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J E G Y ZŐ K Ö N Y V  
 

 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-án (Csütörtök) 13.00 órakor 
tartott soros nyílt üléséről. 
 

 
Az ülés helye:  Vasemberház Díszterem 
   Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bedő György, Bizzer András, Dénes Sándor, Dr. Erdős László, 

Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán, Horváth Jácint, Jerausek 
István, Karádi Ferenc, Marton István, Szőlősi Márta, Tóth Nándor képviselők 

 

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Dr. Termecz Marianna aljegyző, 
Bagarus Ágnes osztályvezető, Kunics György osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, 
Rodekné Hederics Erika csoportvezető, Strobl Krisztina csoportvezető, Tárnok Ferenc csoportvezető, 
Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor 
 
 
 
 
 
 
Dénes Sándor: Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, 
munkatársaimat, a vendégeinket, a média képviselőit a decemberi soros közgyűlésünkön. Elsőként a 
forgatókönyvet szeretném ismertetni Önökkel. A meghívóban szereplő alábbi előterjesztéseket 
visszavonom: A 3. számút, Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési 
nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012.(VIII.23.) 
önkormányzati rendelet módosítására - további egyeztetést igényel. A 4. napirendi pontot, Javaslat a 
szociális temetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotására – tekintettel arra, hogy a szociális 
temetéssel kapcsolatos változások hatályba lépését az Országgyűlés a 2015. évi költségvetésről szóló 
törvényben egy évvel elhalasztotta. Valamint a 10. napirendi pontot, Javaslat önkormányzati tulajdonú 
nem lakás bérlemény ingyenes használatba adására. Ezen napirend is további egyeztetést kíván. A 
meghívóban szereplő alábbi előterjesztéshez van kiegészítés: A 7. számúhoz, Javaslat Nagykanizsa 
Megyei jogú Város Közgyűlésének 2015. évi munkatervére. Itt egy kiegészítést 2014. december 17-én 
tettünk fel a honlapra. Valamint a 14. napirendi ponthoz, ez a Polgármesteri tájékoztató, amelyben az 1. 
számú kiegészítés december 15-én, a 2. számú december 17-én, és a 3. számú kiegészítés december 
18-án került fel a honlapra. Megállapítom, hogy mind a 14-en jelen vagyunk. Aki a közgyűlés napirendi 
pontjaival, ezen módosított napirendi pontokkal egyetért, Ő kérem, szavazzon igennel. Szavazás! 
 
 
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
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276/2014.(XII.18.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. december 18-i soros 
ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására 
(írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
3. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

4. Javaslat a "Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő 
önkormányzatok számára" című, ÁROP-.A.5-2013 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó döntések keretében gazdasági társaságok működtetésére 
(írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívottak: Dóró János ügyvezető 
    Nagy Imre ügyvezető 

5. Javaslat Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyűlésének 2015. évi 
munkatervére (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

6. Javaslat a Nagykanizsa Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft 
folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívottak: Szabó Norbert ügyvezető 
    Horváth Balázs ügyvezető 

7. Javaslat a Zala Volán Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés 
jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Papp László vezérigazgató 

8. Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervének 
módosítása (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Gáspár András vezérigazgató 

9. Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi 
Üzleti Tervének módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető 

10. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakásra határozott idejű bérleti 
szerződés megkötésére (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Kámán László vezérigazgató 

11. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

12. Interpellációk, kérdések 
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Zárt ülés: 
 
13. Javaslat döntéshozatalra a Games Bt. Vasemberházat érintő egyezségi 

ajánlata ügyében (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

14. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel 
támogatására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

15. Fellebbezés (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
 
Gábris Jácint: Az Interpellációk, kérdések napirendnél szeretnék, hogyha mód és lehetőség van rá, a 
kapott válaszokkal kapcsolatosan kiegészítést, vagy kiegészítő kérdést feltenni két témakörben. Az 
egyik, az az útburkolati jelek, illetve a villanyoszlopokkal kapcsolatos, egy kis pontosított kérdésem 
lenne. A másik, az pedig a munka üggyel kapcsolatos kérdés lenne. A többi választ, az pedig köszönöm, 
meg még elemzem is, mert elég sokat kaptam, úgyhogy van bőven. Illetve még egy harmadik kérdésem 
lenne, elnézést, a szabálytalan parkolással kapcsolatos, új kérdésként jönne be részemről. 
 
Dr. Fodor Csaba: Három kérdést szeretnék feltenni, és egy kérést inkább a végére. Persze nehéz 
helyzetben vagyok, mert látva, hogy Nagykanizsa fővárosi rangra tör, mármint elég, ha arra gondolunk, 
hogy Cseresnyés Péter főpolgármester van a városnak, meg van egy Dénes Sándor polgármestere is, 
meg van két alpolgármester is, de hála isten a jogszabályok még azért ez rendezik, meg a saját SZMSZ-
ünk, úgyhogy én Önnek teszem fel a kérdést polgármester úr. Remélem, hogy ebben el tud járni a 
nélkül, hogy a főpolgármesterrel különösebb egyeztetéseket kelljen, folytasson. Az egyik, az érdekes 
kérdés, mert a régi piac területén parkolóként üzemeltetjük, holott az nem parkoló, parkolódíjat szedünk, 
holott ez jogtalan, már csak azért is, mert akkor lenne tisztességes ez a …. 
 
