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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. szeptember 25-én (Csütörtök) 13.00 
órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Vasemberház 
 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Cseresnyés Péter, 

Dénes Sándor, Dr. Etler OttóGábris Jácint, Gyalókai Zoltán, Jerausek István, 
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, Kunics György osztályvezető, Deák-Varga 
Dénes városi főépítész, Janzsóné Strobl Krisztina csoportvezető, Dr. Farkas Roland 
vagyongazdálkodási koordinátor – jogtanácsos, Kámán László vezérigazgató 
 
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenkit sok szeretettel köszöntök a mai soron kívüli 
közgyűlésünkön. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Ennek a soron kívüli közgyűlés 
összehívásának az volt az oka, hogy van két olyan napirendünk, a 7. és 8., amelyiknek a beadási 
határideje, miután pályázatról van szó, szeptember 30-án lejár. Éppen ezért volt szükség arra, hogy 
valamikor eddig az időpontig egy soron kívüli közgyűlést legalább ennek a két napirendi pontnak a 
megtárgyalására összehívjunk. De aztán közben, miután én jegyző asszonyt arra kértem, hogyha 
véletlenül soron kívüli közgyűlés mégiscsak sorra jönne, készítsék elő azokat az anyagokat, amelyek 
egyébként ráérnek és várhatnak, de ha már egyszer összeülünk, akkor legyen értelme, és a többi ilyen 
napirendi pontot is tárgyaljuk meg. Ezért lett a kettőből aztán tizenegy napirendi pont. Tehát az igazi oka 
ez a mai soron kívüli közgyűlés összehívásának. De még mielőtt a napirendeknek és egyáltalán a 
közgyűlésnek nekiállunk, és nekiállunk ma délután dolgozni, egy nagyon szomorú eseményről szeretnék 
értesíteni mindenkit, aki nem tudja, bár szerintem a közgyűlésben mindenki tudja, hogy Dr. Csákai Iván 
képviselőtársunk a múlt héten eltávozott közülünk, és őrá is emlékezünk most a mai közgyűlésen 
néhány gondolattal, és remélem, hogy a vita során is többször eszünkbe jut ő, hisz 1990 óta tagja volt a 
közgyűléseknek, és azt hiszem, hogy pártállástól függetlenül elmondhatja mindenki, hogy amikor 
szociális, egészségügyi dolgokról volt szó, az Iván teljes egészében, teljes emberi mivoltában, szakmai 
tudásával ott állt az ügy mellett, és segítette a közgyűlés munkáját. És azt hiszem, azt is elmondhatjuk 
párthovatartozás nélkül, hogy sokunknak nagyon jó barátja is volt. A közvetlenségével, a 
segítőkészségével sokszor bennünket is bizonyos nehézségeken át tudott segíteni akkor, amikor 
gondjaink voltak, az ő vidámsága és segítőkészsége segített bennünket is. Szeretném megköszönni 
annak a két ellenzéki képviselőnek, akik pont most nincsenek itt, akik egyébként a FIDESZ frakciónak és 
rajtunk keresztül a családnak is a részvétüket kinyilvánították, Fodor képviselő úrról és Károlyi képviselő 
úrról van szó, de azt hiszem, hogy mindenki így érez, aki közvetlenül nekünk nem, de a családnak a 
részvétét kinyilvánította. Az ő nevükben is, talán megengedik, hogy azt mondom az ő nevükben is és a 
mi nevünkben is, természetesen köszönjük szépen, és ha lehet, akkor most arra kérek mindenkit, hogy 
egy rövid néma felállással tisztelegjünk Iván emléke előtt. 
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(A jelenlévők rövid néma felállással tisztelegtek Dr. Csákai Iván emléke előtt.) 
 
 
Cseresnyés Péter: Munkánkat elkezdjük. Az összehívás indokáról már tettem néhány szót, és ezen túl 
még szeretném kiegészíteni a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A 7. napirendi ponthoz egy 
kiegészítés szeptember 22-én került fel a honlapra. Egy végleges dokumentáció ekkor került, mert még 
mindig igazítottunk ezen a bizonyos akcióprogramot megalapozó településfejlesztési koncepció és 
integrált településfejlesztési stratégia helyzetfeltárása címet viselő dokumentációnkon, és az integrált 
területfejlesztési stratégián is, ami egyébként a 7. napirendi pontunk. Ezt el kell küldeni, de a vita során 
majd úgy is arra sor kerül, hogy megmondjuk, még ez sem biztos, hogy a végleges változat. Igazítani 
lehet az igényekhez megfelelően. A Polgármesteri tájékoztatóhoz három kiegészítés került. Egyik 24-én, 
a másik is 24-én, a harmadik 25-én, tehát a mai napon került fel a honlapra. A meghívóban szereplő 
napirendekhez várom, hogy szól-e valaki. 
 
