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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. június 26-án (Csütörtök) 15.05 órakor 
tartott, a 2014. június 26-i soros közgyűlésen az SZMSZ 10. § (8) bekezdése alapján szóban 
összehívott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Medgyaszay Ház 
 Nagykanizsa, Sugár u. 5. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, 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, 
Termecz Marianna aljegyző, Bagarus Ágnes osztályvezető 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Határozatképesek vagyunk. Három napirendi pontot fogunk megtárgyalni. Az 
egyik a GESZ, és két pályázat, ahogy már említettem. Tehát összehívtam azonnali soron kívüli 
közgyűlést. Szeretném megkérdezni, a napirendi pontokhoz valakinek van-e valami 
hozzáfűznivalója? Ilyet nem látok, ezért a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni ezzel a három napirendi 
ponttal a mai közgyűlésünket, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 16 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

156/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. június 26-i azonnali 
soron kívüli ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat a NaGESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyására, valamint az intézménnyel kapcsolatos egyéb döntések 
meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

2. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és 
intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat 
benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

3. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása” című pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
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1. Javaslat a NaGESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására, valamint az 
intézménnyel kapcsolatos egyéb döntések meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Az intézményt megalakítottuk, létszámok vannak itt, meg egyáltalán a 
működéssel kapcsolatos kérdéseket szabályoztuk. Természetesen azt kell mondani, hál’ Istennek 
vagy sajnos lesz ez még előttünk a közeljövőben, úgyhogy fogunk róla tárgyalni, de július 1-jével el 
kell indítani az intézményt, és ezért a sürgősség. 
 
Sajni József: Én úgy gondolom egy ilyen horderejű témánál, én a délelőtt folyamán még nem 
találtam meg ezt az anyagot, tehát nem is tudtam átnézni, nem is tudok róla. Valamikor dél körül 
került ez föl, és úgy gondolom, hogy egy ilyen szervezetnek, egy teljesen új, tehát most alakuló 
szervezet szervezeti és működési szabályzatához, gondolom én, minden képviselő számára ez az 
idő kevés volt. Én érdemben nem tudok erről sem nyilatkozni, sem beszélni, sem véleményt alkotni. 
Hát én felelősséggel erről nem is tudok szavazni. 
 
Cseresnyés Péter: Többi képviselő úr és képviselő hölgy átnézte, beszéltünk erről. Bízzunk a 
hivatalnak a jogászaiban, egy olyan működési szabályzatot állítottak össze, amelyik jó. De mondom, 
hogy ezen rövid időn belül változtathatunk, biztos, hogy vissza kell hoznunk, mert kell igazítani rajta, 
és akkor ez alapján, ennek a szervezeti és működési szabályzatnak az alapján majd a vitát a 
későbbiekben le tudjuk természetesen folytatni, de működnie kell az intézménynek. 
 
Dr. Fodor Csaba: Én roppant nyugodt vagyok, hogy voltak olyan kiváltságos képviselők, akik ezt át 
tudták nézni, mert ez még délben sem volt fönn, 13,00 órától meg itt ülünk, Önök meg teljes 
létszámmal jelen vannak. 57 oldal az előterjesztés. Hát, ha ezt valaki át tudta nézni és ebben 
felelősen most dönteni, akkor minden tiszteletem az övé. Tehát én sem fogom tudni ezt 
megszavazni. Nem azért, mert nem értek vele egyet, hanem nem tudom, miről kéne szavaznom. 
Úgyhogy én … Aki felelős ebben a kérdésben, az nagy valószínűséggel csak a tartózkodás gombot 
nyomhatja meg. 
 
Cseresnyés Péter: Muszáj visszahozni, mert vannak még olyan dolgok, amit nem szabályoztunk le, 
amit majd a következő időszakban kell szabályozni. Tehát a döntést mindenképpen meg kell 
hoznunk. Egyébként részadatok, hogyha az informális közgyűlésre eljöttek volna képviselő úr, akkor 
részdolgokat már ott tudhattak volna, meghívót kaptak, ott volt bizonyos tájékoztatás erről már. 
Értem, megértem, tehát nincs közöttünk ebben vita képviselő úr, értem én, hogy Önnek mi a gondja, 
és igazat is adok tulajdonképpen ebben Önnek, tehát nincs ezzel semmi gondom, de nekünk meg a 
döntést meg kell hoznunk. Vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 13 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

157/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. a.) jóváhagyja, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 