Dénes Sándor: Képviselő úr, a végén úgy is elmondja….. 
 
Dr. Fodor Csaba: Gyorsan elmondom itt. 
 
Dénes Sándor: …. most ne töltsük ezzel az időt. Jó? A végén mindenki, Gábris úr sem…. 
 
Dr. Fodor Csaba: Nem fogom tudni elmondani a végén. Be fogok rekedni. Tehát a lényeg az 
polgármester úr, hogy ezt azért mondom, mert lehet, hogy ebben döntést kell hozni. 
 
Dénes Sándor: De képviselő úr, mindannyian ezt így tesszük, hogy elmondjuk, hogy egy kérdést, …. 
kérdést …. 
  
Dr. Fodor Csaba: Igen, csak én nem leszek itt a végén, mert más elfoglaltságom van. Írásban is leírtam, 
és át is fogom adni nyilvánvalóan. Tehát a lényeg az, hogy ez nem szabályos…. 
 
Dénes Sándor: Akkor röviden mondja el, két mondatban. 
 
Dr. Fodor Csaba: Röviden. Hát már be is fejeztem ….. Tehát az a baj, hogy a KRESZ szabályai nem 
vonatkoznak erre a parkolóra, tehát ott ki kell tenni a táblát, hogy mindenki csak a saját felelősségére és 
saját anyagi kockázatára parkolhat, mert ha ott károsodás van, akkor ott problémák vannak, a rendőrség 
pedig nem intézkedhet. Ez így van. Tehát ez nagy hiba, ebben sürgősen lépni kell. A másik, sürgősen 
lehet benne lépni, döntsük el, hogy ebben az időszakban, tehát december 19-től január 5-dikéig ne 
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kelljen parkolódíjat fizet. Többen kerestek már meg, hogy azzal frusztráljuk és idegesítjük az embereket 
ebben a karácsonyi szeretet ünnepét váró időszakban, hogy több ezer forintos parkoló pótdíjakat, meg 
nem tudom, miket szabunk ki. Több város már évek óta azt csinálja, hogy ebben az időszakban nincs 
parkolási díj. A harmadik, az csak egy köszönetnyilvánítás. Az avatóbeszédekből kimaradt, amikor a 
kerékpárutat átadják. Én azt gondolom, hogy illő lett volna megköszönni a kivitelezőknek, többek között, 
mondjuk a Bauterc-Prizma Kft-nek, hogy elvégezték ezt a munkát, de a hivatal, vagy az önkormányzati 
dolgozóknak is, vagyis a Tárnok Ferenc úrnak vagy a Zámbó Tamásnak, vagy éppen a Gáspár András 
úrnak, és én ezt most megteszem, ezt a köszönetet Önök helyett. Én azt gondolom, hogy még nincs 
későn talán ez a köszönetnyilvánítás. Egy kérés a végére: ne küldjék nekem ki a válaszokat a 
kérdéseimre ajánlott levélben. Elég az, ha e-mailben elküldik. Tök fölöslegesnek tartom. Egyrészt 
fárasztó is, meg rohangálok a postára, mint a bolond, ezekért a levelekért, másrészt költséges. 
Köszönöm szépen. 
 
Dénes Sándor: Képviselő úr, elkésett a köszönettel, mert az avatáson Ön nem volt ott, és a 
kivitelezőnek is, és mindenki, akinek munkája volt, megköszöntem, higgye el. Jó, ne vitatkozzunk ezen. 
 
Balogh László: Azt gondoltam, hogy karácsonyi lelkületben leledzünk, és Dr. Fodor Csaba 
képviselőtársam unalmassá váló felvetéseivel nem él. De hát megszoktuk tőle, hogy a közgyűlést 
állandó politikai színtérnek gondolja. Erről ennyit, és inkább a város dolgaival szeretnék foglalkozni. 
Négy kérdésem lenne. Egy Orbán Nándorral kapcsolatos, egy a suszter alléval, egy a Petőfi u. 112-vel, 
és egy a Platán sor 1/A. és 1. számú épület problémájával. 
 
Jerausek István Péter: A kérdések napirendi pont tárgyalásakor egy kérdést szeretnék feltenni, 
mégpedig a Búzavirág utca forgalomcsillapításával kapcsolatban. 
 
Horváth Jácint: Egy kiegészítést szeretnék kérni a kérdések napirendi pontnál az egyik múltkori 
kérdésemre, illetve új kérdésként egy kérdést szeretnék feltenni a közbeszerzési szerződések 
nyilvánosságával kapcsolatban. 
 
Dénes Sándor: Több hozzászólót nem látok, és akkor elkezdjük az 1. napirendi ponttal. 
 
 
 
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászólót nem látok. Akkor a rendeleti javaslatról szavazunk. 
 
 
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

39/2014.(XII.22.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 39/2014.(XII.22.) 
önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 
7/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászólót nem látok. Akkor előbb a határozati javaslatról 
szavazunk. Szavazás indítható. 
 
