JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 21-én (Szerda) 16.30 órakor tartott
soron kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina jegyző,
Bagarus Ágnes osztályvezető, Kunics György osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Győrfy
Anikó pályázati ügyintéző

Cseresnyés Péter: A meghívóban nem szereplő alábbi előterjesztés napirendre vételét javaslom ráadásul a 8 napirendi pont még kettővel fog bővülni -: Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia
Nonprofit Kft., a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft., a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót
Üzemeltető Kft., a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. és a Kanizsa Újság Kft.
mérlegbeszámolójáról szóló határozatok kiegészítése. Az hiszem, két szót, egészében egy fogalmat
hagytunk ki a határozati javaslatok megfogalmazása során ahhoz, hogy jogszerű legyen, és ezért kellett
felvennünk. És Javaslat a Principális és Felső - Zalamenti Vízi Társulat jogutód nélküli megszűnésével
összefüggő döntés meghozatalára. És a meghívóban szereplő 2. napirendi ponthoz van kiegészítés. A
Roma Nemzetiségi Önkormányzata véleménye és a Szülői Szervezetnek a véleménye - a Központi
Rózsa Óvoda alapító okiratával kapcsolatosan. Szerintem azért, mert a mostani közgyűlésünkre sor
került és …… mindent megtárgyalunk, ezért én javaslom, hogy a múlt közgyűlésen hozott 106/2014-es
határozati javaslatunkat vonjuk vissza, amelyik úgy szól, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyűlése egyetért azzal, hogy 2014. május 29-i soros ülésének időpontja, 2014. május 30-ra
módosuljon, mert annyi mindent megtárgyalunk mos, és lesz olyan, ami viszont nem biztos, hogy elő
tudunk készíteni a következő, tehát a jövő hétre, ezért egy héttel szeretnénk csúsztatni. Tehát
szeretném szavazásra feltenni egyszer azt, hogy ezt a bizonyos 106/2014-es határozatunkat vonjuk
vissza, és a következő határozat elfogadását javaslom: Tehát javaslom a 106/2014.(V.08.) számú
határozat hatályon kívüli elhelyezését, és döntést arról, hogy a májusi soros közgyűlés időpontja 2014.
június 5-dikére módosuljon. Az indok pedig az, hogy sok napirendi pontunkat már most megtárgyaljuk, a
másik pedig az, hogy GESZ vezetőt választani kell, viszont a pályázat beadásának határideje majdnem,
hogy üti a május végi, 30-i közgyűlésünket, és hogy ne kelljen soron kívüli közgyűlést összehívni arra az
egyre. Ezért javaslom ezt. Először én most szavazásra tenném fel és a napirenddel kapcsolatos
esetleges ….. alapján, aki el tudja fogadni, kérem tegye fel a kezét. Tehát most erről a bizonyos
határozat-visszavonásról és ….
Dr. Károlyi Attila: Én erről most nem szavazok.
Cseresnyés Péter: Jó. Akkor egy ellene, tartózkodott, és a többi igen, és miután mindenki itt van, ezért,
ha jól számolom, 17 igen és 1 nem.