Marton István (Ügyrendi): Alapvető kérdésem az, hogy a soros ülés napján miért tartunk soron kívüli 
közgyűlés? Cseresnyés úrnak az elmondása alapján még gyanúsabb nekem a dolog, mert meg se 
említette, hogy a munkaterv szerint, tehát nem tegnap lett kitalálva, a mai nap, az ugye soros közgyűlés 
napja, a hónap utolsó csütörtöke. Úgy gondolom, hogy két oka lehet ennek, mert hát a sorosra is be 
lehetett volna ugyanúgy hozni a 7., meg a 8. napirendet, mint ahogy most a soron kívülire került, hogy 
múlt kedden, amikor a 8 nap ugye az ülés előtti időpont, hogy meg kell lenni a meghívónak, meg a 
napirendeknek, nyilván nem volt meg. De hát ennek már gyakorlata volt, hogy ezeket később osztották 
ki, illetve tették föl. A második, és ami a szememben még borzasztóbb, konkrétan az, hogy így, mint 
soron kívüli ülésen nem lehet kérdéseket és interpellációt föltenni. Talán ez volt az, ami alapvetően 
motiválta Önt. Mindegy. Utolsó soros ülésünk helyett soron kívülit tartunk. 
 
Cseresnyés Péter: Szeretném kérdezni, további hozzászóló? Miután ilyet nem látok, akkor ezt a 
napirendi ponttal kapcsolatos, vagy a meghívóval kapcsolatos vitát lezárom. Én úgy emlékszem, hogy 
egy hónappal ezelőtt a közgyűlés hozott egy olyan döntést, hogy amennyiben nincs szükség soros 
ülésre közgyűlésre, tehát nincs olyan napirend, amelyik okán össze kellene hívni a soros közgyűlést, 
abban az esetben nem hívunk össze soros közgyűlést. Ezt a közgyűlés minden tagja megszavazta. 
Időközben jött két olyan napirend elő, amelyik határidős volt, a döntése határidős volt, tehát ezeket soron 
kívüli közgyűlésen azért kellett összehívnunk, mert az SZMSZ szerint – ezt Önnek jobban kellene tudni, 
mint bárki másnak – soros ülést akkor hívhatunk össze, hogyha 8 nappal az ülés megkezdése előtt 
kiküldjük a kész anyagot. Ezt nem tudtuk megtenni két esetben sem, ezért soron kívüli közgyűlést kellett 
az SZMSZ szerint összehívni. Ennyi az oka ennek. Azt szeretném kérdezni, miután az ezzel 
kapcsolatos, mármint a meghívóval szereplő napirendi pontokról a vitát lezártam, aki el tudja fogadni a 
mai meghívóban szereplő előterjesztéseket a kiegészítéssel együtt, abban a sorrendben, ahogy 
fölvázolásra került, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 

199/2014.(IX.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. szeptember 25-i soron 
kívüli ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló 44/2006.(X.18.) rendelete módosításának jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

2. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
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3. Javaslat a Zala Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a 
helyi menetrend módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Zala Volán Zrt. Papp László vezérigazgató 

4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának víziközmű 
fejlesztésére vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Kassai Zoltán vezérigazgató 

5. Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes 
használatba adására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Kámán László vezérigazgató 

6. Javaslat az Egyesített Szociális Intézménynek történő Idősek Hete 
megrendezéséhez szükséges pénzösszeg átadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014-2020 programozási 
időszakra szóló Akcióprogramjának és az Akcióprogramot meglapozó, 
314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet szerinti Településfejlesztési Koncepciója és 
Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltárása, elemzése és 
helyzetértékelése valamint Településfejlesztési Koncepciója és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája jövőképe, hosszú és középtávú céljai és 
azok összefüggései végleges dokumentációjának elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 
elkészítésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

9. Javaslat a „vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól 
szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet” alapján vis maior támogatás 
elnyerésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

10. Javaslat pályázat benyújtására a Városok hálózatai komponensre az 
„Európa a polgárokért” (Europe for Citizen) program keretében (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

11. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
 
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) rendelete 
módosításának jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: Az előkert mélységéről van szó itt. Saroktelekről, ugye ezekről volt szó, a sarok 
telkeknek a problémájáról, ha jól emlékszem. Hozzászólót nem látok. Tehát itt tulajdonképpen arról van 
szó – a vitát lezárom –, hogy rendezünk egy olyan problémát, ami fölmerült az első időszakban, és 
bizonyos telkekkel, főként a saroktelkekkel rendelkező tulajdonosoknak a helyzetét könnyítjük ezzel 
meg. Felteszem az első határozati javaslatot, amelyik két pontból áll, szavazásra. Aki el tudja fogadni, az 
kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 



 4

Cseresnyés Péter: Most a rendeleti javaslatot teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni, kérem, 
nyomja meg az igen gombot. 
 
 

200/2014.(IX.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. elfogadja, hogy az előterjesztésben szereplő HÉSZ módosításhoz az 

egyeztetési eljárás során nem érkezett olyan észrevétel, amelyet a 
jóváhagyás során figyelembe kell venni. 

 
2. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának 

módosítását a jelen előterjesztésben szereplő szöveges módosításnak 
megfelelően jóváhagyja. 

 
 
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

33/2014.(IX.29.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja 33/2014.(IX.29.) 
önkormányzati  rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési 
szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 44/2006.(X.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
 
Cseresnyés Péter: És a második határozati javaslatot, ami az operatív tevékenységet határozza meg, 
teszem fel szavazásra. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Tehát, hogy mit kell 
csinálni. 
 