 
A közgyűlés 10 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 

277/2014.(XII.18.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. egyetért azzal, hogy az önkormányzat működési kiadásain belül (1/11. 

melléklet) tervezett „adathálózat kezelési fejlesztési és támogatási 
szolgáltatások” soron levő összegből az alábbi célokra 8 827 eFt-ot 
átcsoportosításra kerüljön:  

 
- szakképzési ösztöndíj pályázatra 375 eFt 
- Műszaki Szakképző Iskola, Hunyadi utcai épületénél  

parkoló kialakítására 2 683 eFt 
- Hajgató utca 22. szám előtti útburkolat felújítására 1 563 eFt 
- Kiskanizsai ravatalozó hangosítására 303 eFt 
- Csónakázó-tónál épülő látogató központ területének 

áramellátására 534 eFt 
- térinformatikai rendszerének fejlesztésére 3 369 eFt 

 
Határidő: azonnal 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 
 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Műszaki Szakképző Iskola, Hunyadi 

utcai épületénél parkoló kialakítására, a Hajgató utca 22. szám előtti 
útburkolat felújítására, a Kiskanizsai ravatalozó hangosítására és 
Csónakázó-tónál épülő látogató központ területének áramellátására 
átcsoportosított összegek, valamint a 28/2014.(IX.03.) és 35/2014.(XI.03.) 
számú rendeletmódosításokkal biztosított előirányzat-növekmények terhére 
döntsön a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt-vel kötött finanszírozási szerződésben 
szereplő előirányzatok megemeléséről, egyidejűleg felhatalmazza az ÜJKB 
által jóváhagyott szerződésmódosítás aláírására 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 
 
3. dönt arról, hogy a Kanizsa Uszoda Szolgáltató Kft. részére 9 886 000 Ft 

összegű támogatást biztosít, az önkormányzat általános tartaléka kerete 
terhére javítási, karbantartási feladatok elvégzésére. 
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Felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló döntés meghozatalára és 
az ÜJKB által jóváhagyott támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 
 

 
Dénes Sándor: És akkor a rendeleti javaslatról szavazunk. 
 
 
A közgyűlés 10 igen és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet 
alkotja: 
 

40/2014.(XII.22.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja 40//2014.(XII.22.) 
önkormányzati rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
3. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
 
 
Dénes Sándor: Itt három pontot találtak képviselőtársaim. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: A bizottsági ülésen felvetődött az elsővel kapcsolatban egy kis probléma, ami 
időközben rendeződött, tehát megnyugtatóan rendeződött. Mind a három pontot az előterjesztést szerint 
fogadta el a bizottság, tehát a harmadikkal a nemes választ fogadta el. 
 
Dénes Sándor: Több hozzászólás nincs. Akkor szavazunk. Akkor egyben szavazhatjuk a négy pontját 
ennek a határozati javaslatnak. Szavazás indul. 
 
 
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

278/2014.(XII.18.) számú határozat 
 
1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Dózsa u. – 

Boszorkány u. – Balatoni út - Hevesi út által határolt tömbben a tömbre 
vonatkozó 10 m előkert érték törlésével, a 1839/106 hrsz-ú magánút mentén 
0,00 m előkert-mélység szabályozásával, valamint a Gksz-2-sz jelű 
kereskedelmi-szolgáltató területen a beépítettség 50 %-ra történő 
megemelésével. 

Határidő: 2015. június 30. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
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2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Rozgonyi utca 12. 

melletti 1159/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett kiszolgáló út szabályozási 
szélességének a tervezett gyalogjárda és kétoldali merőleges beállású 
parkoló figyelembevételével történő kiszélesítésével. 
 

Határidő: 2015. június 30. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
 
3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem ért egyet a Honvéd u. 6. 

ingatlanon tervezett lakópark megvalósítása érdekében a Honvéd u. – 
Dózsa u. – Petőfi u. tömbbelsőben a szabályozási terven szereplő M-k jel 
törlésével. Felkéri a Polgármestert, hogy e döntésről Kérelmezőt 
tájékoztassa. 
 

Határidő: 2015. január 10. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
 
4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 

határozat 1. pontjában szereplő településrendezési terv módosítás 
tervkészítési költségeit településrendezési szerződés keretében hárítsa át a 
módosítást kezdeményezőre. 

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

 
 
 
4. Javaslat a "Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok 

számára" című, ÁROP-.A.5-2013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó döntések 
keretében gazdasági társaságok működtetésére (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívottak: Dóró János ügyvezető 
 Nagy Imre ügyvezető 

 
 
Dénes Sándor: Az átalakítás folyamatban van, és a vezetők, a Kanizsa TV és a Kanizsa Újság 
vezetőinek április 30-dikáig meghosszabbítjuk a mandátumát. 
 
Marton István: Ez az a napirend, ami különböző címek alatt már a harmadik választott közgyűlést 
terheli. Szóval, ilyen fokú tehetetlenség egy ilyen egyszerű ügyben, ez egyszerűen döbbenetes 
számomra. Ezt tegnap ugye bizottsági ülésen is vitattuk, ott részletesen kifejtettem az álláspontomat, de 
nincs neki értelme, hogy az ember ezt elmondja, mert ez tényleg olyan egyszerű ügy, hogy ahogy 
említettem tegnap a kiváló ügyvéd kollegának, hogy ezt ma délre már rendezni tudta volna, ha megvan 
hozzá a szándék. Én nem tudom, hogy ezt miért kell húzni, halasztani. De talán a lényege az, hogyha 
nehezen megy az összevonás, akkor egyszerűen vagy megszüntetem mind a kettőt, vagy 
megszüntetem az egyiket, és a másik, ami megmarad, kaphat akár más nevet is, de hozzácsatolom a 
feladatokat ilyen, olyan, ami a megszűntből átmegy, illetve még új feladatokat is kéne neki adni. Ez pár 
órás munka. Itt meg már a harmadik választott közgyűlés szenved vele. Elképesztő. 
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Dénes Sándor: A legjobb megoldást keressük, és még egy kis időre szükség van hozzá. 
 