1

A közgyűlés 17 igen és 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
114/2014.(V.21.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 106/2014.(V.08.) számú
határozatát hatályon kívül helyezi, és egyetért azzal, hogy a 2014. májusi soros
közgyűlés időpontja 2014. június 05-re módosuljon.
Cseresnyés Péter: Most napirendekhez akkor …..
Dr. Károlyi Attila: Kérem, hogy polgármester úr szíveskedjék a 4. napirendi pontot, a 48-as gyalogezred
emlékmű áthelyezésével kapcsolatos napirendi pontot levenni és azt a június 5-ei nyilvános ülésen
tárgyalni.
Cseresnyés Péter:: Elfogadom. További hozzászólás? Nem látok senkit. Akkor kiegészítésekkel együtt,
aki el tudja fogadni a mai napirendünk pontjait, az kérem, tegye fel a kezét. Egyhangúlag elfogadtuk.
Bocsánat, 1 tartózkodás. Fel kell tenni rendesen a kezünket, és akkor látom is.
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
115/2014.(V.21.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. május 21-i soron kívüli
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat az EGT Finanszírozási Mechanizmus „Kulturális és természeti
örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség megőrzése”
című pályázat határozati javaslatának módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
2. Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda alapító okiratának
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Böjti Istvánné intézményvezető
3. Javaslat a nyári közfoglalkoztatás támogatására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
4. Beszámoló a Zala Volán Zrt. Nagykanizsa Megyei Jogú Városban
autóbusszal
végzett
menetrend
szerinti
személyszállítási
közszolgáltatásának teljesítéséről 2013. évben (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Meghívott: Zala Volán Zrt. képviselője
5. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
6. Beszámoló a Nagykanizsa - Surd - Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti
társulás 2013. évi feladatellátásáról, a Társulás működéséről, a Társulási
Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmények tevékenységéről
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
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A Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., a ViridisPannonia Nonprofit Kft., a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót
Üzemeltető Kft., a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. és a
Kanizsa Újság Kft. mérlegbeszámolójáról szóló határozatok kiegészítése
(írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
8. Javaslat a Principális és Felső-Zalamenti Vízi Társulat jogutód nélküli
megszűnésével összefüggő döntés meghozatalára (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
7.

Zárt ülés:
9. Fellebbezés (írásban)

1. Javaslat az EGT Finanszírozási Mechanizmus „Kulturális és természeti örökség megőrzése
és megújítása - Városi épített örökség megőrzése” című pályázat határozati javaslatának
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Egy norvég alapra benyújtandó pályázat. A múzeum épülete újulna meg. Szeretném
megkérdezni, hogy van- e valakinek kérdése?
Marton István: Olyan nagyon nagy bizodalmam sosem volt a norvég alappal kapcsolatban, hiszen a
régebbi képviselők emlékeznek rá, a Zsinagóga felújítását körülbelül háromszor húzta át az elmúlt
húszegynéhány esztendőben. Bár volt bíztatás, aztán sosem lett semmi. Most különösen nem nagyon
bízom ebben. Régen ugye a Kormány még összerúgta a port a norvég alappal, mondván, hogy ….
Norvégiából, meg az innen-onnan - mert ott nemcsak norvég pénz van - jött pénzeknek, mondjuk 10%-át
nem tudják kellően áttekinteni. Ebből ugye kialakult a balhé. Ma pedig ugye kiderült, hogy a KEHI-t
ráállították ezekre a pénzosztásokra. Ebből adódóan nem leszek meglepve, ha megint a rövidebbet
húzzuk. És akkor az 5,5 millió Ft – ugye 4,5 + 1 –, az gyakorlatilag pénzkidobás. Hát, meg kéne ezt
gondolni. Legalábbis el kellene halasztani szerintem a következő évre, míg ezek a dolgok nem
rendeződnek, addig ennek nem szabad nekiállni….
Cseresnyés Péter: Szeretném felhívni a közgyűlés figyelmét, hogyha valaki figyelmesen elolvassa az
előterjesztést, ezt már elfogadtuk, csak egy pontosításról van szó. Tehát én azt gondolom, hogy egy
kicsit idejét múlt a hozzászólás. Természetesen lehet javasolni azt, hogy vegyük le.
Marton István: Ezt javaslom.
Cseresnyés Péter: De nem javasolta.
Marton István: De javaslom.
Cseresnyés Péter: Hát, akkor most javasolja. Természetesen fogok róla szavaztatni, de én azt
mondom, hogy az a lottóötöst nyerő ember, aki arra hivatkozva, hogy szinte semmi esélye sincs a
lottóötösnek megnyerésére, ezért nem vesz lottót, ő biztos, hogy nem fog nyerni. Egyébként néha-néha
volt már olyan a történelemben, hogy valakit a lottóötös találat érte. Jó, akkor először szavaztatok a
módosító javaslatról. Aki el tudja fogadni, az kérem, tegye fel a kezét.
A közgyűlés 1 igen, 11 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.
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116/2014.(V.21.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Marton István
képviselőnek azt a javaslatát, hogy a „Javaslat az EGT Finanszírozási
Mechanizmus „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása Városi épített örökség megőrzése” című pályázat határozati javaslatának
módosítására” című előterjesztést vegyék le a napirendről.
Cseresnyés Péter: Aki el tudja fogadni a határozati javaslatban foglaltakat, az kérem, tegye fel a kezét.
Még mindig az első napirendi pontnál vagyunk.
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
117/2014.(V.21.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a 99/2014.(V.08.) számú határozatot hatályon kívül helyezi
Határidő:
2014. május 21.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika csoportvezető
Kunics György osztályvezető
Tárnok Ferenc csoportvezető)
2. támogatja az „EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-20014 PA16
Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi
épített örökség megőrzése” intézkedés HU07PA16-A1-2013 kódszámú „A
Mi Múzeumunk – a nagykanizsai Thúry György Múzeum közönségbarát
fejlesztése” című pályázat benyújtását a Thúry György Múzeum
épületének felújítására Nagykanizsa Fő út 7. Hrsz.: 1188/3 (társasházi
közös tulajdoni részek), 1188/3/A/5, 1188/3/A/6 maximálisan 295.100.000 Ft
(1.000.000 EUR) projektköltséggel 295,1 Ft/EUR tervezési árfolyammal
számolva.
Határidő:
2014. május 21.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika csoportvezető
Kunics György osztályvezető
Tárnok Ferenc csoportvezető)
3.