által 2013. január 1. napja után működtetésre megtartott köznevelési 
intézmények technikai dolgozói (98,75 fő álláshellyel) – az erre a 
célra alapított helyi önkormányzati költségvetési szervvel, a 
Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezettel (NaGESZ) kerülnek 
közalkalmazotti jogviszonyba.  Munkáltatójuk 2014. július 1. naptól a 
NaGESZ igazgatója. Foglalkoztatási jogviszonyuk egyebekben nem 
változik. 

b.) jóváhagyja, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalából egy belső ellenőr, a Gazdálkodási Osztály Pénzügyi és 
költségvetési csoport létszámából 12 szakmai (pénzügyi ügyintéző, 
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könyvelő, kontrolling ügyintéző) és egy adminisztrációs (szervezési 
ügyintéző-titkárnő) munkakörű köztisztviselő kerüljön átadásra a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 
72. §-a alapján, jogviszonyváltás címén a Nagykanizsai Gazdasági 
Ellátó Szervezet (NaGESZ) állományába.  Az érintettek 
foglalkoztatási jogviszonya az átvétel időpontjától közalkalmazotti 
jogviszonnyá alakul át oly módon, hogy az átadáskor a 
köztisztviselők havi illetményének összege, valamint 2014. évben a 
cafetéria juttatások változatlanok maradnak. 

c.) jóváhagyja, hogy a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet 
(NaGESZ) átveszi a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és 
Szolgáltató Zrt. 15 fővel üzemelő intézményi karbantartó részlegét 
(csoportját). Az érintett munkavállalók munkajogviszonya a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 36-38. §-ai alapján 
a gazdasági társaságnál megszűnik, és 2014. július 1-től 
kezdődően - változatlan munkakörben, munkavégzési helyen és 
díjazással - közalkalmazottként kerülnek alkalmazásra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 
és a végrehajtására kiadott 77/1993.(V.12.) kormányrendeletben 
foglaltaknak megfelelően. 

 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető, Kunics György 
osztályvezető, Kámán László VG Zrt. vezérigazgató, Horváth István 
NaGESZ igazgató) 
  
2. a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet 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. július 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Kunics György osztályvezető) 
 
3. jóváhagyja a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és 

Működési Szabályzatát a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében 
foglalt tartalommal. 
Felkéri a polgármestert, hogy a hiányzó adatok a költségvetési szerv 
törzskönyvi bejegyzését követően a szervezeti és működési 
szabályzatban pótolja. 
 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
4. elfogadja a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet előzetes 

költségvetését a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező bevételi 
és kiadási előirányzattal. A végleges költségvetési előirányzatok 
kidolgozására, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) 
önkormányzati rendeletbe történő beépítésére, - ezzel egyidejűleg az 
önkormányzati előirányzatok zárolására - a 2014. I. félévi gazdálkodás 
adatainak ismeretében kerül sor. Felkéri a polgármestert, hogy a 
NaGESZ 2014. évi végleges költségvetését terjessze a Közgyűlés elé 
jóváhagyásra.  
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Határidő: 2014. szeptember 30.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 

 
5. egyetért azzal, hogy a Nagykanizsai Ellátó Szervezetbe átvett 

foglalkoztatottak által, továbbá az átvett feladatok ellátásához használt 
tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések, gépjárművek, 
stb.), anyagok, készletek és immateriális javak a NaGESZ részére 
ingyenesen használatba, vagy tulajdonba adásra kerüljenek.  
Felkéri a polgármestert, hogy az átadásra vonatkozó megállapodások 
megkötéséről intézkedjen. 
 

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető, Bagarus Ágnes 

osztályvezető, 
 Horváth István NaGESZ igazgató) 

 
6. megállapítja, hogy a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet 

(NaGESZ) létrehozásával az önkormányzat által alapított költségvetési 
szervek és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
között a 276/2012.(IX.27.) számú közgyűlési határozat alapján megkötött 
Munkamegosztási megállapodások 2014. június 30. napjával 
megszűnnek. A Közgyűlés a NaGESZ és az alább felsorolt 
önkormányzati költségvetési szervek között 2014. július 1. naptól 
létrejövő Munkamegosztási megállapodást a jelen előterjesztés 4. számú 
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja: 

  
Kanizsai Kulturális Központ 
 Halis István Városi Könyvtár 
 Thúry György Múzeum 
 Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda 
 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde 
 Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény 
 Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
 Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulása 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi 
Alapellátási Intézménye 
Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda 
 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető, Horváth István NaGESZ 

igazgató, 
 Intézményvezetők) 
 