Gábris Jácint: Én igazából csatlakoznék Marton képviselőtársamhoz annyiban, hogy én se tartom 
szerencsésnek azt, hogy ilyen hosszú ideje húzzuk ezt a kérdést. Én megértem az indokot, logikusnak is 
tűnik egyébként itt a 2014-es gazdasági évnek a zárása, illetve az arról szóló jelentésnek a megvárása 
is. Ettől függetlenül én is úgy gondolom, hogy ezt meg kellett volna tennünk. Az lenne a kérésem, hogy 
ezt, amilyen hamar, itt ugye jelezve is van, de akkor tényleg kerüljön pont ennek a végére. 
 
Dénes Sándor: Így lesz képviselő úr. Több hozzászólót nem látok. A határozati javaslatról szavazunk. 
 
 
A közgyűlés 11 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

279/2014.(XII.18.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a 130/2014.(VI.05.) számú határozata 1. pontjának második mondatában 

meghatározott határidőt módosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a 
Kanizsa TV Nonprofit Kft. és a Kanizsa Újság Kft. átalakítására vonatkozó 
javaslatát terjessze a Közgyűlés elé. 

 
Határidő: 2015. április 30. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: dr. Termecz Marianna aljegyző) 
 
2. a Kanizsa Újság Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető-főszerkesztő 

tisztségére 2015. január 1. naptól 2015. április 30. napjáig tartó határozott 
időre újraválasztja Dóró János Nagykanizsa, Városkapu krt. 16/B. szám 
alatti lakost. A tisztség betöltésére megbízási jogviszonyban, változatlan 
feltételekkel kerül sor. A Közgyűlés az ügyvezető-főszerkesztő megbízási 
díját havi bruttó 290.000 Ft összegben állapítja meg, és felhatalmazza a 
polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megbízási 
szerződés aláírására. 

 
3. a Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezető-főszerkesztő tisztségére 2015. január 1. 
naptól 2015. április 30. napjáig tartó határozott időre újraválasztja Nagy Imre 
Nagykanizsa, Teleki u. 3/A. szám alatti lakost. A tisztség betöltésére 
megbízási jogviszonyban, változatlan feltételekkel kerül sor. A Közgyűlés az 
ügyvezető-főszerkesztő megbízási díját havi bruttó 290.000 Ft összegben 
állapítja meg, és felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: dr. Termecz Marianna aljegyző) 
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5. Javaslat Nagykanizsa Megyei jogú Város Közgyűlésének 2015. évi munkatervére 
(írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: Ahogy itt a forgatókönyvben már említettem, mellette találják képviselőtársaim a 
kiegészítést. Egy-két dátumnak a javítása történt meg. Hozzászólót nem látok. Akkor a határozati 
javaslat, tehát a 7.1-esnek a határozati javaslata kerül szavazásra a kiegészítésekkel együtt. Szavazunk. 
 
 
A közgyűlés 11 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 

280/2014.(XII.18.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi munkatervét a 
kiegészítés melléklete szerint elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: munkaterv szerint 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző) 

 
 
6. Javaslat a Nagykanizsa Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft folyószámlahitelének 

meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívottak: Szabó Norbert ügyvezető 

 Horváth Balázs ügyvezető 
 
 
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Nincs hozzászóló. Akkor szavazunk a határozati javaslat két 
pontjáról. 
 
 
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

281/2014.(XII.18.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. egyetért a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. 

által kötendő 20.000.000,-Ft összegű hitelszerződés fedezetét biztosító, az 
Önkormányzat tulajdonát képző nagykanizsai 1970, 1318, 1319, 1320, 1321 
hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó jelen előterjesztés I. sz. mellékletét képző 
jelzálogszerződés megkötésével és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

 
Határidő: 2014. december 22. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 
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2. felkéri a polgármestert, hogy a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Kft. 

taggyűlésén a jelen előterjesztés II. és III. számú mellékletét képző 
folyószámlahitel szerződés és a követelésen alapított jelzálogszerződés 
aláírását támogassa. 

 
Határidő: 2014. december 22. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 

 
 
7. Javaslat a Zala Volán Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására (írásban) 

Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Papp László vezérigazgató 

 
 
Dénes Sándor: Ugye ezt meg kell tennünk. Két évre kötjük. Hozzászóló nincsen. Akkor szavazunk a 
határozati javaslatról.  
 