a. biztosítja a projekt benyújtásához előírt tervdokumentáció (építési
engedélyezési / örökségvédelmi) elkészítéséhez szükséges 4.445.000
Ft forrást, a 2014. évi költségvetés 1/11 melléklet tervezési előkészítési
feladatok soráról, valamint további 1.000.000 Ft előkészítési költséget a
2014. évi költségvetés 16. számú melléklet, működési célú céltartalék,
Pályázati önrész soráról,
b. biztosítja a pályázathoz szükséges maximum 14.755.000 Ft önrészt
úgy, hogy a 2014. évi költségvetés működési céltartalék 1/16 sz.
mellékletének 13. sorából átcsoportosít 4.955.000 Ft-ot a 1/14. számú
mellékletének felhalmozási célú önkormányzati pályázati önerő
41.sorába, és - a jelen közgyűlésig elfogadott és futó projekteket is
figyelembe véve - ezen soron fennmaradó 9.800.000 Ft, valamint az
átcsoportosított 4.955.000 Ft fedezi a projekt megvalósításának
előfinanszírozását;

4

Határidő:
2014. május 21.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető)
4. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő
dokumentumok, továbbá a projekt pozitív elbírálása esetén a támogatási
szerződés aláírására.
Határidő:
2014. augusztus 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika, csoportvezető)

2. Javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda alapító okiratának módosítására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Kiegészítés van ehhez. Tulajdonképpen automatizmus van szó. Szeretném
megkérdezni, kérdés van-e? Ha ilyen nincs, akkor lezárom a vitát. Aki el tudja fogadni a határozati
javaslatot, kérem, tegye fel a kezét.
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
118/2014.(V.21.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda alapító okiratát jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt
tartalommal módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény jelen határozattal módosított,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki, és a módosító,
valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Magyar
Államkincstárnak történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő:
2014. május 30.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

