péter: Tehát nem azt jelenti, hogy március 31., hogy addig fog tartani, hanem addig, mert
bármi közbejöhet, addig toltuk ki azt a határidőt, amin belül meg kell csinálni.
Sajni József: Én is ehhez a kerékpárhálózat fejlesztéshez annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez már a
közgyűlés előtt előfordult ez a téma és én akkor is kértem, hogy hát, ha már hálózat, az azt jelenti, hogy az
utak egymásba kapcsolódnak, tehát ettől hálózat. Ha az utak megszakadnak és utána 100 méter, meg 200
után folytatódik valamerre, akkor az nem hálózat. És én arra hívnám fel a figyelmet, hogyha ez 2014-ben
úgy néz ki, hogy erre valamennyire sor kerül, hogy egyrészt az egyirányú utcáknak a hasznosítását
kerékpározás céljára. Csak most éppen nem akarok ötletelni, de Keszthelyen járva az egyirányú utca alatt
kiegészítő tábla, kerékpár és kétirányú nyíl. Tehát, hogy szemből is fognak jönni, tehát ez azt jelenti, hogy
engedélyezik a szembejövő forgalmat az egyirányú utcából a kerékpárra. Most ezekre jó lenne odafigyelni,
mert elég sokan kerékpározunk és bizony nagyon nehézkes ez a mozgás. Azon kívül egy élményemet hadd
osszam meg. A postások elég sok büntetést hordanak ki, és eggyel beszélgetve azt mondja, ezek nagy
részét kerékpárosok kapják kézhez, ugyanis fölmennek a járdára, mert olyan utcán, ahol nagyon forgalmas,
nem érzi magát biztonságban, idős emberek stb. és fölmennek a járdára. Én nem tudom, hogy van-e arra
lehetőség, hogyha elég széles és ezeket is megvizsgálni, nemcsak a most leendő új kerékpárutak, amelyek
a fejlesztésnek köszönhetően megvalósulnak, hanem ezeket megvizsgálni, vagy megvizsgáltatni
szakemberekkel. Tehát ne egy ember döntse el ott egy papíron, hogy most ez igen, vagy nem, hanem
valami grémium döntse el, hogy igenis mit lehetne használni külön kerékpározás céljára, és akkor valóban
lenne egy hálózat. Én remélem, hogy ez szakemberek által megvalósítható és akkor mondhatjuk azt, hogy
valóban lehet Nagykanizsát kerékpárra használni. Mert hiába lesz itt kölcsönző, meg akármi, hogyha ezek a
problémák nem oldódnak meg. De gondolom, hogy erre odafigyelnek az illetékesek.
Cseresnyés Péter: Etler Ottónak elfelejtettem egy felvetésére reagálni. Természetesen, hogyha megindul a
kerékpáros forgalom nagyobb száma, akkor tárolókra gondolni kell. Tehát az, hogy hol lehet otthagyni és
lebilincselni, arra gondolt ugye? Tehát ez természetesen benn van a fejünkbe és az, hogy mi van még
gondolati szinten, tervezési szinten az elképzeléseink között, azt szeretném Sajni úrnak mondani,
természetesen egy olyan terv áll rendelkezésünkre, vagy olyan tervek állnak rendelkezésünkre, amelyik ezt
a bizonyos kerékpárúttal való, vagy kerékpárút kerékpárúttal való összeköttetését biztosítja. Csak miután
pályázati pénzekre kell várnunk, ezért részelemet tudtunk eddig megcsinálni, de ha például a blokkolókkal
együtt a közösségi közlekedés fejlesztésére szolgáló pályázaton nyertünk volna, amit nem biztos, hogy nem
fogunk a későbbiekben még valamikor nyerni, valamint meg fog valósulni az IPA-s pályázatunk, ez azt
jelenti, hogy észak délre és keletről, nyugatra a városrészeket össze tudjuk kötni hálózatos formában.
Úgyhogy meg fog valósulni reményeim szerint a következő ciklusban a kerékpárút-hálózat, amelyik
városrészeket tud összekötni, és ebben az esetben biztonságos közlekedést tud biztosítani a kerékpárosok
számára. A járdán való kerékpározás megoldása, az elég nehéz és érvek és ellenérvek csapnak
egymásnak. Mert ha jól emlékszem, Bicsák képviselő úr talán múltkor, vagy két hónappal ezelőtt pont azt
kifogásolta egyébként jogosan, hogy olyan helyen, ahol balesetet lehet okozni kerékpáron, miért engedjük
föl a kerékpárosokat. Tehát nehéz igazságot tenni. Énnekem az a véleményem, hogyha olyan helyen
kerékpározik valaki, ahol nem okoz balesetet a járdán való kerékpározás, nem hiszem, hogy a rendőrök
csak fogják és megbüntetik, de természetesen föl fogom hívni a kapitány úrnak a figyelmét, hogy l'art pour
l'art ne történjen ez.
Dr. Károlyi Attila József: A tisztelt Etler Ottó képviselőtársam felvetésével kapcsolatban jutott eszembe,
hogy nem tudom, lehetne-e arról szó, hogy ez a brüsszeli képviselet tagja, vagy tagjai, vagy akárkije ide
egyszer eljönne ide mihozzánk, mert én megmondom őszintén, én képesnek tartom magamat arra, hogy a
brüsszeli tanácsháza előtti téren egy kellemes sörözés mellett egy laptoppal körülbelül egy óra alatt
megcsinálnám ezt a kis munkát. Már olyan szempontból ideállna elénk, és akkor egy kicsit
megkérdezgetnénk, hogy is van ez a három és félmillió egy évben és mit profitálunk belőle.
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Cseresnyés Péter: Képviselő úr, nem brüsszeli képviseletet finanszírozunk ebből, hanem egy gazdasági,
magyarországi gazdasági társasággal dolgozunk együtt, akinek Brüsszelben van ott olyan kapcsolata, hogy
bizonyos pályázati feltételekre fel tudja hívni a figyelmünket, és hogyha valamit el kell intézni Brüsszelben,
akkor megcsinálja. Tehát nem Ővele van közvetlenül kapcsolatunk.
Dr. Károlyi Attila József: Akkor a Kft.-nek, vagy nem tudom minek az ügyvezetőjére gondolok.
Cseresnyés Péter: Szeretném befejezni a gondolatot. És ugyanazt kell mondanom, mint amit Etler Ottó
úrnak is válaszoltam, hogy miután tavaly is beszámolt ez a cég, és a cégnek a képviselői ott ültek a
beszámoló alkalmával, csak akkor éppen nem tett nekik senki sem fel kérdést. Itt voltak Attila.
Természetesen, amikor a beszámoló meg fog történni, itt fognak ülni természetesen most a cégnek a
képviselői. Magyar emberek és Budapesten székelnek. És azt hiszem – ugye Krisztina? – havonta meg is
jelennek és folytatnak megbeszélést velünk. Tehát nem egy holt kapcsolat ez, ahol nem
megszemélyesíthető a velünk kapcsolatban álló társaság.
Dr. Etler Ottó László: Elnézést, a kiegészítéseknél szeretnék még egyet. Megjelent a 3. kiegészítésben a
felügyelő bizottsági tagságnak a cseréje. Elfogadom az indokot, ahol összefügg a három cég, ott egy
bizottsági tagság legyen, viszont azt sajnálom, hogy egy balatonkeresztúri, egy semjénházi és egy budapesti
is benn van itt a felügyelő bizottságban. Nincs Kanizsán ember, hogy innét lenne felügyelő bizottsági tag?
Cseresnyés Péter: Eddig is Ők voltak, nem akartunk változtatni rajta, mert jó. Via-ról van szó ugye? Jó.
Egyről biztosan tudom, hogy miért úgy van benn. Egyébként kanizsai a hölgy, csak a lakcíme van ott és
jelen pillanatban nem Kanizsán dolgozik, de Kanizsán dolgozott és úgy tudom, hogy vissza is fog jönni.
Tehát kanizsai születésű, csak éppen most nem itt lakik. Egyébként most az, hogy Kanizsán lakik vagy sem,
jól végezte eddig a munkáját, nem kell feltétlenül változtatni az én véleményem szerint. De hát
természetesen mindenki úgy nyomja a gombot, ahogy akarja. További hozzászólót nem látok, a vitát
lezárom. Megint megkérdezem a közgyűléstől, hogy a kialakult szokás szerint egyben szavazhatunk-e a
különböző minősítésű határozati javaslatokról? Akkor, mivel ellenvéleményt nem látok, akkor először arról
szavaznánk, azokról a határozati javaslati pontokról, amelyek minősített többséget igényelnek. Akik el tudják
fogadni, azok kérem, nyomják meg az igen gombot.
A közgyűlés 12 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Cseresnyés Péter: És akkor a minősített többséget nem igénylő határozati javaslatot teszem föl
szavazásra. Aki el tudja fogadni, tehát a nem minősített többséget igénylő pontokról szavazunk most.
A közgyűlés 14 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
362/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a 112/2012.(III.29.); 350/1,2/2012.(XI.29.); 556/2009.(X.29.); 146/3/2013.(V.30.);
218/2013.(VII.11.);
246/I/1,3/II/1,3/2013.(VIII.28.);
271/1-3/2013.(IX.26.);
281/2013.(X.10.); 284/2013.(X.31.); 291/2,3,5/2013.(X.31.); 292/2/2013.(X.31.);
299/2013.(X.31.); 300/2013.(X.31.); 306/22/2013.(X.31.); 306/27/2013.(X.31.);
306/28/2013.(X.31.);
306/29/2013.(X.31.);
309/2013.(X.31.);
228/12/2013.(VIII.14.); 312/2013.(XI.13.); 313/2013.(XI.13.); 319/2013.(XI.13.) számú
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
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2. a 64/1,2/2010.(II.25.) számú határozati pontok - Az autóbuszmegállók
korszerűsítése által állami területeket érintő beruházások átadása végrehajtásának határidejét 2014. június 30-ig meghosszabbítja.
3. a 332/1,3/2011.(X.27.) számú határozati pontok - Javaslat Az épített környezet
értékeinek helyi védelméről szóló új rendelet megalkotására - végrehajtásának
határidejét 2014. június 30-ig meghosszabbítja.
4. a 169/1,3/2012.(V.31.) számú határozati pontok - Javaslat Nagykanizsa Megyei
Jogú Város településrendezési tervének (településszerkezeti terv, szabályozási
terv, helyi építési szabályzat) módosítására - végrehajtásának határidejét 2014.
február 28-ig meghosszabbítja.
5. a 209/1/2012.(VI.28.) számú határozati pont - Javaslat Nagykanizsa város
elöregedett zöld növényzetének rekonstrukciójára, különös tekintettel a
platánfákra
végrehajtásának
határidejét
2013.
december
15-ig
meghosszabbítja.
6. az 56/2013.(II.28.) számú határozat - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Sportkoncepciója 2011-2016 módosítására végrehajtásának határidejét 2014.
április 30-ig meghosszabbítja.
7. a 93/1/2013.(III.28.) számú határozati pont
- Javaslat a közlekedési
létesítmények 2013. évi fejlesztésének műszaki tartalmára - végrehajtásának
határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja.
8. a 131/27/a/2013.(IV.25.) számú határozati pont - 93/2013.(III.28.) számú
határozatban szereplő műszaki tartalom módosítása - végrehajtásának
határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja.
9. a 146/6/2013.(V.30.) számú határozati pont - Javaslat a Nagykanizsa Netta –
Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft-vel kapcsolatos döntések
meghozatalára - végrehajtásának határidejét 2014. február 28-ig
meghosszabbítja.
10. a 167/2013.(V.30.) számú határozat - Önálló képviselői indítvány
Szellemtörténet – Oktatási Központ és gyermek üdülőtábor létrehozása
tárgyában - végrehajtásának határidejét 2014. március 31-ig meghosszabbítja.
11. a 168/21/2013.(V.30.) számú határozati pont - Zrínyi Miklós Általános Iskoláért
Közhasznú Alapítvány támogatása - végrehajtásának határidejét 2013.
december 31-ig meghosszabbítja.
12. a 198/2013.(VI.27.) számú határozat - Javaslat villamos energia beszerzés
tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására végrehajtásának határidejét
2014. január 31. napjáig meghosszabbítja.
13. a 205/1/2013.(VI.27.) számú határozati pont - Javaslat a Nagykanizsa – Bagolai
Városszépítő Egyesület támogatására - végrehajtásának határidejét 2013.
december 31-ig meghosszabbítja.
14. a 206/18/2013.(VI.27.) számú határozati pont - "Településrészi Ökoiskolák II.
Találkozója" megrendezésére támogatás biztosítása a Miklósfai Általános Iskola
Közhasznú Alapítvány számára - végrehajtásának határidejét 2013. december
31-ig meghosszabbítja.
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15. a 250/49/2013.(VIII.28.) számú határozati pont - Országos Mentőszolgálat
Alapítvány támogatása - végrehajtásának határidejét 2013. december 31-ig
meghosszabbítja.
16. a 276/18/2013.(IX.26.) számú határozati pont - „Batthyány Középiskoláért”
Alapítvány támogatása - végrehajtásának határidejét 2013. december 31-ig
meghosszabbítja.
17. a 264/2013.(IX.26.) számú határozat - Javaslat döntéshozatalra a Széchenyi
térre tervezett fénykereszt elhelyezése ügyében - végrehajtásának határidejét
2014. március 31. napjáig meghosszabbítja.
18. a 293/2013.(X.31.) számú határozat - Pályázat benyújtása a Magyar Labdarúgó
Szövetség országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódóan
kisméretű műfüves pálya építésére a miklósfai iskolában - végrehajtásának
határidejét 2014. március 31-ig meghosszabbítja.
19. 306/30/2013.(X.31.) számú határozati pont - „Számítógép a mindennapi társ 6”
című pályázatán való részvétel - végrehajtásának határidejét 2014. január 31-ig
meghosszabbítja.
20. 317/2013.(XI.13.) számú határozat - Javaslat a hulladéklerakó bővítéshez
szükséges hitelfelvételhez önkormányzati ingatlanfedezet biztosítására végrehajtásának határidejét 2013. december 31-ig meghosszabbítja.
21. 318/2013.(XI.13.) számú határozat - Javaslat a „Magyar Holokauszt Emlékév –
2014” című pályázat benyújtására - végrehajtásának határidejét 2014. január
31-ig meghosszabbítja.
22. a még névvel nem rendelkező közterületek elnevezésére vonatkozó
285/2013.(X.31.) számú határozat végrehajtási határidejét – az előterjesztés
kellő alaposságú kidolgozásához rendelkezésre álló idő rövidsége miatt – 2014.
január 31-ig meghosszabbítja.
23. a 294/1-6/2013. (X.31.) számú határozatát - Pályázat benyújtása a Nemzeti
Kulturális Alap által kiírt „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának,
részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek
elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának
támogatására” - hatályon kívül helyezi.
24. egyetért azzal, hogy a 2013. évi szociális keretből az Alapítvány a
Fogyatékosokért “Gyere hozzánk, mi hozzád igyekszünk” című pályázatára
112.000.- Ft támogatást, valamint a 2013. évi egészségvédelmi keretből a
“Batthyány Középiskoláért” Alapítvány “Az önvizsgálat szerepe az emlőrák és a
hererák felismerésében” című pályázatára 179.197.-Ft támogatást és a Kanizsa
Felsőoktatásért Alapítvány “Varázskonyha – Az egészség varázsa” című
pályázatára 80.000.-Ft támogatást biztosítson. Felkéri a polgármestert, hogy az
átutalásra vonatkozó támogatási szerződéseket írja alá.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. december 31.
Cseresnyés Péter polgármester
dr. Borka Beáta Marianna osztályvezető)