 
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

201/2014.(IX.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
elfogadott dokumentációt a dokumentálást követően az egyeztetésben érintett 
szerveknek, továbbá az Országos Dokumentációs Központnak küldje meg. 

 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős  : Polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
 
 
2. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Cseresnyés Péter: Még mielőtt elfelejtődnék, a 3. oldalon a lap tetején van egy 2. pont, a 
városüzemeltetési bizottság itt egy módosítás javasolt, amit én befogadtam, a szélső épület, a sor végén 
van, a szélső épület helyett legközelebbi állattartó épülettől. Így menne. Tehát a szélső helyett bejönne, 



 5

legközelebbi állattartó. Ugye? Elnök urat kérdezem. Tehát ez a módosítás hangzott el a 
városüzemeltetési bizottság ülésén, amit én befogadtam. Tehát ezzel a kiegészítéssel tenném fel 
szavazásra. 
 
Sajni József: Egy értelmező kérdésem lenne. Jól értem én, akkor most ez a szélső épülettől, tehát ezzel 
a módosítással, tehát hogyha 1-10 nagyobb súlyú állatról van szó, akkor 10 méter távolságot kell csupán 
betartani a szomszéd épülettől? Tehát a szomszéd lakóépülettől 10 méterre? 
 
Cseresnyés Péter: Igen. 
 
Sajni József: Tehát vizuálisan próbálom értelmezni. Itt az épület, ott meg a szomszédé. Tehát akkor 
ennek a végében, ha én állatot tartok, akkor azt 10 méterre kell, hogy legyen. Kérdésem az, hogy ez 
most nem került-e nagyon közel? Mert az előzőnél nem tudom, mennyi volt a távolság, de ott több volt. 
 
Deák Varga Dénes: Pontos számot nem tudok mondani, de biztos, hogy nagyobb távolság volt 
korábban meghatározva. A csökkentési javaslat azért történt, hogy életszerűbb, és például falusias 
lakóterületeken ez tartható legyen. Tudjuk, hogy falusias lakóterületeken rendszerint az istállóépületek a 
szomszédos telekhatáron állnak. És az 1-10 állat, az még háztáji állattartás keretében általános 
gyakorlat, tehát mondjuk, ilyen megfontolásból történt ez a javaslat, hogy csökkentsük a mértéket. 
Különben falusias lakóterületen, ha a régi értékeket tartottuk volna, akkor szinte teljesen lehetetlen lett 
volna mindennemű állattartás. 
 
Sajni József: Csak annyit szeretnék kérdezni, hogy tehát akkor jól értelmezem, itt van az én telkem, 
tehát ez a …., és a szomszédban pedig állatot tartanak, akkor ettől a saroktól 10 méterre lehet 
tulajdonképpen tartani. Ha ez egy északi határon van, meg ez is északi határon van, és 10 méteres a 
telek, akkor tulajdonképpen rögtön mindjárt mellém is építheti. Jól mondom akkor? Nem? 
 
Cseresnyés Péter: Akkor nem építheti. Akkor telekre nem építhet. 
 
Sajni József: Jó. 
 
Cseresnyés Péter: Én így értelmezem. Ugye? Igen. 
 
Deák-Varga Dénes: … meg kell lenni a 10 méter szabad területnek …. (mikrofon nélkül beszél, nem 
érteni, hogy mit mond 
 
Cseresnyés Péter: Mikrofonba! Az lenne a kérésem, mert jegyzőkönyvbe megy minden. 
 
Deák-Varga Dénes: Ha az egyik épület, történetesen a szomszédban istálló már áll, akkor a másik 
lakóépület ettől legalább 10 méterre kell, hogy legyen, vagy ellenkező esetben, ha egy lakóépület áll, és 
istállót épít valaki, akkor az új istállónak legalább 10 méter távolságra kell kerülni, a legközelebbi 
pontjaiknak egymástól. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Azért mondtam majdnem rosszul a 
mondatot, mert ez az a helyzet, amikor igazán azt lehet mondani, hogy jó döntést, mindenkinek 
megfelelő döntést nem lehet hozni, de döntenünk kell, mert a városban vannak olyan településrészek, 
ahol még van igény az állattartásra, és ezt viszont nem lehet ellehetetleníteni. Nekem az a véleményem. 
Szavazás következik. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
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202/2014.(IX.25.) számú határozat 
 
1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az állattartó 

építmények elhelyezési feltételeinek az előterjesztésben – előterjesztés 
szóbeli módosítását is figyelembe véve – szereplő módon a HÉSZ-ben 
történő szabályozásával. Felkéri a Polgármestert ennek megfelelően a 
településrendezési terv módosítási eljárásának lefolytatására. 

 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős  : Polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

  
2. 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a bajcsai major 

területének gazdasági területből különleges mezőgazdasági üzemi területbe 
történő átsorolásával és az övezetre vonatkozó szabályozási előírások 
olyan kiegészítésével, hogy ott a tulajdonos és üzemeltető személyzet 
lakóépületei is elhelyezhetők legyenek. Felkéri a Polgármestert ennek 
megfelelően a településrendezési terv módosítási eljárásának lefolytatására. 