3. Javaslat a nyári közfoglalkoztatás támogatására (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Szeretném egy hibára felhívni a figyelmüket. A 2. oldalon a szövegben van egy, hát
ez 240 millió Ft-ra jönne ki, de egy nulla véletlenül bekerült a 8-as elé. Tehát 24.993.809.-Ft, és nem 249
millió. Tehát egy nulla véletlen bekerült. Arra kérek mindenki a szavazáskor, hogy ezt vegye figyelembe.
Szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor lezárom a vitát. Aki el tudja
fogadni a határozati javaslatot, kérem, tegye fel a kezét.
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
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119/2014.(V.21.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy jelen
előterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt szervezeteknél az önkormányzat
hozzájárulásával – az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében közfoglalkoztatás valósuljon meg. Pénzügyi fedezetét Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata 7/2014.(II.10.) számú költségvetési rendeletének 1/16.
sz. mellékletének közcélú foglalkoztatás támogatása sor terhére biztosítja.
Hozzájárul ahhoz, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt
foglalkoztatók, illetve az oktatási intézmények esetében az önkormányzat, mint
foglalkoztató kérelmet nyújtson be a közfoglalkoztatás támogatására a Zala
Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltségéhez. Felhatalmazza a polgármestert a közfoglalkoztatással
kapcsolatos dokumentumok, illetve az önkormányzati támogatást biztosító
szerződések aláírására.
Határidő:
2014. május 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető)