25. a 227/2013.(VIII.14.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Önkormányzat
tulajdonában levő Nagykanizsa belterület 223. hrsz-ú, 2331 m2 területű, kivett
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közterület Földmérő Kft által készített 129/2013. munkaszámú változási vázrajz
tervezet szerinti 640 m2 alapterületű – a szomszédos 224. hrsz ingatlannal vagy
annak vázrajz szerinti részeivel egyesítésre kerülő – részének forgalomképes
vagyontárggyá történő átminősítésével és Gadányi Csaba (8800 Nagykanizsa,
Levente u. 3/A. fsz. 1.) részére történő értékesítésével 1.735.000,-Ft + ÁFA
vételáron, azzal a feltétellel, hogy a telekalakítás ügyében eljáró hatóság a
129/2013. munkaszámú vázrajz szerinti telekegyesítést jogerősen engedélyezi,
és a kérelmező végleges adásvételi szerződést köt a nagykanizsai 224 hrsz-ú
ingatlan tulajdonosaival.
A telekalakítással, a tulajdonjog bejegyzéssel és a vezetékjog bejegyzésével
kapcsolatos valamennyi költség (hatósági díjak, vázrajzok stb.) megfizetése
Gadányi Csaba kérelmezőt terheli.
Felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz, valamint a telekalakítási
kérelem, a jogerős telekalakítási engedély és a 224 hrsz ingatlan
tulajdonjogának Gadányi Csaba kérelmező által történt megszerzését igazoló
okirat birtokában pedig a telekalakítási és adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