 
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 

282/2014.(XII.18.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. dönt arról, hogy a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 

törvény 24. (4) bekezdés a) pontja alapján közvetlenül megbízza a Zala 
Volán Zrt.-t, - jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződésben 
foglalt feltételek szerint - Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási 
feladatok ellátásával 2015. január 1. napjától a hatályos menetrend és 
járatok felülvizsgálatát követő pályázati eljárás lebonyolításáig, legfeljebb 
2016. december 31. napjáig tartó határozott időre. Felhatalmazza a 
polgármestert az Zala Volán Zrt.-vel kötendő mellékelt közszolgáltatási 
szerződés aláírására.  

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: (Tárnok Ferenc csoportvezető) 
 
2. dönt arról, hogy a helyi tömegközlekedés 2015. évi veszteség 

finanszírozásához szükséges, a Zala Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási 
szerződés alapján meghatározott fedezetet – a jelenlegi ismeretek szerint 
estleges állami támogatással együtt - összesen az előző évi előirányzattal 
egyező 122.000 e Ft-ot 2015. évi költségvetésében tervezi. A 
közszolgáltatási szerződés érvényességi idejére a közszolgáltatás 
ellátáshoz szükséges fedezetet a mindenkori költségvetésében szerepelteti.  

 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 
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8. Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervének módosítása (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Gáspár András vezérigazgató 

 
 
Dénes Sándor: Ugye az év során többletfeladatokat kapott a Zrt., és erről szól a módosítás. A vitát 
megnyitom. Hozzászóló nincs. Lezárom és szavazás következik a határozati javaslatról. 
 
 
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

283/2014.(XII.18.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2014. 
évi üzleti tervét 0 eredménnyel és 686 734,- eFt városüzemeltetési feladat 
finanszírozással jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati 
forrásra vonatkozó finanszírozási szerződés megkötésére. 

 
Határidő: 2014. december 23. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester  

 
 
 
9. Javaslat a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti Tervének 

módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezető 

 
 
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászóló nincs. Akkor lezárom. Szavazás következik. 
 
 
A közgyűlés 10 igen, 3 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
határozatot hozza: 
 
 

284/2014.(XII.18.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai Szociális 
Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2014. évi Üzleti Tervének módosítását 0 Ft 
eredménnyel jóváhagyja. 

 
 
10. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakásra határozott idejű bérleti szerződés megkötésére 

(írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Kámán László vezérigazgató 

 
 
Dénes Sándor: Itt a Fő utca 8-ról van szó. Újabb 5 évre kötnénk meg a szerződést a Zala Megyei 
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetével. Vitát megnyitom. Hozzászóló nincs. Köszönöm. Akkor 
szavazás következik a határozati javaslatról. 
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A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

285/2014.(XII.18.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala Megyei Fogyatékosok 
Rehabilitációs Intézete és Otthonával (Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9.) a 
 

1. Nagykanizsa, Fő u. 8. I. lh. I. em. 11. 
2. Nagykanizsa, Fő u. 8. II. lh. II. em. 6. 

 
szám alatti önkormányzati bérlakásokra 2015. január 01. napjától határozott 
idejű lakásbérleti szerződéseket köt a jogszabályban meghatározott formájú 
lakhatást nyújtó szolgáltatás – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. III. törvény 85/A. § (3) bekezdés aa) pontjában meghatározott 
fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona ellátás (közfeladat) - 
biztosításáig, legfeljebb azonban 5 év időtartamra. Bérlő a bérleti szerződés 
időtartama alatt a lakások bérleti díjáról szóló helyi rendelet szerint költségelvű 
bérleti díjat köteles megfizetni.  
Felkéri a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatóját 
a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2015. január 15. 
Felelős  :  Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kámán László vezérigazgató) 

 
 
 
11. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 

Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
 
Dénes Sándor: Polgármesteri tájékoztató, ahogy említettem a kiegészítésekkel együtt. A vitát 
megnyitom. 
 
Balogh László: Egy büszkeségre okot adó dologra itt is hadd hívjuk a figyelmet. A Kanizsa Monográfia 
3. kötete is megjelent. A bemutatója vagy két hónappal ezelőtt volt, és most születik meg az a közgyűlési 
határozat, ami által támogatási szerződéssel kiegészítve hát, árusítani is lehet. Hadd jelezzem azt, sok-
sok városlakó nevében tényleg tudom, mert már előjegyzési sor van, akik szeretnék akár karácsonyra a 
Kanizsa Monográfia 3. kötetét a saját karácsonyfájuk alatt látni. Tehát ennek érdekében tisztelettel 
kérem polgármester urat és az illetékes munkatársakat a hivatalban, hogyha most megvan a közgyűlési 
döntés, akkor azt hiszem, hogy igazán megoldható talán még egy nap alatt is az, hogy mondjuk a 
megfelelő könyvesboltba kerüljön a Kanizsa Monográfia 3. kötete néhány példányban, mert sokan 
nagyon várnak rá. Egyébként Kanizsa pedig legyen büszke arra, hogy nem sok nagy, közép, kisebb 
város van, amelyik ilyen igényes és magas szakmai színvonalú, esztétikus monográfiasorozattal bír. 
 
Dénes Sándor: Elnök úr egyetértünk, így igaz. 
 