7. dönt arról, hogy az önkormányzati fenntartású és működtetésű, alább 

felsorolt intézmények műszaki karbantartási feladatainak ellátására a 
Nagykanizsai Gazdasági ellátó Szervezet részére kizárólagosságot 
biztosít: 

 
Kanizsai Kulturális Központ 
 Halis István Városi Könyvtár 
 Thúry György Múzeum 
 Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda 
 Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde 
 Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény 
 Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi 
Alapellátási Intézménye 
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Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda 
 

Utasítja az intézményvezetőket, hogy az intézményben felmerülő, 
2014.07.01. napja után megrendelésre kerülő műszaki karbantartási 
feladatokat teljeskörűen a NaGESZ-szel végeztessék el. 
 

Határidő: 2014. július 01-től folyamatosan 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Intézményvezetők, Horváth István NaGESZ igazgató) 

 
8. egyetért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. között 2009. 
február 16. napján kötött, többször módosított üzemeltetési 
szerződésnek a jelen előterjesztés 5. számú mellékletét képező tartalmú 
szerződés szerinti módosításával (7. számú módosítás) és 
felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2014. július 01.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető, Kámán László 
vezérigazgató) 
 
9. a.)  a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde és a Nagykanizsai Gazdasági 
Ellátó Szervezet, mint megbízók, valamint a Remedium 97 Bt. 
megbízott között kötendő foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatási 
szerződés 1. számú módosításával egyetért, felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés 6/A. számú melléklete szerinti 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
b.) a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Halis 

István Városi Könyvtár, a Kanizsai Kulturális Központ és a 
Tourinform Iroda, mint megbízók, valamint a Dr. Horváth Ágnes Bt. 
megbízott között kötendő foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatási 
szerződés 1. számú módosításával egyetért, felhatalmazza a 
jegyzőt az előterjesztés 6/B. számú melléklete szerinti 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
10. a.) dönt arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 76. § (1) és (3) bekezdései alapján Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város Önkormányzatát az állami fenntartásba került 
köznevelési intézmények működtetőjeként illető jogok és terhelő 
kötelezettségek tekintetében 2014. július 1-től a NaGESZ-t kell az 
Önkormányzat jogutódjának tekinteni. 

 
b.) dönt arról, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 100 %-os tulajdonában levő Nagykanizsa 
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (Cg. 20-10-040261, 
székhely: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) üzemeltetéséből a 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat által alapított 
Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (rövidített név: NaGESZ, 
székhely: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8.) használatába a feladat 
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ellátásához átadott nagykanizsai 1220/3 hrsz-ú természetben 8800 
Nagykanizsa, Kálvin tér 2. szám alatt található, de a 8800 
Nagykanizsa, Fő u. 21. szám felől is megközelíthető önkormányzati 
tulajdonú ingatlannal összefüggő alábbi szerződések esetében 
2014. július 1-től a NaGESZ-t kell a Nagykanizsa 
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. jogutódjának tekinteni: 
 2009. január 01. napján kötött megbízási szerződés 

riasztórendszer távfelügyeletre a Nagykanizsa 
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt megbízó és az RK Tűz-
Őr Kft. (Cg.20-09-064611) megbízott között. 

 2013. augusztus 05. napján kötött vállalkozási szerződés 
takarítási munkára Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és 
Szolgáltató Zrt. megrendelő és a Metaplus Kft. (Cg.20-09-
065107) vállalkozó között a szerződés mellékletében felsorolt 
helyszínek közül a 27. sorszámmal felsorolt „Nagykanizsa, Fő út 
Karbantartók” megjelölésű tevékenységi hely vonatkozásában. 

 szolgáltatási szerződés (Internet és telefon) a Nagykanizsa 
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt előfizető és a UPC 
Magyarország Kft. között a 8800 Nagykanizsa, Fő utca 21. 1. 
hozzáférési pont vonatkozásában.  

 
c.) dönt arról, hogy a Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint átadó és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, mint átvevő között 2013. január 15. napján kötött 
vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelésbe adott 
köznevelési intézmények kapcsán az Önkormányzatot terhelő 
közműdíjak megfizetése és az Önkormányzatot megillető 
közműdíjak beszedése tekintetében 2014. július 01-től a NaGESZ-t 
kell az Önkormányzat jogutódjának tekinteni. 