(a telekalakítási kérelem benyújtására): 2014. január 31.
(a szerződés megkötésére): jogerős határozattól
számított 45 nap
Cseresnyés Péter polgármester
Dr. Farkas Roland irodavezető)

26. dönt arról, hogy az Önkormányzat nem támadja meg a volt Thury Laktanya
területén található „kápolna” megnevezésű épületre (nagykanizsai 3110/06.
hrsz.) Nagykanizsán 2012. március 7. napján megkötött ajándékozási
szerződést tévedés (Ptk. 235. §, Ptk. 236. §, Ptk. 582. § (3) bekezdés)
jogcímén.
27. támogatja, hogy a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulásnál téli átmeneti
közfoglalkoztatás valósuljon meg, és hozzájárul ahhoz, hogy 2014. január 01-től
2014. április 30-ig 1 fő kisegítő adminisztrátor közfoglalkoztatásának 100 %-os
támogatására kérelmet nyújtson be a Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

a kérelem benyújtásának határideje 2013. december 20.
Cseresnyés Péter polgármester
a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás elnöke)

28. a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évben végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatóját elfogadta.
29. a mellékletben foglaltaknak megfelelően a rendezvények rangsorolásával
egyetért és azokat a rendezvénynaptárban megjelenteti.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. január 15.
Cseresnyés Péter polgármester
Ferenczi Zsófia a Tourinform Iroda megbízott vezetője)

30. felhatalmazza a polgármestert, hogy Nagykanizsa gazdasági életének
fellendítése érdekében brüsszeli fejlesztési tanácsadás, mint szakértői munka
elvégzése tárgyában a legjobb ajánlatot tevő céggel a szerződést megkösse
legfeljebb 6 millió forint keretösszeg erejéig 10 hónap időtartamra. A 2014. évre
vonatkozó tanácsadás díját a 2014. évi költségvetés 16. számú melléklet
működési célú céltartalék, 2., Önkormányzat pályázati önrész soráról biztosítja.
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Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. március 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Rodekné Hederics Erika – Pályázati Iroda, irodavezető
Osváth Sándorné – Gazdálkodási Osztály, helyettesítő
osztályvezető)

31. dönt Nagykanizsa gazdasági és turisztikai életére vonatkozó városmarketinges,
illetve a város jó hírének megőrzésére, ápolására, a város gazdasági
vonzerejének növelésére vonatkozó kommunikációs feladatok 2014. évi
elvégeztetéséről. Az ehhez szükséges forrást, 18.000 eFt-ot az önkormányzat
2014. évi költségvetésében biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a
beszerzést szerepeltesse a 2014. évi összesített közbeszerzési tervben, majd a
közbeszerzési eljárást követően a legjobb ajánlatot tevő céggel kösse meg a
szerződést.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. február 28.
Cseresnyés Péter polgármester
Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető, Tárnok Ferenc
Városfejlesztési Osztály, osztályvezető, Osváth Sándorné
Gazdálkodási Osztály, helyettesítő osztályvezető)

32.
1. a 2010-2015. évekre szóló Települési Környezetvédelmi Program
végrehajtásáról, a célok megvalósulásáról készült 2013. évi beszámolót
jóváhagyja. (Beszámoló a határozathoz mellékelve)
2. a lakóhelyi környezet állapotának 2013. évi alakulásáról szóló tájékoztatót
elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § e) pontja, valamint 51. § (3)
bekezdése szerinti tájékoztatót a lakosság számára a Kanizsa Hetilapban tegye
közzé. (Tájékoztató a határozathoz mellékelve)
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. február 28.
Cseresnyés Péter polgármester
Tárnok Ferenc osztályvezető, Városfejlesztési Osztály)

33. a 238/2013.(VIII.28.) számú határozatában a nagykanizsai külterületi 0194/7,
0202/2, 0209 és 02073 hrsz-ú erdő-ingatlanok értékesítésével kapcsolatos
feltételeket alábbiak szerint módosítja:
-

a nagykanizsai külterületi 0202/2 hrsz ingatlan 23.681.102,-Ft + ÁFA (bruttó
30.075.000,-Ft) kikiáltási áron és 100.000,-Ft + ÁFA összegű licitlépcsővel
vásárolható meg
a nagykanizsai külterületi 0209 hrszú ingatlan 25.775.590,-Ft + ÁFA (bruttó
32.735.000,-Ft) kikiáltási áron és 100.000,-Ft + ÁFA összegű licitlépcsővel
vásárolható meg
a nagykanizsai külterületi 0194/7 hrsz ingatlan bruttó 1.070.000,-Ft
(842.520,-Ft + ÁFA) kikiáltási áron 100.000,-Ft + ÁFA összegű licitlépcsővel
vásárolható meg
a 02073 hrsz ingatlan kikiáltási ára bruttó 266.000,-Ft (209.449,-Ft + ÁFA)
100.000,-Ft + ÁFA összegű licitlépcsővel vásárolható meg
a vevő a termőföldek értékesítésére irányadó mindenkor hatályos
jogszabály szerinti olyan belföldi, vagy belföldinek minősülő magánszemély,
vagy átlátható szervezetnek minősülő jogi személy lehet aki/amely
termőföld tulajdonjogát megszerezheti
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-

a pályázónak 60 napnál régebben lejárt esedékességű helyi adó tartozása
és 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása nem lehet
a versenytárgyalási kiírás regisztrációt követően váltható ki.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a versenytárgyalási kiírás
elkészítésére és a versenytárgyalási eljárás lefolytatására, eredményes
versenytárgyalás esetén az ÜJKB által jóváhagyott adásvételi szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

a határozat elfogadásától folyamatosan, az értékbecslés
érvényességi idején belül
Cseresnyés Péter polgármester
dr. Farkas Roland irodavezető)