 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős  : Polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
 
 
3. Javaslat a Zala Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a helyi menetrend 

módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Zala Volán Zrt. Papp László vezérigazgató 

 
 
Sajni József: Örömmel vettem tudomásul, hogy a Zala Volán a különböző kezdeményezéseket 
befogadva javasolta a közgyűlésnek, hogy ez a 8-as autóbusz, vagy 8-as jelzésű autóbusz, ez a 
bizonyos jelzéssel onnan a Vásárcsarnoktól 17,00 órától induljon, hiszen olyan munkaidő-beosztások 
vannak, hogy akár túlóra vagy bármi miatt ez nagyon hiányzott. Köszönjük. 
 
Cseresnyés Péter: Én is köszönöm a Volánnak a gyors reagálását. További hozzászólót nem látok, a 
vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

203/2014.(IX.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti autóbuszos 
személyszállítási tevékenység ellátására a Zala Volán Zrt.-vel kötött 
közszolgáltatási szerződés 2014. október 01. napi hatállyal közös 
megegyezéssel történő VII. számú módosítását a menetrend változására 
tekintettel az előterjesztés „A” melléklete szerint, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
  
Határidő: 2014. október 01. 
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Felelős  : Polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető, Vagyongazdálkodási és 
Városüzemeltetési Csoport) 

 
 
 
4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának víziközmű fejlesztésére 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Kassai Zoltán vezérigazgató 

 
 
Marton István: Cseresnyés úr néhány perccel ezelőtt mondta, hogy miért kell ez a soron kívüli 
közgyűlés. Hát a 7., meg a 8. napirendi pontot említette, a 4-est meg nem, és én úgy érzem, hogy mivel 
itt 15 évre szóló elkötelezettségről van szó, ez a döntés várhatna az új testületig. Ezt határidő nem 
szorítja, nem úgy, mint állítólag a 7-est, meg a 8-ast. Tehát egy kicsit sietősnek tűnik. 
 
Cseresnyés Péter: A következő közgyűlés nem marad ki a döntésekből, ezt évente felül lehet vizsgálni 
tudomásom szerint. Tehát nincs semmi probléma ezzel, bármikor ide lehet hozni. Szerintem a Vízmű 
szakembergárdája bármikor partner abban, hogy ezt a gördülő tervet az igényeknek megfelelően esetleg 
módosítsa a közgyűlések bármelyike. További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Aki a határozati 
javaslatot el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

204/2014.(IX.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata - mint ellátásért felelős – víziközmű-rendszereire 
vonatkozó, 2015-2029 időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 
Megbízza a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.-t, mint víziközmű-szolgáltatót, 
hogy az elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervet helyette jóváhagyásra nyújtsa be 
a MEKH részére. Felhatalmazza a polgármestert a feladatok végrehajtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős  : Polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető, Kunics György osztályvezető, 
Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató, Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.) 
 

 
 
5. Javaslat önkormányzati tulajdonú nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
Meghívott: Kámán László vezérigazgató 

 
 
Cseresnyés Péter: Egy iskolánkról van szó, vagy iskolánk telephelyéről van szó, a Zeneiskola. Csak 
rendbe kell tenni valamit, ennyi az egész. Tehát nincs különösebb jelentősége, mert dolgoznak ott – vitát 
le is zártam – tulajdonképpen dolgoznak ott, csak egy jogi aktusról van szó. Aki el tudja fogadni a 
határozati javaslatot, miután hozzászóló nem volt, ugye a vitát lezártam, az kérem, nyomja meg az igen 
gombot. 
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A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

205/2014.(IX.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  

 
1. egyetért a természetben 8800 Nagykanizsa Ady u. 1. szám alatti épületben 

lévő, az előterjesztés mellékletét képező alaprajzon 0905, 0906 és 0907 
sorszámmal jelölt, összesen 82 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú 
irodahelyiségek – nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § 
(13) bekezdése szerinti – ingyenes használatba adásáról a Nagykanizsai 
Kereskedelmi és Iparkamara részére – a gazdasági kamarákról szóló 1999. 
évi CXXI. törvényben meghatározott közfeladatai ellátása céljából – az 
alábbi együttes feltételekkel: 

 
- a használati idő: 2014. október 1.- 2019. szeptember 30. tartó határozott 

idő, 
- a használati díj  65.600 Ft/hó+ÁFA, melyből a használó csak  a 17.712 

Ft/hó összegű ÁFA megfizetésére köteles 
- a használó a jogviszony teljes időtartama alatt a helyiségekben a 

kamara a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben 
meghatározott közfeladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységet 
köteles folytatni 

- 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. 

- a használó az ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos rezsi költségeket 
köteles megfizetni. 

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

- a használati szerződésnek tartalmaznia kell a használatra vonatkozóan 
a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt egyéb kikötéseket 

 
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdés 
alapján utasítja Kámán Lászlót a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és 
Szolgáltató Zrt (8800 Nagykanizsa, Garay u., 21.) vezérigazgatóját a 
fentiek szerinti ingatlanhasználati szerződés megkötésére. 