Horváth Jácint: Ismét csak hangot kell adnom annak, hogy méltánytalannak tartom, hogy a 
polgármesteri beszámolóban megint ennyi napirendi pontként is, önálló napirendi pontként is helyet 
foglalható dolog kerül be és egy szavazással szavazunk, úgyhogy először is szeretném kérni azt, hogy 
határozati javaslatonként szavazzunk külön-külön. És akkor a hozzászólások. Hát mivel két perc áll 
rendelkezésre és annyi mindenhez lenne, ezért. Mindegy, maximum kétszer szólok hozzá. Az egyik 
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akkor a környezetvédelmi program esetében mindenképp szóvá kell tennem azt, hogy szeretném 
megkérdezni, hogy mennyibe került ez a városnak? Végigolvastam ezt a környezetvédelmi programot és 
hát megmondom őszintén, hogy 133 valahány oldalas szöveges rész, abból 106 oldal a helyzetelemzés. 
Tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy az arányok meglehetően torzak így a dologban. Amikor egy 
programról beszélünk, akkor a helyzetelemzésnek maximum a fele, de akkor már jóindulatú voltam, 
legyen. Tele van adatokkal. Abból a szempontból tökéletes ez a program, hogy öt év múlva, amikor ez 
lejár, az adatokat a hivatali dolgozók kicserélik benne és tökéletes lesz öt év múlva is, mert annyi 
általánosságot tartalmas és semmi konkrétum szinte nincsen benne. A programból egy az egyben 
hiányzik a megújuló energia, energiahatékonyság, ami szerintem a környezetvédelemnek alapvető 
része. Így én ebben a formában az általánossága miatt, a programrész kidolgozatlansága miatt, és 
emiatt, amit elmondtam az előbb, hogy alapvetően szerintem fejezetek hiányoznak belőle, amit 
tartalmaznia kéne egy környezetvédelmi programnak, nincsenek benne. Én nem javaslom jelen 
pillanatban az elfogadását. Kérném, hogy a szakértő tanácsadóknak küldjük vissza és újra hozzuk be 
akár a következő közgyűlésre is. Aztán még lesz még egy. 
  
Dénes Sándor: Köszönöm szépen képviselő úr. Még egy két perces hozzászólást kért parancsoljon! 
 
Horváth Jácint: Akkor folytatom városmarketing és brüsszeli pályázatok ügyében, ami az első 
kiegészítésben van. Egyáltalán nem látom megalapozottnak az előterjesztést olyan tekintetben, hogy 
miért indokolt. Ugyan van ott egy szövegrész, hogy miért indokolt a városmarketing feladatokat továbbra 
is csinálni. Alapvetően egy jó ügynek tartom, hogy a városmerketingelni kell - csúnya szóval -, tehát a 
várost el kell adni és erre igenis fordítani kell a városnak, de azt nem látjuk, hogy ennek milyen konkrét 
eredményei voltak az elmúlt időszakban, ami predesztinálja, mondjuk akár ezt a vállalkozást, aki eddig 
csinálta, hogy ezt továbbfolytassa. Tehát erre szeretnék egy választ kapni, hogy mik voltak azok a 
konkrét kézzelfogható eredményei ennek az elmúlt éves együttműködésnek, amik ilyen nagy 
optimizmusra adnak okot, ami itt az előterjesztésben szerepel, hogy ezt az együttműködést ily módon 
folytatni kell. A másik pedig a brüsszeli pályázati dolog, hogy brüsszeli közvetlen forrásokra 
pályázhasson a város. Itt megint hivatkozik az anyag arra, hogy 2013-ban ugye volt már erre egy féléves 
együttműködés egy budapesti Kft.-vel. Azt kell, hogy mondjam, hogy az, amit ott eredményként felsorol 
az anyag, hogy milyen eredmények jöttek ebből ki, hát azért meg mondom őszintén, egy normális 
tanácsadó cég azért ezt ingyen végzi annak fejében, hogy később ő írja a pályázatokat. Tehát azért ez 
édes kevés. Konkrét projektet nem sorol fel, hiszen nem volt konkrét pályázatmegírása ugye abban a 
féléves időszakban erre. Úgyhogy nem látom értelmét, hogy ilyen történjen, mert kell, szükség van rá, 
ezt aláhúzom, de mit ért az alatt konkrétan az előterjesztés, amikor azt mondja, hogy konkrét 
eredményeket kíván ezzel a céggel szemben támasztani? És még a városmarketingnél 10,5 mFt-ot 
előirányoz az előterjesztés ezen költségek fedezésére. Ennél a pontnál nem irányoz elő semmilyen 
költséget. Szeretném kérdezni továbbá, hogy milyen költséggel tervezi a város ezt a feladatot ellátni? És 
mindkét esetben szeretném kérni a várost, hogy mindkét esetben vannak nagykanizsai vállalkozások, 
akik el tudják látni, vagy el képesek látni ezt a feladatot, hogy a meghívandók között legyen nagykanizsai 
cég.  
 