4. Beszámoló a Zala Volán Zrt. Nagykanizsa Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásának teljesítéséről 2013. évben (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Szeretném megkérdezni, hogy hozzászólás van-e?
Sajni József: Nekem kérdésem lenne. Az, hogy végül is mi indokolja most ezeknek az
autóbuszjáratoknak a megszüntetését?
Cseresnyés Péter: Ez most nem téma. Ez a következő alkalommal lesz téma. Ez csak a beszámoló.
Azért kapta meg, hogy erre majd lehessen készülni.
Sajni József: Akkor legközelebb.
Cseresnyés Péter: Akkor a vitát lezárom, mert nem látok jelentkezőt. Aki el tudja fogadni a határozati
javaslatot, kérem, tegye fel a kezét.
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
120/2014.(V.21.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi Zala Volán Zrt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási közszolgáltatásának teljesítéséről szóló beszámoló tartalmát
megismerte, elfogadta. Felkéri a Polgármestert, hogy a közzétételi kötelezettség
határidőben történő teljesítéséről gondoskodjon.
Határidő:
2014. május 31.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)
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5. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Marton István: Érdekelne, nagyon szép anyag, sok mindent meg lehet belőle tudni, csak azt nem, hogy
hány Ft-ba kerül? Egy végső, egyetlenegy szám kellene nekem, hogy ez a sok feladat összevonva mit
kóstál.
Bagarus Ágnes: A költségvetésben a szociális támogatásra itt a sort tudom bemondani.
Cseresnyés Péter: Annyi.
Marton István: Annyi körülbelül.
Cseresnyés Péter: Jó. Hát akkor annyi. Kell pontos szám?
Marton István: Nem.
Cseresnyés Péter: Jó.
Sajni József: Valóban rendkívül részletes, és egy nagyon jó szakmai anyagot kaptunk. Ez az
összeállítókat dicséri. Kérdésem az lenne, hogy milyen tendencia látható az évek statisztikája folyamán?
Itt látunk mi olyanokat, hogy gyerekekkel kapcsolatos, például ilyen, hogy elhelyezési, aztán különböző
tanácsadások, különböző olyan problémák, amelyek itt megjelennek. Tehát, hogy tendenciájában ezek a
számok, ezek mit mutatnak? Mert ez most egy ilyen látlelet, egy ….. Meg mondom őszintén, lehet, ha a
tavalyit megnéztem volna, akkor többet tudnék, de azt hiszem, hogy aki belenézett ebbe az anyagba, az
láthatja, hogy abszolút mértékben ezek a számok tehát azért azt jelzik, hogy elég komoly problémák
vannak. Tehát én azt látom most jelen pillanatban az ifjúság körében. De ennek a tendencia jellegére
lennék kíváncsi. Esetleg valaki végzett-e egy ilyen összehasonlítást?
Cseresnyés Péter: Biztos, hogy lehet valamiféle tendenciát mondani, vagy egy elemzés kapcsán
valamiféle irányt mondani. A kérdés az, hogy a mérés, az hasonló alapokon nyugszik, tehát viszonyítási
alap minden egyes alkalommal azonos-e. Ezt én nem tudom, hogy így van-e. Nem tudom, Ági tud erre
válaszolni?
Bagarus Ágnes: Nagyon röviden. Itt a családsegítőnek az adataira kíváncsi?
Sajni József: Például gyermekjóléti szolgálat.
Bagarus Ágnes: Nem tudok válaszolni…..
Cseresnyés Péter: Képviselő Úr! Elfogadja, ha ént ezt a kérdést felteszem például őnekik, hogy valami
tendenciát, a tendenciáról tud e valamit írni? Ez a legtisztább, mert ezt nem tudjuk így most
megmondani. Biztos vagyok benne.
Sajni József: Jó.
Cseresnyés Péter: Akkor jegyezzük meg Ági. További kérdés?
Dr. Etler Ottó: ….. tavaly volt egy ilyen lehetőség a gyerekeknek, hogy Karosban karosi gyerekként
kedvezményesen vegyenek igénybe … ezt pár osztály kihasználta, osztálykirándulás csatlakozott egy
ilyen kultúrlátogatáshoz. Az idén mondhatunk-e ilyet gyermeknapkor, hogy lesz ilyen lehetőség?
Cseresnyés Péter: Nem tudjuk. Ahhoz az kell…. Arra kérném képviselőtársaimat, hogy ha lehet, éppen
azért, mert a jegyzőkönyvet nem tudja a jegyzőkönyvvezető normális módon vezetni, már pontosabban
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nem fogja érteni a hozzászólásokat, ugyanis, ha nagy az alapzaj, akkor a mikrofon ahhoz nem elég
érzékeny, hogy rögzítse a tényleges hozzászólók mondanivalóját. Tehát az elmúlt két évben azért volt
erre lehetőség, beszéljünk őszintén, mert az első évben a karosi fürdő átadott egy olyan részt a
fürdőben, ami kimondottan a gyermekek érdeklődésére tartott számon, és azért adták ezt az ingyenes
belépési lehetőséget, hogy felhívják a figyelmet erre, és minél több látogató legyen majd a
későbbiekben. Ahhoz, hogy aztán teljes mértékben ki tudjuk terjeszteni a kanizsai gyermekekre, ehhez
tettünk egy kis pénzt. Tavaly már nem akarták csinálni, ezért felhívtam őket, hogy akarnak-e ilyen akciót
csinálni. Kisebb változtatásokkal ez megtörtént, idén még erről nem volt szó. Természetesen most már,
hogy megy az üzlet, valószínű, nem érdekük az, hogy ez megtörténjen. Ettől függetlenül lehet, hogy
megkeressük őket. Egy a probléma, hogy tudomásom szerint a fürdőigazgató azóta eltávozott a
posztjáról és nem tudom, hogy az új menedzsmentnek van-e érdekeltsége, vagy fűződik-e a
munkájukban érdek ahhoz, hogy ezt a kedvezményt a kanizsai diákoknak, vagy diákok egy részének
megadják. Van-e még? Ha nincs ilyen, akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki el tudja
fogadni, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
121/2014.(V.21.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2013. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót
elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően a beszámolót küldje meg a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatala részére.
Határidő:
2014. május 31.
Felelős :
dr. Gyergyák Krisztina jegyző
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető, Humán és Hatósági Osztály)