 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős  : Polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 
 
2. felkéri a polgármestert, hogy a 8800 Nagykanizsa Ady u. 1. szám alatti 

önkormányzati ingatlanban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által 
fenntartott Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Művészeti Iskola részére 
a köznevelési feladatai ellátáshoz szükséges helyiségek használatával 
kapcsolatban folytasson egyeztetést a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Nagykanizsai Tankerülete vezetőjével és a használatra vonatkozó 
javaslatát terjessze a Közgyűlés elé 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Polgármester 
(Operatív felelős: dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor-

jogtanácsos 
 Kámán László vezérigazgató) 
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6. Javaslat az Egyesített Szociális Intézménynek történő Idősek Hete megrendezéséhez 
szükséges pénzösszeg átadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Automatizmus, minden évben meg szoktuk csinálni. Ezzel köszöntjük a kanizsai 
időseket. 900.000 Ft-ról van szó. Hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Szavazásra teszem fel a 
határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

206/2014.(IX.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat biztosítson 900 e Ft-ot az Egyesített Szociális Intézménynek az 
“Idősek Hete” megrendezéséhez, amelynek forrása Önkormányzat 
költségvetésének I/11. számú mellékletében szereplő “Városi rendezvényre” 
elkülönített összeg.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pénzeszköz-átadási megállapodást írja alá. 
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős  : Polgármester 
(Operatív felelős: Strobl Krisztina polgármesteri szervezési csoportvezető) 
 

 
 
7. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014-2020 programozási időszakra szóló 

Akcióprogramjának és az Akcióprogramot meglapozó, 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltárása, 
elemzése és helyzetértékelése valamint Településfejlesztési Koncepciója és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája jövőképe, hosszú és középtávú céljai és azok összefüggései 
végleges dokumentációjának elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Marton István: A 11. oldalról idéznék egy mondatot, ami tulajdonképpen helyzetvizsgálat, 
helyzetfelmérés témaköréhez kapcsolódik. A saját lakossága, a térség népessége, és a bevándorlók 
számára egyaránt vonzó városban sikerült megállítani az elöregedés és a fiatal korosztályok 
elvándorlásának folyamatát. Hát, aki ezt a mondatot leírta, az abszolút nincs tisztában a város jelenlegi 
helyzetével, és hát ebből ugye hát már csak olyan eredményt lehet lehozni, amilyet lehoztak. Én a 
magam részéről ezt nem támogatom. 
Jerausek István Péter: Sajnálatos módon a peremkerületek közül a fejlesztési koncepcióból kimaradt 
Kisfakos. Ezt kérném, hogy vegyük be, mégpedig az 5-ös kategóriába, Sánc, Szabadhegy és a 
Csónakázó-tó városrészek közé. 
 
Cseresnyés Péter: Befogadtam, így teszem fel szavazásra a határozati javaslatot. További hozzászólót 
nem látok, a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni ezzel a kiegészítéssel, amit Jerausek István mondott, a 
határozati javaslatot, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 13 igen, 1 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 



 10

207/2014.(IX.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város 2014-2020 programozási időszakra szóló 
Akcióprogramjának és az Akcióprogramot meglapozó, 314/2012 (XI.8.) Korm. 
rendelet szerinti Településfejlesztési Koncepciója és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája Helyzetfeltárása, elemzése és 
helyzetértékelése valamint Településfejlesztési Koncepciója és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája jövőképe, hosszú és középtávú céljai és 
azok összefüggései végleges dokumentációját azzal a feltétellel, hogy a 
tervező a tanulmányban térjen ki Kisfakos településrészre is. 
 

 
 
8. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elkészítésére 

(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
     
Cseresnyés Péter: Ez már konkrét programokat idéz és a hét éves európai uniós ciklus miatt, vagy 
okán van rá szükség. Természetesen az előbb elfelejtettem mondani, hogy ez előző és ez is még 
igazítható, viszont nekünk el kell küldenünk, mert ezzel kell, hogy tervezzen a kormányzat a következő 
négy évre, vagy öt-hat évre, mert ugye 7 éves ciklusról van szó. Hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. 
Szavazásra teszem föl a határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni az, kérem, nyomja meg az igen 
gombot.  
 
 
A közgyűlés 14 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
     
 

208/2014.(IX.25.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Integrált Területi 
Program és annak részeként az Előzetes megvalósíthatósági tanulmányok 
elkészíttetésével. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az Integrált Területi 
Program és annak részeként az Előzetes megvalósíthatósági tanulmányok 
előkészítését kezdje meg. Az Integrált Területi Program és annak részeként az 
Előzetes megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozásához legfeljebb 
8.000.000,- Ft forrást, biztosít a 2014. évi költségvetés 16. számú melléklet, 
működési célú céltartalék, Pályázati önrész sorából.   
 
Határidő:  2014. szeptember 25. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György gazdálkodási osztályvezető) 

 
 