Bizzer András: Én egy kicsit szeretnék rávilágítani arra, hogy miért van szükség marketingre és ezen 
belül kommunikációra. Ez a cég, amúgy egy budapesti cég, és én ezt azért tartom fontosnak, mert az a 
cég rendelkezik jó kapcsolatokkal Budapesten és ezért ez jól tudja ellátni a feladatait. Erre azért van 
szükség, mert ugye ennek a cégnek köszönhetően több alkalommal Nagykanizsa a város számára 
teljesen ingyenesen TV-műsorokba kerülhetett be, országos TV-műsorokba, például a Dödölle Fesztivál 
első napján az Erzsébet térről élőben lehetett bejelentkezni és mindenki láthatta azt, hogy Nagykanizsán 
milyen rendezvények vannak. Aztán például a Hír TV Paletta című műsorában is többször szerepelhetett 
a város, illetve egyéb országos sajtótermékekbe, internetes oldalakon. Tehát ez a város számára 
előnyös, hiszen a rendezvényeinket meg tudjuk jeleníteni és el tudjuk érni azt, hogy az egész ország 
területéről érkezzenek ide turisták a rendezvényeinkre. Illetve ez a cég olyan segítséget is nyújtott 
például, hogy amikor a város maga szervez meg egy rendezvényt például augusztus 20-án akkor 



14 
 

segítséget nyújt abban, hogy olyan országos szintű fellépőket keres, akik el tudnak jönni és jó árban 
tudnak eljönni. Tehát a város számára előnyös szerződések tudnak megköttetni. Tehát ez az 
együttműködés én úgy gondolom, hogy a múltban is gyümölcsöző volt és szükség van rá a jövőben is. 
 
Dénes Sándor: Több kérdést nem látok, a vitát lezárom. Horváth Jácint képviselő úr a környezetvédelmi 
programmal kapcsolatosan - valóban ez egy 130 egynéhány oldalas anyag és a helyzetelemzés, Ön is 
tudja, hogy nagyon fontos valóban és egy értékes munka ez. Én úgy tudom, hogy ez 3,5 mFt volt a 
környezetvédelmi programnak az ára. A programot elkészítő cég részéről egy szakember itt van a 
körünkben. Nem tudom, kíván-e hozzászólni, kiegészítést tenni, válaszolni a képviselő úr kérdésére, 
amelyben ugye azt tette volt ugye, hogy nincsenek konkrét feladatok, illetve a geotermikus energiával 
kapcsolatos rész szegényes. Ugye ez volt a lényege képviselő úr? Hiányos. 
  
Kapolcsi Imre: Kapolcsi Imre vagyok az ÖKOHYDRO Kft. ügyvezetője. Mi készítettük a 
környezetvédelmi programot. Az előbb hallottam, az összegre vonatkozóan az 2.800.000 + ÁFA 
összegről van szó. 
 
Dénes Sándor: Elnézést, tehát akkor én a bruttót mondtam, igen. 
 
Kapolcsi Imre: Én nettóban tudok beszélni. Ennyit talán kiigazításként, vagy pontosításként. A 
környezetvédelmi programot a meglévő adatok alapján ugye helyzetelemzést, értékelést végeztünk. Ez 
100 egy-két oldal és a többi pedig az elkövetkezendő 5-6 évben végrehajtható feladatokról szól. 
Megpróbáltunk minden feladatrészt úgy kidolgozni, ahogy a rendelkezésre álló adatokból azt meg tudtuk 
tenni. Lehet, hogy vannak benne olyan részek, amik talán kevésbé kidolgozottak, de talán azért, mert 
nem igazából látszik ma, hogy 2020-ig mire van lehetőség. Egy környezetvédelmi állapotfelmérést végző 
cég nem tudja megmondani, hogy az önkormányzatnak mire van lehetősége, sőt azt sem, hogy milyen 
pályázati források állnak majd rendelkezésre. Az anyagunk végén azt mondjuk, hogy ezeket a pályázati 
lehetőségeket meg kell keresni, ezeket a forrásokat, lehetőségeket figyelni kell, és ennek alapján lehet 
majd elmondani. A geotermikus energiáról annyit, hogy ez valóban egy fontos része lehet a programnak. 
Mi annyit írtunk erről, amennyit a lehetőségeink megengedtek. Amennyiben ez további pontosítást 
igényel és amennyiben szükséges természetesen ezt részleteibe is kidolgozzuk, ha egy ilyen 6 évre 
szóló programnál ez szükséges. Inkább úgy gondolom, hogy egy intézkedési terv szerint kellene ezeken 
végigmenni. Mi ehhez nem tettünk határidőket és összeget az előbb említettek miatt. 
 
Dénes Sándor: Jó köszönöm szépen. Horváth Jácint úr szót kért, de már lezártam az előbb a vitát. 
Ugye kétszer lehetőséget adtam. Köszönöm a megértést. Horváth Jácint képviselő úrnak volt egy olyan 
javaslata egy módosító javaslata, hogy külön-külön szavazzunk az egyes napirendekről. Ugye képviselő 
úr? Akkor először szavazzunk.  
 
 
A közgyűlés 3 igen, 8 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.  
 
 

286/2014.(XII.18.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Horváth Jácint 
képviselő javaslatát, hogy a Polgármester tájékoztató valamennyi határozati 
javaslati pontjáról külön-külön szavazzanak.  

 
 
Dénes Sándor: Tehát a polgármesteri tájékoztatónak először szavazzunk az egyszerű többséget 
igénylő pontjairól.  
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A közgyűlés 10 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.  
 
 
Dénes Sándor: És most pedig a minősített többséget igénylő pontokról.  
 