 
Határidő: 2014. július 01.  
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Bagarus Ágnes 
osztályvezető, Kámán László vezérigazgató, Horváth István NaGESZ 
igazgató) 
 
11. egyetért a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt jelen 

előterjesztés 7. számú mellékletét képező módosított Alapító Okiratának 
elfogadásával és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

  
Határidő: 2014. július 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 
 
12. egyetért a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával (5. számú 
módosítás) a jelen előterjesztés 8. számú melléklete szerinti 
tartalommal, és felhatalmazza a Zrt. vezérigazgatóját annak aláírására.  
A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb tartalmi elemei 
változatlanok maradnak. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 2014. július 1. napján 
lép hatályba  

 
Határidő: 2014. július 1. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 
 
13. felkéri a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt 

vezérigazgatóját, hogy a Zrt  2014. évi Üzleti tervének második félévre 
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vonatkozó módosítását a karbantartó részleg kiválása miatt  terjessze a 
Közgyűlés elé jóváhagyásra.  

 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 

 
 
 
2. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik 

épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a 
konvergencia régiókban” című pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Ez a Hevesire vonatkozik, ha jól emlékszem. Ugye? Igen. Ez a Hevesi iskola. 
KEOP-os pályázatról van szó, energiahatékonyság. Itt most szigetelésről, nyílászáró-cseréről van 
szó, és körülbelül 100 millió Ft-ot lehet nyerni, hogyha sikerül beadnunk a pályázatot. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: Valóban, itt a szigetelésnél a közgyűlés előtt levő bizottsági ülésben 
felmerült, hogy az oldalfalak szigetelése megtörténik. Itt javaslat született, hogy vizsgáljuk meg a tető 
szigetelését is. Tetőszigetelés milyenségét, mértékét. Tehát kimondottan építész tette fel ezt a 
javaslatot, hogyha ez belefér a pályázatba, akkor ezzel együtt adjuk be a pályázatot. 
 
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, egy részét megcsináltuk már tavaly. Most azért kértem Tárnok 
úrtól tájékoztatást, mert úgy emlékszem, hogy valamiféle döntés született az ottani tetőszigeteléssel. 
Folytatni fogjuk, de ezt saját pénzünkből kell csinálni, mert a pályázat szerintem ezt nem tartalmazza. 
Egy részét már megcsináltuk. Tehát, ahol akut volt a probléma, ott intézkedtünk, és saját 
hatáskörben csináltuk. Megpróbáljuk megoldani ezt a dolgot. 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: 
 
 

158/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 
benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre bocsátását az 
alábbiak szerint: 
 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz 
Hevesi Sándor 
Általános Iskola 

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2. 1244 

 
2. A projekt megnevezése 

Épületenergetikai fejlesztés Nagykanizsán a Hevesi Sándor Általános 
Iskolában. 

 
3. A pályázati konstrukció száma 

KEOP-2014-4.10.0/F–Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításval 
konbinálva a konvergencia régiókban. 

 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: max. bruttó 

151.109.680 Ft 
(nettó 118.984.000 Ft+32.125.680 Áfa) 
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5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): bruttó 151.109.680 Ft 
(nettó 118.984.000 Ft+32.125.680 Áfa) 
 

6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 
forrás, hitel, egyéb):  

Saját forrás: max.  bruttó 15.110.968 Ft 
Hitel:   0 Ft 
Egyéb:   0 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:  

bruttó minimum   135.998.712 Ft 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét 15.110.968 Ft-ot az 1/16-os melléklet 
Általános tartalék működési célú során biztosítja. 
 
Határidő: A végleges pályázati kiírásban rögzítettek szerint 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető 

 Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és városüzemeltetési 
csoportvezető 

  Kunics György gazdálkodási osztályvezető) 
 

 
 
3. Javaslat a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című 

pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Ez a BLG-re vonatkozik. Itt ez a kombinált, ahol a villamos energia-termelést, 
ellátást és a belső világítás korszerűsítést tartalmazza. Természetesen, ha olyan hozzászólás 
születne, hogy egyébként itt is kellene mást is csinálni, egy csomó intézményünkön kellene mást is 
csinálni, ami énszerintem a következő 7 éves ciklusban lehet, hogy saját forrásból, vagy éppen 
állami forrásokból eredendően megoldható lesz, mert mindenki tudja, hogy az országban az 
intézményeink állapota, a volt önkormányzati intézmények, vagy az önkormányzati intézmények 
állapota elég rossz, és valamit tenni kell annak érdekében, hogy minél jobb körülmények közé 
járjanak a gyerekek. Ez egy lépés, és ez még az előző ciklusra vonatkozó pénzből van, úgyhogy ezt 
gyorsan el lehet költeni. Szerintem nagyon sok igény lesz rá, tehát akkor sem lesz tragédia, azt 
hiszem, hogyha nem mind a kettőben nyerünk, de remélem, az egyikben nyerni fogunk. 
 