 
9. Javaslat a „vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) 

Korm. rendelet” alapján vis maior támogatás elnyerésére (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Ismert a kialakult helyzet, és a vis maior alapból a védekezés költségeire 
valamennyi pénzt igenyelünk. Erről szól a napirend.  
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Marton István: Nem tudom, hogy a táblázatos részben miért 2013 szerepel ott, ahol a 900.000 forintos 
önrészről van szó, illetve kérjük 2,1 millió állami támogatást. Minden jó, csak az évszám nem, mert az 
nem tavaly volt, hanem az idén. Kérdésem az, hogy ezt körülbelül hányan ellenőrizték és egyeztettek? 
Mert aláírás szépen van a napirend elején. Ezt meg azért, aki egyszer is belenézett, annak illett volna 
kiszúrni. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. Természetesen lehet a kákán 
csomót keresni. Egyébként a határozati javaslatban lehet látni, ha valaki elolvassa az utolsó mondatot, 
amely így szól: „A saját forrás összegét, 900.000,-Ft-ot a 2014. évi költségvetés 1/14. számú melléklet 
„Céltartalék fejlesztési célra” Önkormányzati pályázati önrészek terhére biztosítja.” Na most ezt a 
hozzászólást, amit Ön csinált, meg lehetett volna úgy is fogalmazni, hogy szeretné fölhívni a figyelmet 
egy tévedésre, javítsuk ki. Köszönjük szépen, ha ezt így tette volna. Így pedig nem válaszolok, és nem 
reagálok rá. Kérném azt, hogy a ’13-at természetesen mindenki vegye ’14.-nek az oszlopban, tehát 
2014. évnek és akkor így teszem föl. Ja bocsánat! Nem. Így teszem föl szavazásra. Marton István akar 
szólni még? Kettőt is. 
 
Marton István: Itt nem a kákán csomókeresésről van szó. Én azt is elbírom képzelni, hogy esetleg 
csintalan hivatalnokok az éberség próbájának tekintik az ilyesmit, mert azt tudják, hogy nincs olyan 
képviselő, ha egyáltalán belenéz az anyaga, akkor a határozati javaslat tervezet nem olvassa el, mert 
azt nyilván mindenki elolvassa, hanem csak megnézik, hogy esetleg a köztes részekkel ki foglalkozik. 
Tehát én természetesen ezt támogatom, megszavazom. Sőt mondhatnám azt is, hogy keveslem. De 
hát, ha ennyit kérnek, akkor ennyit kérnek. 
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Hát, hogy is mondjam? Szerintem 
ez nem akkora probléma, hogy valaki is nagyon komolyan vette volna, és nem úgy értette volna, hogy 
2013., az nem 2014. De hát van, akinek nem egyértelmű. Számomra egyértelmű volt. Szavazásra 
teszem föl a határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

209/2014.(IX.25.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  

úgy határoz, hogy vis maior támogatás címen támogatási kérelmet nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz az alábbi tartalommal: 

A káresemény megnevezése: árvízi védekezési munka végzésével kapcsolatos 
előre nem tervezett költségviselés  
helye: Nagykanizsa város kiskanizsai városrésze (hrsz.:4964, 4965) 

 
A káresemény forrásösszetétele: 

 
Megnevezés 2014. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 900.000 30 

Biztosító kártérítése 0 0 

Egyéb forrás 0 0 

Vis maior támogatási igény 2.100.000 70 

Források összesen 3.000.000 100 
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- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata saját erejéből a vis maior 
esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani, a védekezés kiadásainak 
összköltségét (3.000.000,- Ft) csak részben tudja biztosítani. 

 
A saját forrás összegét, 900.000,- Ft-ot a 2014. évi költségvetés 1/14. 
számú melléklet „Céltartalék fejlesztési célra” Önkormányzati pályázati 
önrészek terhére biztosítja. 

 
Határidő:  2014. szeptember 25. 
Felelős  : Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika Pályázati csoportvezető 
 Kunics György gazdálkodási Osztályvezető) 

 
 
 
10. Javaslat pályázat benyújtására a Városok hálózatai komponensre az „Európa a polgárokért” 

(Europe for Citizen) program keretében (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 

Cseresnyés Péter: Egy újabb pályázat, amire egy kis aprópénzt tud nyerni a város, és azt a célt 
szolgálja ez is, amit már évekkel ezelőtt megfogalmaztunk, hogy egy térségi központként együttműködve 
más városokkal lehetőleg minél több programot valósítsunk meg együtt. Hozzászólót nem látok, a vitát 
lezárom. Aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, amelyik egyetért a programban való részvétellel, az 
kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
     
 

210/2014.(IX.25.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. támogatja Nagykanizsa Megyei Jogú Város az „Európa a polgárokért” 

(Europe for Citizen) programon való részvételét. 
 
Határidő:  2014. szeptember 28. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető) 
 
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő 

dokumentumok aláírására. 
 
Határidő:  2014. szeptember 28. 
Felelős  :  Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető) 

 
 