34. a 2013. évi munkatervben szereplő
„Javaslat a 2014-2015-ös nevelési év tervezésére, az óvodai beiratkozások
időpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására” című előterjesztés
beterjesztésének határidejét a 2014. januári soros ülés időpontjáig
meghosszabbítja.
“Integrált
Városfejlesztési
beterjesztésének határidejét
meghosszabbítja.

a

Stratégia
felülvizsgálata”
előterjesztés
2014. februári soros ülés időpontjáig

“Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város közlekedési, közlekedésbiztonsági helyzetéről a belvárosi rekonstrukciót követően. További teendők a
közlekedés-biztonság javítására” című előterjesztés beterjesztésének
határidejét a 2014. márciusi soros ülés időpontjáig meghosszabbítja.
“Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési
nyersanyagnormáira és térítési díjaira” előterjesztést nem tárgyalja meg, mert
az Önkormányzat nem tervez emelést.
“Pályázati kiírás a Kanizsa TV Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére” és a
“Pályázati kiírás a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére
előterjesztéseket önálló napirendként nem tárgyalja meg, mert a jelen
közgyűlésre beterjesztett “Javaslat
a Szervezetfejlesztés konvergencia
régiókban levő önkormányzatok számára című ÁROP-1.A.5-2013. kódszámú
pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatalára” előterjesztés tartalmazza.
35. a kerékpárút hálózat fejlesztésével kapcsolatos 2013. évi intézkedésekről szóló
tájékoztatót elfogadja.
36. Holczinger Melindát 2014. január 15-től 2014. október 31-ig munkajogviszony
keretében projektmenedzseri munkakörben foglalkoztatja bruttó 140.000,-Ft/hó
munkadíjjal, illetve Kunics Ferencet 2014. január 15-től 2014. október 31-ig
munkajogviszony keretében műszaki menedzseri munkakörben foglalkoztatja
bruttó 140.000,-Ft/hó munkadíjjal, mely munkadíjak a projektből kerülnek
finanszírozásra. Felkéri a polgármestert, hogy gyakorolja az egyéb munkáltatói
jogokat.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. január 15.
Cseresnyés Péter polgármester
Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda vezetője)

37. elfogadja a Kanizsa Kajak-Kenu Klub (88800 Nagykanizsa, Sugár u. 2/A.) 2013.
évi működéséről szóló 2. számú kiegészítés mellékletét képező beszámolót.
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38.
I.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, minta a VIA Kanizsa
Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítója
(részvényese):

1. a társaság felügyelőbizottságába Kőfalvi Bernadettet (anyja neve: Büki
Marianna; lakcím: Balatonkeresztúr, Gagarin u. 4.) és Novinics Ildikót (anyja
neve: Kóbor-Bakó Eszter; lakcím: 8862 Semjénháza. Ady Endre u. 75.)
2014. január 1. napjától – 2015. december 15. napjáig taggá választja meg.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. december 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Dr. Termecz Marianna aljegyző)

2. felkéri a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy jelen határozatnak megfelelően
gondoskodjon a Társaság adataiban bekövetkezett változás bejegyzése
iránti kérelem cégbíróságnál történő előterjesztéséről.
Határidő:
Felelős:
(Operatív felelős:

2013. december 31.
Cseresnyés Péter polgármester
VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vezérigazgatója)

II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése, minta a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
alapítója (részvényese):
1. a társaság felügyelőbizottságába Boa Sándort (anyja neve: Borsós Mária;
lakcím: 8800 Nagykanizsa, Huszti tér 1-2.), Horváth Pétert (anyja neve:
Somogyi Róza; lakcím: 8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zsilinszky Endre u. 62.),
valamint Varga Zoltánt (anyja neve: Bedő Anna; lakcím: 8800 Nagykanizsa,
Jókai u. 51.) 2014. január 1. napjától – 2016. december 31. napjáig taggá
választja meg.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. december 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Dr. Termecz Marianna aljegyző)

2. felkéri a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy jelen határozatnak
megfelelően gondoskodjon a Társaság adataiban bekövetkezett változás
bejegyzése iránti kérelem cégbíróságnál történő előterjesztéséről.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. december 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási
és
Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója)

III. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése. mint a Viridis – Pannonia
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság taggyűlése:
1. a társaság felügyelő bizottságának tagjait, Szőlősi Csaba Sándort (anyja
neve: Gyimes Ilona; lakcím: 8800 Nagykanizsa, Babóchay u. 2.); Fertig
Istvánt (anyja neve: Czigler Mária; lakcím: 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u.
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1.); Vukics Józsefet (anyja neve: Belecz Anna; lakcím: 8800 Nagykanizsa,
Fő u. 10-12.) 2013. december 31. napjával visszahívja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. december 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Viridis – Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője)

2. a társaság felügyelőbizottságába Fitos Istvánt (anyja neve: Tóth Ágnes;
lakcím: 8800 Nagykanizsa Jakabkúti út 65/A.); Tóth Nándort (anyja neve:
Marics Erzsébet; lakcím: 8800 Nagykanizsa, Kőrisfa u. 56.); Dr. Mitnyan
Györgyöt (anyja neve: Márton Emese; lakcím: 1124 Budapest, Stromfeld
Aurél u. 27.) 2014. január 1. napjától határozatlan időre taggá választja
meg.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. december 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Viridis – Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője)

3. felkéri a Viridis – Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy jelen határozatnak
megfelelően gondoskodjon a Társaság adataiban bekövetkezett változás
bejegyzése iránti kérelem cégbíróságnál történő előterjesztéséről.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. december 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Viridis – Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője)

IV. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése. mint a Futurus – Pannonia
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság taggyűlése:
1. a társaság felügyelő bizottságának tagjait, Szőlősi Csaba Sándort (anyja
neve: Gyimes Ilona; lakcím: 8800 Nagykanizsa, Babóchay u. 2.); Fertig
Istvánt (anyja neve: Czigler Mária; lakcím: 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u.
1.); Vukics Józsefet (anyja neve: Belecz Anna; lakcím: 8800 Nagykanizsa,
Fő u. 10-12.) 2013. december 31. napjával visszahívja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. december 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Futurus – Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője)