6. Beszámoló a Nagykanizsa - Surd - Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti társulás 2013. évi
feladatellátásáról, a Társulás működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen
fenntartott intézmények tevékenységéről (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Polgármesterek eddig azt a véleményt fogalmazták meg, hogy nagyon jól működik,
minden rendben van. Én ezt szeretném tolmácsolni a mi közgyűlésünknek is…. Kérdés, hozzászólás?
Nincs ilyen, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, tegye fel a kezét?
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
122/2014.(V.21.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa – Surd Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulása 2013. évi feladatellátásról, a
Társulás működéséről, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott
intézmények tevékenységéről készült beszámolóját elfogadja.
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7. A Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft., a
Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft., a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. és a Kanizsa Újság Kft. mérlegbeszámolójáról szóló határozatok
kiegészítése (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: Amit ki kell egészíteni, az, hogy eredménytartalékba helyezzük, tehát mindenhol az
eredménytartalékba helyezés, és az egyikben, az 1. pontban úgy szól a határozati javaslat kiegészítés,
hogy ezt eredménytartalékba helyezi, osztalékot nem fizet. Ez a Netta-Pannonia. A többinél
eredménytartalékban helyezi. Ez maradt ki tulajdonképpen mindenegyes határozatból. És a 6. pontnál
annyi a kiegészítés, a TISZK-nél, hogy ez az 1306 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba
történő helyezésével egyetért. Szeretném kérdezni, hogy van-e kérdés, hozzáfűzni való? Ha nincs,
akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni, az kérem, tegye fel a kezét!
A közgyűlés 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
123/2014.(V.21.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról szóló 108/2014.(V.08.) számú
határozat 1. pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2013.
évi beszámolóját 1.154.180 e Ft mérlegfőösszeggel, eredmény kimutatását
pedig 137.627 e Ft adózott eredménnyel elfogadja és azt
eredménytartalékba helyezi, osztalékot nem fizet.”
2. a Futurus-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról szóló
108/2014.(V.08.) számú határozat 4. pontjának első mondata helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„a Futurus-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolóját 83.457 e Ft
mérlegfőösszeggel, eredmény kimutatását pedig 3.144 e Ft adózott
eredménnyel elfogadja és azt eredménytartalékba helyezi.”
3. a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról szóló
108/2014.(V.08.) számú határozat 6. pontjának első mondata helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolóját 96.556 e Ft
mérlegfőösszeggel, eredmény kimutatását pedig 2.052 e Ft adózott
eredménnyel elfogadja és azt eredménytartalékba helyezi.”
4. a
Nagykanizsa-Netta-Pannonia
Hulladéklerakót
Üzemeltető
Kft.
mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról szóló 107/2014.(V.08.) számú
határozat 1 pontjának első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
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„a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft 2013. évi
beszámolóját 264 944 e Ft mérlegfőösszeggel, eredmény kimutatását pedig
5 529 e Ft adózott eredménnyel elfogadja és annak eredménytartalékba
helyezésével egyetért.”
5. a Kanizsa Újság Kft. mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról szóló
94/2014.(V.08.) számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
„Az 520 e. Ft (nyereség) mérleg szerinti eredményt eredménytartalékba
helyezi.”
6. a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. mérlegbeszámolójának
jóváhagyásáról szóló 98/2014.(V.08.) számú határozat 1. pontját az
alábbiakkal egészíti ki:
„Az 1.306 eFt mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő
helyezésével egyetért.”

8. Javaslat a Principális és Felső-Zalamenti Vízi Társulat jogutód nélküli megszűnésével
összefüggő döntés meghozatalára (írásban)
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester
Cseresnyés Péter: A Princi jogutód nélkül megszűnik, és ahhoz kérem a felhatalmazást – már a törvény
miatt, nem más miatt, törvényi változás okán – a közgyűléstől, hogy aláírhassam ezt a ……. Van-e
kérdés, vélemény? Nincs. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, emelje fel a kezét.
A közgyűlés 18 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
124/2014.(V.21.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Principális és FelsőZalamenti Vízi Társulata jogutód nélküli megszűnésével és felhatalmazza a
polgármestert a megszűnéshez szükséges okiratok aláírására.
Határidő:
2014. május 24.
Felelős :
Cseresnyés Péter polgármester
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)

Zárt ülés
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített
külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A közgyűlés 125/2014.(V.21.) számú határozata később kerül kihirdetésre.
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Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.49 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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