 
11. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 
 
Marton István: Mint jó párszor szóvá tettem már, sokallom a lejárt határidejű határozatoknak a 
módosítási határidejét darabszámra is, de van, amit időpontra is természetesen. Azt még valahogy 
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megértem, hogy mondjuk, a MÁV csarnoknak a 7017 m2-es területét rajta lévő csarnokkal együtt 
módosítani akarják 2015. április 30-ra. Ez nyilván így is fog történni. Hát, egy kicsit már nehézkesebb 
számomra megérteni, hogy a Zrínyi 33., ami már volt bérbe adva - illetve, hát az alapítványnak volt 
akkoriban, nem pedig az egyetemnek – január 23-án megszületik a közgyűlési döntés és augusztus 31-
én lejár ez a határidő, és most ezt módosítani kell december 31-ig. Nem tudom, hogy az egyeztetés, az 
hogyan és milyen formában tarthat ilyen sokáig. No arról nem is beszélve, hogy megint láttam benne 
például, éberség próbát is, mert ha valaki megnézi a lejárt határidejű határozatokat, akkor a 12. és a 13. 
sorszám, az bizony-bizony azonos. Nemcsak szó szerint, de még betű szerint is. Ez a „Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása”. Tehát ezt sem nézték át olyan sokan, mint amennyi a címlapon fel van tűntetve. 
Aztán, ami nekem ebben végkép nem tetszik, mondjuk ezen túlmenően, hogy a város parlamenti 
képviselőinek a hivatal I. emeletében október 31-ig irodát kell kialakítani. Hát, volt egy 24 éves 
hagyomány, azon most Önök túl akarnak lépni. Én úgy gondolom, hogy nem érdemes ezt ennyire 
gyorsan megcsinálni, illetve elkapkodni. Bár én értem a szándékot, hogy a városunk parlamenti 
képviselője – konkrétan Cseresnyés Péter – a polgármester, a leendő, az általa várt polgármester kezét 
így akarja üzembiztosan fogni, de azért úgy érzem, hogy ez egy kicsit korai. 
 
Sajni József: Én igazából a polgármesteri beszámolóból egy dolgot hiányolok természetesen csak 
akkor, hogyha nem lesz több alkalmunk így már találkozni. 
 
Cseresnyés Péter: Még lehet, hogy lesz. Még lehet, hogy lesz pályázatunk. De mondja képviselő úr! 
 
Sajni József: Nem, akkor nem folytatom. Csupán azért, tehát azt hiányolom, hogyha ez az utolsó 
alkalom, akkor akár egy mellékletként is polgármester úr az elmúlt négy évről egy átfogó, összefoglaló, 
vagy valamit, hogyha elénk tett volna, vagy tájékoztatta volna akár itt a grémium előtt is, illetve hát a 
város lakosságát. Ezt azért megköszöntük volna. És hogyha lesz még egy alkalom, akkor gondolom, úgy 
is megteszi.  
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Lehet, hogy lesz közgyűlés, mert 
sosem lehet tudni, hogy nem lesz-e olyan hely, hogy határidős teljesítés miatt kell egy közgyűlést, soron 
kívüli közgyűlést összehívni. De képviselő úr el kell keserítenem. Nem lesz ilyen. Nem csinálok. Én azt 
gondolom, hogy az elmúlt időszakban éppen eleget beszéltünk arról, hogy mi történt ebben a városban. 
Szerintem, aki valamennyire is figyelemmel kísérte az elmúlt időszakot, akkor nagyjából tudja is, hogy mi 
történt ebben a városban. Nem hiszem, hogy erre nagyon szükség van, de én nagyon szívesen majd 
október 12-e után leülök Önnel és ezt elmondom egy sör mellett, egy pohár sör mellett, vagy éppen egy 
kávé mellett is, hogyha erre igényt tart. Tényleg komolyan mondom. Szívesen állok a rendelkezésére. 
Hát, a technikai hibák okán most, vagy a miatt szólok jegyzőasszonynak, hogy figyeljünk oda 
mindannyian, mert az ő figyelmét is elkerülte, az én figyelmemet is elkerülte, mások figyelmét is 
elkerülte. De hát még mindig jobb, ha kétszer van bent valami, mintha egyszer sem lenne bent. Úgyhogy 
hajrá! Szavazásra tenném föl a határozati javaslatokat. Szeretném kérdezni a képviselőtársaimat, hogy 
van-e valakinek kifogása a szokásos kérdés, az ellen, hogy a minősített többséget igénylő és a 
minősített többséget nem igénylő pontokat egyben tegyem föl külön-külön, de az egy-egy kategóriát 
egyben tegyem föl szavazásra? Nem látok ilyet. Akkor ezt így fogom megtenni. Akkor először a 
minősített többséget igénylő pontokat teszem föl szavazásra. Aki el tudja fogadni azzal, hogy 
természetesen a három mellékletet mindenki tudomásul vette, hogy megvan, tehát bejött a közgyűlés 
elé, aki el tudja fogadni, az kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 12 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.  
     
 
Cseresnyés Péter: Most szavazunk a minősített többséget nem igénylő pontokról. Aki el tudja fogadni, 
kérem, nyomja meg az igen gombot.  
 
 
A közgyűlés 12 igen, 1 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:  
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211/2014.(IX.25.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 

1. a  206/5/2013.(VI.27.); 87/1,2/2014.(IV.17.); 105/30/2014.(V.08.); 
135/18/1-5/2014.(VI.05.); 145/1-2/2014.(VI.26.); 153/1-2/2014.(VI.26.); 
157/1-13/2014.(VI.26.); 163/2014.(VII.28.); 166/2014.(VIII.06.); 
167/2014.(VIII.06.); 168/2014.(VIII.06.); 169/2014.(VIII.06.); 174/1-
4/2014.(VIII.28.); 177/2014.(VIII.28.); 178/2014.(VIII.28.) számú határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. a 357/2012.(XI.29.) számú határozat - Javaslat a Nagykanizsa, Ady Endre 

u. 68/A. szám alatti MÁV Sportcsarnok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
vételére - végrehajtásának határidejét 2015. április 30-ig meghosszabbítja.  