2. a társaság felügyelőbizottságába Fitos Istvánt (anyja neve: Tóth Ágnes;
lakcím: 8800 Nagykanizsa Jakabkúti út 65/A.); Tóth Nándort (anyja neve:
Marics Erzsébet; lakcím: 8800 Nagykanizsa, Kőrisfa u. 56.); Dr. Mitnyan
Györgyöt (anyja neve: Márton Emese; lakcím: 1124 Budapest, Stromfeld
Aurél u. 27.) 2014. január 1. napjától határozatlan időre taggá választja
meg.
Határidő:

2013. december 31.
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Felelős :
(Operatív felelős:

Cseresnyés Péter polgármester
Futurus – Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője)

3. felkéri a Futurus – Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy jelen határozatnak
megfelelően gondoskodjon a Társaság adataiban bekövetkezett változás
bejegyzése iránti kérelem cégbíróságnál történő előterjesztéséről.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. december 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Futurus – Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője)

V. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a Nagykanizsa – Netta - Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.
felügyelőbizottságába Horváth Gyula Jánost (anyja neve: Jakabfi Margit;
lakcím: 8800 Nagykanizsa, Nagyváthy János u. 2.) 2014. január 1. napjától
– 2016. január 1. napjáig taggá választani javasolja.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. december 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Dr. Termecz Marianna aljegyző)

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozatban foglaltakat a
Nagykanizsa – Netta - Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft.
taggyűlésén képviselje.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2013. december 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Dr. Termecz Marianna aljegyző, Nagykanizsa – Netta Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. ügyvezetője)

39. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa, valamint a
Klubvezetők Tanácsa az Újbudán, 2013. június 17-én aláírt magyarországi
önkormányzatok együttműködési keret-megállapodás 3. pontja alapján a tanács
honlapjának több önkormányzat közös idősügyi webportállá való fejlesztésével
egyetért, annak létrehozását támogatja.
A WebDoktor, mint önálló honlap kialakítására vonatkozó tájékoztatót elfogadja,
és egyetért a szolgáltatás 2014. januárjában való elindításával. A WebDoktor
honlap létrehozásának forrása a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (II.21.)
sz. önkormányzati rendeletben az 1/12. sz. melléklet 40. során az Idősügyi
Tanács működési költségeire elkülönített összeg.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. január 15.
Cseresnyés Péter polgármester
Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető)

40. egyetért az „Jónak lenni jó” című akcióhoz történő csatlakozással, valamint
azzal, hogy ezen akció keretében Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata átvállalja 10 gyermeknek és 2 kísérőjének vagy két
nagycsaládnak (max. 10 fő) 1 hetes Balatonmáriai táboroztatás költségét, amely
magában foglalja a napi 5-szöri étkezést, illetve szállás költséget. Felkéri a
polgármestert, hogy költség (kb. 454 000 Ft) forrását a 2014. évi költségvetés
tervezésekor az önkormányzati reprezentációs kiadások között szerepeltesse.
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Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. február 28., az éves költségvetési rendelet
elfogadása
Cseresnyés Péter polgármester
Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető)

41.
1. az első világháború és az azt követő határrendezés városunkat érintő
eseményeiről történő egemlékezések és rendezvények előkészítésére
véleményező és tanácsadó testületként Nagykanizsai Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottságot hoz létre. Az emlékbizottságba történő állandó
képviselő delegálására a Közgyűlés a következő szervezeteket kéri fel:
- Thúry György Múzeum
- Kanizsai Kulturális Központ
- Halis István Városi Könyvtár
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és
Sportbizottsága
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
- Nagykanizsai Honvéd Hagyományőrző Egyesület
Az emlékbizottság elnökét a tagjai sorából választja. Az emlékbizottság elnökét
és tagjait a bizottságban végzett tevékenységükért díjazás nem illeti meg.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. január 10.
Cseresnyés Péter polgármester
Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető)

2. felkéri a polgármestert, hogy megalakuló Nagykanizsai Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottsággal az első világháború és kapcsolódó
eseményeiről történő megemlékezésre rendezvénytervet állítson össze, majd
azt terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. február 28.
Cseresnyés Péter polgármester
Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető)

42. 100 EFt támogatást biztosít a „Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány”
számára a XVIII. Csángó Bál megrendezésére. A támogatás forrása 2013. évi
polgármesteri keret.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó támogatási
szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. február 15.
Cseresnyés Péter polgármester
Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető)

43. 100 EFt támogatást biztosít a polgármesteri keretből a „Medicopter Alapítvány”
számára a mentéshez szükséges műszerek és eszközök vásárlására.
A támogatás forrása a 2013. évi polgármesteri keret. A Közgyűlés felkéri a
polgármestert, hogy az átutalásra vonatkozó támogatási szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős :
(Operatív felelős:

2014. január 31.
Cseresnyés Péter polgármester
Janzsóné Strobl Krisztina kabinetvezető)
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44. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Felelős :

Cseresnyés Péter polgármester

16. Javaslat a Nagykanizsai Szociális foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Szeretném kérdezni, hogy van-e hozzászóló? Ugye arról van szó, hogy pár évvel ezelőtt
valami félre lett nézve, és most kell kifizetnünk annak a következményeit, körülbelül 3 millió Ft-ot.
Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az
igen gombot. Pár évvel ezelőtt, talán az előző ciklusban volt, tehát 2009-ben volt, szeretném felhívni a
figyelmet.
A közgyűlés 14 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
363/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének
módosítását −3.342.203 Ft eredménnyel jóváhagyja.
Határidő:
2013. december 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető)
2. felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző közreműködésével vizsgálja meg a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a Nagykanizsai Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Kft-nél végzett ellenőrzés nyomán feltárt
szabálytalanság körülményeit. A vizsgálat eredményét az esetleges felelősök
megállapításával terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
2014. januári soros közgyűlés
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: dr. Gyergyák Krisztina jegyző)

17. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2013. évi módosított üzleti tervének elfogadására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Itt gazdálkodás eredményeképpen megtakarítás keletkezett, és ezt kell nekünk most
egy szavazással jóváhagynunk, ha úgy gondoljuk. Úgyhogy mivel nem látok hozzászólót, ezért szavazásra
teszem fel a határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.
A közgyűlés 16 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
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364/2013.(XII.19.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kanizsa Uszoda Kft. 2013. évi üzleti
tervét az önkormányzat 62.400 ezer Ft működési célú és 8.000 ezer Ft fejlesztési
célú pénzösszeggel elfogadja. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés
módosítására, aláírására.
Határidő:
2014. január 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető
Horváth Vencel ügyvezető)