Dr. Fodor Csaba: Ugye itt két ingatlanról van szó, egyrészt a hivatalról, másrészt a Batthyány 
Gimnáziumról. 
 
Cseresnyés Péter: Igen. 
 
Dr. Fodor Csaba: Két külön anyag. Valóban a bizottsági ülésen én azt kértem, hogy ez egy elvi 
hozzájárulás, nyilvánvalóan készüljünk el, legyünk készen arra, ha kiírásra kerül ez a pályázat, de 
akkor úgy is visszakerül ide, arról beszéltünk. 
 
Cseresnyés Péter: Így van. Mind a kettőben ez így van, tehát mind a kettő egy elvi hozzájárulás, és 
vissza kell hozni ezt, mert akkor, amikor. Elnézést, elmondhattam volna, pályázat meg sem jelent 
még. Társadalmi vitán van. Tehát akkor, amikor majd ténylegesen a pályázati kiírás megjelenik, 
akkor tudjuk a pályázati kiíráshoz közvetlenül hozzáigazítani a pályázatot magát. Most viszont úgy 
elő kell készítenünk, hogyha véletlenül az történik, mint ami múltkor történt, egy napig van nyitva a 
pályázat, akkor be tudjuk adni rögtön. Tehát ezért van itt előttünk egy elvi döntésben. Képviselő úr 
nem Önnek mondom, mert Ön tudja, hanem aki bennünket hallgat, őnekik mondom ezt a dolgot. 
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Köszönöm, a vitát lezárom, mert több hozzászóló nincs. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, 
az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 17 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatokat 
hozza: 
 
 

159/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 

benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre 
bocsátását az alábbiak szerint: 

 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 

száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala
8800 Nagykanizsa, 

Erzsébet tér 7. 
18 

 
2. A projekt megnevezése 

Napelemes villamos energia-termelés Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalában 

 
3. A pályázati konstrukció száma 

KEOP-2014-4.10.0/N – Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. 
 

4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 14.287.500,- Ft 
 

5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költsége (elszámolható költsége): 14.287.500,- Ft 

 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: max. 2.857.500,- Ft  
Hitel:  0 Ft 
Egyéb:  0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: min. 

11.430.000,- Ft 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a 2.857.500 Ft-ot az 1/16-os melléklet 
Általános tartalék működési célú során biztosítja. 

 
Határidő: A végleges pályázati kiírásban rögzítettek szerint 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László - Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.,    

vezérigazgató 
 Kunics György, gazdálkodási osztályvezető) 
 

 
160/2014.(VI.26.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a pályázat 
benyújtását és a pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre bocsátását az 
alábbiak szerint: 
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1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi 
száma 

 
Intézmény neve Megvalósulási 

helyszín 
Hrsz 

Batthyány Lajos Gimnázium 8800 Nagykanizsa, 
Rozgonyi út 23. 

1244 

 
2. A projekt megnevezése 

Napelemes villamos energia-termelés a Batthyány Lajos Gimnáziumban 
 
3. A pályázati konstrukció száma 

KEOP-2014-4.10.0/N - Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. 
 
4. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 20.002.500,- Ft 
 
5. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető 

bekerülési költsége (elszámolható költsége): 20.002.500,- Ft 
 
6. Az önkormányzati saját erő számszerű összege és forrásai (saját 

forrás, hitel, egyéb):  
Saját forrás: max. 4.000.500 Ft 
Hitel:  0 Ft  
Egyéb:  0 Ft 

 
7. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: min. 

16.002.000,- Ft 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra 
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét 4.000.500 Ft-ot az 1/16-os melléklet 
Általános tartalék működési célú során biztosítja. 
 
Határidő: A végleges pályázati kiírásban rögzítettek szerint 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László - Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.,    

vezérigazgató 
 Kunics György, gazdálkodási osztályvezető) 
 

 
Cseresnyés Péter: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját, ezzel mind a két 
közgyűlésünket befejeztük, és most ezt a közgyűlést viszont be is zárom. 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.05 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó 
szerint tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 