 
3. a 9/2014.(I.23.) számú határozat - Javaslat a Zrínyi utca 33 szám alatti 

önkormányzati ingatlan térítésmentes használatba adására - 
végrehajtásának határidejét 2014. december 31-ig meghosszabbítja. 

 
4. a  70/1-4/2014.(III.27.) számú határozat - Javaslat egyes köztéri alkotások 

helyének kiválasztására illetve áthelyezésére - végrehajtásának határidejét 
2015. március 31-ig meghosszabbítja.  

 
5. 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 
előterjesztéshez mellékelt szerződés szerinti módosításával (8. számú 
módosítás) és felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:   2014. október 10.  
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős: dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor,  

Kámán László vezérigazgató) 
 

6. a 227/1998. és 333/1998. számú határozatait hatályon kívül helyezi, 
egyidejűleg dönt arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Zala megye 03. számú országgyűlési egyéni 
választókerületben megválasztott mindenkori országgyűlési képviselő 
részére – az országgyűlési képviselőnek az Országgyűlésről szóló 2012. évi 
XXXVI. törvényben meghatározott közfeladatai, különösen a választókkal 
való folyamatos kapcsolattartás és Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kiemelt érdekképviselete ellátása érdekében – a 
Polgármesteri Hivatal épületének I. emeletén egy darab legfeljebb 55 m2 
alapterületű megfelelő színvonalú berendezéssel ellátott irodahelyiséget 
térítésmentesen használatba adjon azzal, hogy az iroda működtetésével 
összefüggő közműdíjak (földgáz, villamos energia, ivóvíz, csatorna- és 
hulladékkezelési szolgáltatások), valamint az Internet- és a műsorterjesztési 
szolgáltatás díjai az Önkormányzatot terhelik.  
 
Határidő:   2014. október 31. 
Felelős  :   NMJV Polgármestere 
(Operatív felelős:  dr. Gyergyák Krisztina jegyző 

Kunics György osztályvezető) 
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7. egyetért azzal, hogy a 2014. évi kulturális keret terhére az alapítványok 

támogatását a Polgármesteri tájékoztató 1. sz. kiegészítésében szereplő 4. 
sz. melléklet szerint biztosítja.   

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

Kunics György osztályvezető) 
 

8. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 11. § (13) bekezdése 
alapján az Önkormányzatot – az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9-11. §-aiban 
foglaltak alapján, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 76. § alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. Pontja alapján – 
terhelő – a hozzá rendelt önkormányzati költségvetési szervek szellemi és 
fizikai (technikai) támogató tevékenységei (ezen belül különösen: pénzügyi-
gazdasági-működtetési feladatai, valamint a köznevelési intézmény-
működtetői feladatok ellátására vonatkozó és a helyiséggazdálkodás 
keretében meghatározott – közfeladatok ellátásának átvállalása ellenében 
ingyenesen és határozatlan időtartamra a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó 
Szervezet használatába adja az Önkormányzat tulajdonában levő 
nagykanizsai belterületi 1948 hrsz-ú, 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8. szám alatti 
ingatlanban levő 95,19 m2 és 113,62 m2 alapterületű üzlethelyiségeket 
valamint a nagykanizsai belterületi 1220/3 hrsz-ú, 8800 Nagykanizsa, Kálvin 
tér 2. szám alatti 1538 m2 alapterületű ingatlant a rajta levő 
felépítményekkel együtt. 
Felhatalmazza a polgármestert a használati megállapodás aláírására. 

 
Határidő:  2014. október 31. 
Felelős  :  polgármester 
(Operatív felelős:  dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, 

jogtanácsos) 
 

9. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 

 
 
 
Cseresnyés Péter: Még mielőtt megköszönném mindenkinek a mai munkáját én, szeretném 
megköszönni mind a hivatal dolgozóinak itt most e körben is, a közgyűlés tagjai előtt is az elmúlt négy 
évben végzett munkájukat és Önöknek is képviselőtársaim. És ha megengedik – bár szerintem nem egy 
rébusz, nem egy rejtvény az, ami Önök előtt van, és nem próbálták megfejteni, mindenki gondolhatta, 
hogy mi van abban a kis hengerben – egy aprósággal emlékként és megemlékezésként ezzel is 
szeretném megköszönni azt a munkát, amit Önök végeztek városunk érdekében és azt az aktivitást, 
azokat a gondolatokat, amelyet elmondtak, ki támogató gondolatokat - azt azért köszönöm -, ki pedig 
kifogást vagy éppen kritikát megfogalmazó gondolatokat, hisz azt mondom, hogy arra is szükség van. 
Jó, ha az ember tükörben borotválkozik, mert ha nem ezt teszi, akkor elvágja az arcát. Önök pedig ezt a 
bizonyos tükröt képviselték itt ebben a közgyűlésben, ebben az időszakban, ebben a négy évben. 
Úgyhogy még egyszer mindenkinek, mind a FIDESZ-KDNP frakció tagjainak, mind pedig az ellenzék 
soraiban ülő képviselőtársaimnak szeretném megköszönni a négy éves munkájukat. A közgyűlést 
ezennel, és a mai munkát is megköszönve ezennel akkor bezárom. További jó munkát kívánok 
mindannyiuknak.  
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Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 13.43 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 
 
 