18. Interpellációk, kérdések
Balogh László: Három tényleg rövid kérdésem lenne aktuálisan. Az első: a Nagy-magyarország Emlékmű,
azt hiszem, egyértelmű mindannyiunk számára, hogy kanizsaikum. A környezetét illetően lenne egy
felvetésem. A környezete, az nem elég rendezett. Ott cementlapok, illetve betonlapok esnek szét. Én azt
kérem tisztelettel, arra hívom fel a figyelmet, hogy a belvárosi rekonstrukció második üteme kapcsán
gondoljunk ennek is a rendbetételére feltétlenül. Ezzel kapcsolatos a felvetésem. Második: a városban a
karácsonyi adventi díszkivilágítás, fénydíszek, akár azt mondhatjuk, hogy rendben vannak, bár azt hiszem,
hogy felújításra szorulnak, mondjuk a jövő évet illetően, illetve az még akár dicsérendő, hogy nem olyan
csicsás, mint sok helyen az országban, tehát nem baj az, ha nem olyan sokszínű ez a díszkivilágítás.
Viszont van olyan rész – felvetették –, amely talán megérdemelne a jövőben ilyen fénydíszt, díszkivilágítást.
A Sugár utca eleje, a megszépült Sugár utca eleje. Oda, hogyha lehet, a jövőben majd kerüljön fénydísz. A
harmadik: a Berzsenyi lakótelepről a többség biztos, hogy örül a játszóeszközöknek, annak a jó pár
játszóeszköznek és padnak, amit kaptak. Így persze tél elején nehéz ünnepélyesen birtokba venni, de
reméljük, a tavasz folyamán a gyereksereg is bővebben megteszi ezt. A Berzsenyi lakótelepről, ami egy
1000 fős falu tulajdonképpen, jött egy kérés, felvetés, hogy a jövőben, ha lehetséges, az északi oldalán a
lakótelepnek, ott a Királyi Pál utca folytatásában, ha lehet, alakítsunk ki kutyafuttatót, mert van rá igény.
Bicsák Miklós: Kettő interpellációs kérdésem volna. Nagyon is örülök, megtisztel polgármester úr, hogy
bejött, legalább élesben el tudom mondani itt a dolgokat. Nagyon köszönöm polgármester úr. Olyan
probléma van, amiről tisztelettel, polgármester úr is tud. Az úgynevezett Űrhajós játszótér nagyon forgalmas
helyen van, ezt tudja mindenki, és most nem akarok itt belsőségesen belemenni, ott van egy intézmény is,
ahonnét nemcsak az ott Űrhajós, Garay, meg egyéb lakótelepről kismamák gyerekei a mamákkal együtt
jelennek meg, meg hát a gyermekek. A lényeg az, hogy tisztelt polgármester úr, tudomásom szerint Önt is
felkeresték azzal, hogy ennek a játszótérnek a sorsa legalább jövőre tavasszal bekerítés, hogy megvédjék.
Jelen pillanatban is kutyákat. Rendetlenkedő emberek vannak ott sorozatban. Ezt tegnapi nap is
tapasztaltuk, és hát az ember nem állhat le ott veszekedni, pofozkodni. Hogy egyszerűen szabad átjáró ott
az a játszótér és hát a kismamák veszélyeztetve a gyerekeikkel. Ugye ott a fiúknak is van egy kis sportpálya,
és ők is ott mozgolódnak, futballozgatnak, amíg a jó idő engedi, a hó le nem esik. Énnekem kérésem volna
tisztelettel, hogy jövőre, jövő tavasszal rendbe tenni ezt, hogy az ott kismamák nyugodtan a gyermekeikkel a
homokozótól kezdve, a hintáig mindent szakszerűen tudjanak használni. Persze, hát egy-két padra is
szükség volna és a fő, ami gond, a tisztaság betartása. Hiába vannak a szemetes kosarak kitisztítva, nem
megfelelően használják. Szóval nagyon agresszív viselkedés van ezen a játszótéren az oda nem kívánatos
személyekről. Ennyi az Űrhajós játszótérről. Ha a kerítés menne, nagyon hálásak lennének az ott élő
emberek. A másik: tisztelettel kérem polgármester urat, a Garay páros, déli oldala, az a régi 7-es jobb
oldalán lévő, valamikor is volt, meg van is ilyen kis homokozó, nem igazi nagy homokozó, meg hinták voltak
és meg lettek szüntetve. Az ott élő hasonló, Garay páros oldalon lévő kismamák, gyermekesek kérnék, hogy
hát jövő tavaszra ezeket a lehetőségeket a város biztosítsa rájuk. De van egy nagyobb gond. Van ott a
páros déli oldalán egy közmű az E.on-nak, most nem tudom pontosan meghatározni, hogy villany vagy gáz,
bekerített rész és nincs rendbe tartva. A kerítés nincs lefestve, a karbantartása és rozsdás. Szóval az ott
közlekedő gyerekektől kezdve, felnőttekig az egy kicsikét esztétikailag is és veszélyes is, hogy ebben
kérném a segítséget, hogy a közmű tegye rendbe. Az ő tulajdonát képezi ez a nem tudom, milyen
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szolgáltatást végző, pontosan meghatározni, mert hát az ember látja, egy bádog bekerített valami van
benne. Lehet, hogy villanyközpont van, vagy gáz. Polgármester úr, én most rövid voltam, de kérem ezeket a
dolgokat a lakosság nevében és ígérje meg, jön a karácsony, megszívleli és segít ebben megoldani a jövő
évben.
Cseresnyés Péter: Ha nem karácsony előtt mondta volna, akkor is megszívleltem volna képviselő úr. Az,
amit mondtam, nem tudom melyik napirend kapcsán, hogy jövő évben úgy néz ki, hogy fejlesztésre, a
Kormány segítségének a figyelembevételével is nagyobb pénzösszeget tudunk fejlesztésre fordítani, ez erre
is igaz képviselő úr. Úgyhogy a költségvetés tárgyalásakor mindenképpen jelezze ezt a problémát, mert
hogyha futja, akkor természetesen kimondottan a jövő nemzedékének biztonsága érdekében itt ezen a
játszótéren is valamiféle változást valószínű tudunk csinálni. Mi volt a másik? Igen. Azt meg természetesen
jelzem majd a szolgáltató felé, hogy nézzék már meg, mit tudnak tenni az ottani biztonság érdekében.
Dr. Károlyi Attila József: Kérdésem az lenne, kaptam egy kanizsai polgártól egy levelet. Kiskanizsai az
illető. Természetesen nekem írt az illető kicsit, hogy cukkoljam a kiskanizsai képviselőket. Nagykanizsán
kettő olyan folt van, ami beárnyékolja az Erzsébet tér szépségét. Most félre értés ne legyen. Nem az
Erzsébet téren van, hanem. Ugye szép az Erzsébet tér, így gondolta a levélíró és a MOL benzinkúttal,
Kiskanizsán a MOL benzinkúttal szemben levő épület egyik fala - ezt inkább Bizzer András
képviselőtársamnak kellett volna advesztálnom, mert Ő - hogy mondjam? - a graffitiknek - hogy is mondjam?
- szakértője és állandó előterjesztője. A másik pedig, a keleti városrész felé a DIEGO üzletházzal szemben
lévő üresen álló üzlet falát díszíti. Tisztelettel fölhívnám polgármester úr figyelmét, hogyha lehetséges lenne.
A másik pedig, hogy a Zala Volán Zrt. által üzemeltetett autóbuszjárat 4/y-os autóbuszjárat – nyilván van
ilyen Kiskanizsán – 11 óra 5 perc helyett 11 óra 15-kor induljon szombat és vasárnap. Kiskanizsai városrész
Templom tér érintésével a Bornemissza utcáig közlekedik. Idős, több évtizedes munkában megfáradt
lakosokat érint, hogy nyugodt körülmények között elérjék a járatot a szentmiséről. Előre is köszöni az illető a
polgármester úrnak. A másik, amit még szeretnék megemlíteni, kicsit be lesz csúszva itt a Bizzer
képviselőtársamnak napirend utáni dolgába. Rendszeresen tájékoztat engem valamilyen okból, nem tudom
miért, de biztos, én örülök neki, Polgár Sándor úszóedző az úszók eredményeiről. Büszkék lehetünk
Zámodics Márkra, Kis Eszterre – igen –, Szörcsök Enikőre és Tóth Benettre. Boldog vagyok. Csak azért
említettem meg, mert nem véletlenül adjuk a pénzt. Ők meg is hálálják jó eredményekkel.
Cseresnyés Péter: Az utolsó felvetéshez szeretném hozzátenni, hogy szerintem ugyanúgy lehet gratulálni a
vívóknak a jó eredményekért, mert erről is kapunk rendszeresen értesítést. Úgyhogy köszönjük őnekik is a
tájékoztatást. Sajni képviselő úrnak adom meg a szót. Természetesen az első felvetésére képviselő úr
reagálni fogok, meg amit meg lehet tenni, azt meg is tesszük.
Sajni József: Az első kérdésem az lenne, hogy nagyon örömmel vettük tudomásul mi miklósfaiak, hogy az
orvosi rendelő nagyon esztétikus kivitelben hőszigetelve és lefestve, stb., tehát elkészült. Viszont a kérdés
az lenne, hogy most végül is egy vödör festék hiányzott ahhoz, hogy ott az a sárga, az a citromsárga
eltűnjön arról az északi falról. Vagy esetleg valami anyagi gondok voltak? Ott a kivitelező azt mondta, hogy
ez nem volt bent a tervben. Úgyhogy, hát ha nem, akkor én kérném, hogy azért ez azért esztétikailag most
ott elég olyan faramuci dolog, hogy akkor tavasszal kerüljön sor erre, és akkor az valóban egy nagyon szép
kis építmény lesz. A következő a kerékpárúttal kapcsolatos. Én tudom azt, hogy kaptam én már olyan
választ, hogy természetesen majd, amikor itt ez a bizonyos ligetvárosi és egyéb, tehát ez a fejlesztés
megvalósul, akkor annak keretében majd lesz kapcsolódó beruházásként majd a kerékpárút is, vagy
valamilyen más fejlesztés kapcsán ez a kerékpárút javítása megtörténik. Na most ez elég kritikus állapotban
van. Valószínű, hogyha ilyen tél lesz, akkor nem gond, de hogyha ez csapadékkal jár, akkor az szét fogja
szedni. És éppen ezért, mivel ez már ott több esetben felmerült ennek a gondja, ezért volt, aki engem azzal
keresett meg, hogy legyen szíves, nézze már meg az önkormányzat, hogy ez milyen kiviteli terv szerint
történt ennek a Ligetvárostól a Miklósfai hídig, tehát a kiviteli tervben mi szerepel? Ugyanis nagy
valószínűséggel őszerinte itt nem a megfelelő rétegrend szerint van az alépítmény, hanem ez ilyen, oda van
borogatva mindenféle ilyen építőipari törmelék, hulladék és emiatt roskad meg az út, és emiatt van ez. És
amennyiben így van, akkor a kivitelező vállalja annak az ódiumát, hogy nem az eredeti terv szerint készítette
el. És ezt egy nagyon egyszerű, akár egy bontással is meg lehet nézni, és hogyha így van, akkor én azt
kérném, hogy ne az önkormányzat viselje ennek az ódiumát, hanem az, aki ezt elkészítette. De nagyon
fontos lenne. Ez történjen meg. És a másik meg az, hogy hát valami megoldást a világításra mindenhogyan
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kell találni, mert ez jelen pillanatban életveszélyes a közlekedés ezen, mert a szembejövő forgalom olyan
közel van az úthoz, hogy az autóknak a világítása elvakít mindenkit, aki szembejön, és hát elég
balesetveszélyes. Nem tudom, hogy ezt én kérném szépen, hogy ezt azért egy egyeztetésre kerüljön erre
sor. A másik, a Csengery úton újra bontogatás van. Tehát azt látom, valószínű valamilyen csatorna ügyek
vannak, mert a csővastagságból. A kerékpárút megint föl van szedve most is, hogy jöttem be, szét van
kapva. Az előző héten, akkor már az úttest is ott bontásra került. Végül is nem tudom, majd hogy ez miért
vagy hogyan. Valaki fölhomályosítana, azt megköszönném, mert akkor továbbadnám. Végül a
közfoglalkoztatottakkal kapcsolatosan. Én kerestem a Via Kanizsát, hogy részben a szemétnek az
eltakarítása végett, ami például a Honvéd utcában van, ezen kívül pedig a zárt kerti utaknak a
rendbetételére lehetne alkalmazni ezeket a közfoglalkoztatottakat, de ők jelen pillanatban a TISZK-ben ülnek
egy tanteremben és tízes számrendszerben bonyolult alapműveleteket végeznek. Én nem tudom, lehet,
hogy erre is szükség van, meg biztos, hogy van bent ráció valaki szerint, de most éppen hiányoznak. És
addig, amíg itt kötelező jelleggel ott kell ülniük, addig nem tudnak sem szemetet szedni, sem a közúttal vagy
a zártkertekbe nem tudnak dolgozni. Már pedig nagy szükség lenne. Itt van a fenyőzések vége, vissza kéne
egy kicsit temetgetni a gödröket, nehogy nagyobb baj legyen télen. Nem tudom, hogy ennek, tudom én,
hogy erről szól ez a téli közfoglalkoztatás részben, hogy iskolapadban kell nekik, az én megítélésem szerint
teljesen értelmetlen feladatokat végezni, mert az ő kompetenciájuk ez által nem lesz valószínű alkalmasabb
majd arra, vagy nem fejlődik annyira, hogy ők majd valami munkát vállalhassanak, akár az üzlet, vagy mi a
fene szférában. De én kérném, hogy amennyiben, nem tudom, mikor szabadulnak fel, hogy ilyen feladatok
ellátásra legyenek alkalmasak.
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, sok mindent fölvetett és szeretnék reagálni rá. Természetesen részletes
választ szeretnék adni majd írásban is. De ez egy döntés volt és ezt nem az önkormányzat döntötte el,
hanem a közmunkások foglalkoztatását ebben a formában egy törvény szabályozza kormányrendelet
segítségével. Arról szól a történet, hogy azok az emberek, akik egyébként a versenyszférában, mondjuk,
azért nem tudnak elhelyezkedni, mert bizonyos kompetenciákkal nem rendelkeznek, egy-két hónap alatt
próbálják legalább az alapokat lerakni. Mondjuk, tudjon írni, egy jelentkezési lapot legalább ki tudjon tölteni.
Tehát erről szól a történet. Természetesen én nem akarok senkit sem bántani, de hogyha ezek a problémák
fölmerültek december 1-jéig, akkor december 1-jéig mondjuk azok, akik közmunkások voltak, meg kellett
volna egy kicsit jobban dolgoztatni. Ne panaszkodjon az, akinek volt a kezébe közmunkás és nem tudott
bizonyos feladatokat elvégeztetni határidőre, esetleg ezért van most hiány a feladatok elvégzésében. De
nem szeretnék belemenni ebbe a vitába, mert sem Ön nem tudja pontosan megmondani, hogy miért van az
az ok, amit problémaként tulajdonképpen felvetett, sem én nem tudom ezt megmondani, és nem akarom egy
harmadik személyre mutogatva a felelősséget kapargatni, vagy a felelősök keresését most itt boncolgatni.
Csengery út bontogatás – nézze, én nem vagyok műszaki szakember. Ilyet már láttam, ilyen munkát
közelről. Nem mind nézegelődő, hanem vettem is részt benne, de erre részletes választ fogunk adni. Ez egy
akkora munka volt, hogy elképzelhető, hogy valami javítást kell végezni. A határidő még mindig nem járt le,
tehát az átadási határidő még mindig nem járt le. Ha jól tudom, január közepéig tolták ki, január 8-ig tolták ki.
Addig még bontogathatnak. Nem beszélve arról, hogyha valami olyan probléma van, ami nem közvetlenül az
elvégzett munka minőségét kérdőjelezi meg, hanem előre nem látható problémát jelez, abban az esetben
szavatossággal, garanciális javítással még mindig előfordulhat valami. De pontos választ fogunk adni.
Megkérem Tóth elnök urat, hogy majd segítsen a kérdés megválaszolásában a munkatársai segítségével.
Kerékpárút - ezt én majd Tárnok Ferenc segítségével pontosan meg fogom válaszolni, de képviselő úr, ez a
kerékpárút építés pontosan akkor kezdődött, akár még kampánycélzattal is, lehetne mondani egy jelzőként,
amikor Ön Litter Nándor városvezetése alatt képviselő volt és tudomásom szerint ez úgy történt, hogy
nagyon gyorsan meg kellett csinálni a tervet. Úgy kellet megcsinálni a tervet, hogy a tervezői - én Tárnok
Ferenccel többször vitatkoztam és eléggé kritikus hangot ütöttem egyszer-kétszer meg e tekintetben végzett
munkájáról a tervezőnek, meg az osztálynak is, ezt Tárnok Ferenc, azt hiszem, bólogatással
helybenhagyhatja – munka silány volt. Nemcsak azért volt silány a tervezői munka, mert nem értette a
tervező a munkáját - még mielőtt a tervező kikérné magának -, hanem azért, mert nem hagytak időt a
tervezésre. Ez azt jelenti, hogy nem tudott szintezni, nem tudott mérni. Bele kellett terveznie a járdába a
villanyoszlopot. 10 centivel, vagy 20 centivel alacsonyabban voltak a fedlapok, mert nem tudta az előkészítő
munkát megcsinálni. Na hát valószínű, hogy ezek a dolgok, ezek a minőségi kifogások ebből is, nem
föltétlenül csak ebből, de ebből is eredhetnek. Természetesen meg fogjuk vizsgálni ezt, és részletes választ
fogok én adni erre.
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Sajni József: Egy gondolatot elmondhatok erről?
Cseresnyés Péter: Nem. Ez itt nem vitakérdés. Bár kérdést tett föl és mindent fogok adni. A következő
alkalommal reagálhat rá képviselő úr, megvan a lehetőség, de részletes választ fogunk adni és nem Önt
akarom bántani, csak azért mondom, hogy ez egy 8 éves probléma, körülbelül 8 éves probléma ez. Az
orvosi rendelővel kapcsolatban röviden fogok válaszolni, de természetesen erre is egy hosszabb választ fog
kapni. Tavasszal, miután megvan minden erre, minden feltétel, tavasszal meg fogjuk csinálni. Ugye úgy lesz
Feri? Csak éppen az időjárásra való tekintettel nem álltunk neki. Tehát rendbe lesz az orvosi rendelő
tavasszal. Így befejeztük majdnem, csak Csákai úrnak adom meg a szót még a kérdésekre.
Dr. Csákai Iván: Elnézést kérek, az egy kérdésből kettő lenne.
Cseresnyés Péter: Nem túlságosan örülök, de megadom.
Dr. Csákai Iván: Rövid lesz az első kérdés. Hogy lehetséges az, hogy ide a Medgyaszy Házban előkészített
mikrofonokat tegnap tönkretették úgy, hogy alig tudták összeállítani itt a rendszert? Ez az első.
Cseresnyés Péter: Megkeressük a felelősöket, ha megtaláljuk képviselő úr.
Dr. Csákai Iván: Vasárnap, de most már hétköznap is a Vásárcsarnok környékén áldatlan állapotok
uralkodnak. Megállni tilos táblánál ott állnak az autók, balesetveszélyt okoznak. A járdán fönnállnak. De ezt
még meg is tudják tetézni azzal, hogy a kapubejáróban megállnak, és a rendőr járőrt kihívva mondtuk, hogy
szállítassa el. Azt mondja, hogy nem szállíttathatja el. Én nem értem, hogy hogyan lehetséges az, hogy nem
szállíttathatja el. Egyszerűen nem tudtunk kijárni az udvarból, nem tudott az illető meg beállni. És hogyha
valaki rosszul van, akkor hogyan visszük el? Tehát a tilosban parkírozónál nem tud büntetést adni, csak
akkor, hogyha ott az illető. Ha nincs ott az illető szépen – ezt mondta nekem a rendőrjárőr –, hogy akkor
látja, hogy ott van, és nem büntet. Egyszerűen valamit kellene csinálni, mert a jogosítványt - úgy látszik valakik megszerezték, de a KRESZ-t nem tartják be.
Cseresnyés Péter: Ezt a napirendi pontot lezárjuk, mivel több kérdés feltevését nem jelezte senki sem.

19. Napirendi utáni felszólalások
Bizzer András: Én egyfajta karácsonyi jó hírként szeretném bejelenteni, hogy a keleti városrészben, a
választókerületemben elkészült egy 5 mFt-os fejlesztés. Ugye a Munkás utca 5-7. parkoló-utak kikötéséről
van szó. Ezt a fejlesztést az ott élő emberek kérték, és én az ott élő emberek érdekében képviseltem ezt az
ügyet itt a közgyűlésben. És szeretném megköszönni a polgármester úrnak, illetve az egész közgyűlésnek,
hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy ez a fejlesztés ebben az évben megvalósuljon. Én azt gondolom,
hogy egy nagyon jó minőségű munkát tettek le az asztalra végül a kivitelezők. Ez talán annak is köszönhető,
hogy, amikor az ott élő emberek láttak kisebb problémákat, például a csapadékvíz elvezetésével
kapcsolatban, ahogy jelezték ezt nekem, én továbbadtam ezeket a jelzéseket és az önkormányzat a maga
részéről mindent megtett, hogy egy jó minőségű beruházás hajtódjon ott végre. Én szeretném arra is felhívni
a figyelmet, hogy az elmúlt három évben több dolog is történt ott a keleti városrészben például, a Hevesi
ABC és a Hevesi Óvoda között új járdaszakasz épült, vagy például a Hevesi Iskolában ugye felépült egy
teljesen új sportpálya, illetve például olyan esetek is történtek, hogy egy meglévő játszótér köré új kerítést
építettünk annak érdekében, hogy este a nem megfelelő emberek ne tudjanak oda bemenni és zajongani,
zavarva ezzel az ott élő embereket. Én ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert így az év végéhez
közeledve fontos arról megemlékezni, hogy tényleg évről-évre fejlődik ez a város, és nemcsak az egész
város fejlődik, hanem azon belül a keleti városrész is. Köszönöm szépen a szót. De még mielőtt
visszaadnám, megragadom az alkalmat és a magam, illetve az egész FIDESZ frakció nevében nagyon
boldog békés karácsonyt kívánok mindenkinek és sikerekben gazdag boldog újévet. Köszönöm szépen.
Cseresnyés Péter: Végeztünk a nyílt üléssel. Zárt ülést rendelek el.
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Zárt ülés
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön
jegyzőkönyv tartalmazza.
A közgyűlés 365/2013.(XII.19.) – 367/2013.(XII.19.) számú határozata később kerül kihirdetésre.
A közgyűlés 368/2013.(XII.19.) számú határozatában egyedi államigazgatási ügyben döntött.

Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 14.28 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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