 
A közgyűlés 10 igen, 1 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja  
A közgyűlés ez előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:  
 
 

287/2014.(XII.18.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a 240/45/2/2011.(VI.30.); 10/1,2/2012.(I.26.); 7/42/1,2/2014.(I.23.); 

48/5/1,2/2014.(III.06.); 65/1/2014.(III.27.); 228/2014.(X.30.); 
235/11/2014.(X.30.); 235/12/2014.(X.30.); 235/19/2014.(X.30.); 
235/22/1/2014.(X.30.); 236/1-2/2014.(X.30.); 237/2014.(X.30.); 
238/2014.(X.30.); 206/2014.(IX.25.); 285/1-3/2013.(X.31.); 234/1-
3/2014.(X.30.)  számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. az 556/2009.(X.29.) számú határozat - Kerékpárút hálózat kialakítására tett 

intézkedések értékelése és a további feladatok meghatározása - 
végrehajtásának határidejét 2015. január 31-ig meghosszabbítja. 

 
3. a 150/1-2/2014.(VI.26.) számú határozat - Javaslat villamos energia 

beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására - végrehajtásának 
határidejét 2015. március 31-ig meghosszabbítja. 

 
4. a 155/8/2014.(VI.26.) számú határozat - Nagykanizsai 07 hrsz-ú ingatlan 

legelő művelési ágban nyilvántartott b) alrészlete művelési ágának kivett 
területté történő átminősítése - végrehajtásának határidejét 2015. február 
28-ig meghosszabbítja.  

 
5. a 201/2014. (IX.25.) számú határozat - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) rendelete 
módosításának jóváhagyására – végrehajtásának határidejét 2014. 
december 31-ig meghosszabbítja.  

 
6. a 233/1-2/2014.(X.30.) számú határozat - Javaslat csatornaprojekt 

keretében elkészült víziközművek tulajdonba vételével kapcsolatos döntések 
meghozatalára - végrehajtásának határidejét 2015. január 31-ig 
meghosszabbítja. 

 
7. a 236/3/2014.(X.30.) számú határozati pont - Javaslat a Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 141/2/2014.(VI.05.) 
számú határozatával Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén helyi autóbusszal végzett személyszállítási feladatok ellátása 
tárgyában kiírt pályázat elbírálására - végrehajtásának határidejét 2015. 
március 31-ig meghosszabbítja.  
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8. a 276/13/2013.(IX.26.) számú határozat - Zöldterület-fejlesztési Koncepció- 
végrehajtásának határidejét 2015. december 31-ig meghosszabbítja. 

 
9. a 185/26/2014.(VIII.28.) számú határozat - Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos szövetségének támogatása - végrehajtásának határidejét 2014. 
december 31-ig meghosszabbítja.  

 
10. a 2013. július 12-én kelt támogatási szerződés alapján Bagola városrészben 

elvégzendő 2014. évi fejlesztések határidejét 2015. május 31-re módosítja. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc osztályvezető) 

 
11. Cserti Csillát 2015. január 01-től 2015. július 30-ig munkajogviszony 

keretében projektmenedzseri és termelői koordinátor munkakörben 
foglalkoztatja bruttó 170.000 Ft/hó munkadíjjal, mely munkadíj a projektből 
kerül finanszírozásra. Felkéri a polgármestert, hogy gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogokat. 
 
Határidő: 2015. 01. 01. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető) 

 
12.  
1.) a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város Települési Környezetvédelmi Programját (2015-2020) jóváhagyja.  
2.) a 2019-2014. évekre szóló Települési Környezetvédelmi Program 

végrehajtásáról, a célok megvalósulásáról készült 2014. évi 
adatszolgáltatást a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerint tudomásul 
veszi.  

3.) a lakóhelyi környezet állapotának 2014. évi alakulásáról szóló tájékoztatót 
a jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerint elfogadja. Felkéri a 
Polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 46. § e) pontja, valamint 51. § (3) bekezdése 
szerinti tájékoztatót a lakosság számára Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
honlapján tegye közzé.  
 
Határidő: 2014.december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester  
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető, Vagyongazdálkodási és 
Városüzemeltetési csoport) 

 
13. a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évben végzett 
tevékenységéről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 
14. az Idősügyi Tanács 2014. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
15. a 2014. évi munkaterv decemberi napirendjei között szereplő  
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- „Javaslat a zöldterület-fejlesztési koncepció elfogadására” előterjesztés 
beterjesztésének határidejét a 2015. decemberi soros ülés időpontjáig 
meghosszabbítja; 

- a „Nagykanizsa Megyei Jogú Város minőségi labdarúgó sportja (1. 
osztályban szereplő városi labdarugó csapat létrehozása és 
finanszírozása)” napirendi pontot nem tárgyalja, mert a létrehozás 
feltételei sem szakmai, sem pénzügyi szempontból nem biztosítottak.   

 
16. egyetért azzal, hogy a Kanizsai Vízilabda Sportegyesületet Nagykanizsa 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 1000 E Ft működési támogatásban 
részesítse, amelynek forrása a 2014. évi költségvetés 1/16. mellékletének 
„Általános tartalék működési célra” előirányzat sora. Felkéri a polgármestert, 
hogy a támogatási szerződést írja alá. 
 
Határidő: 2014. december 22. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető 
 Kunics György osztályvezető) 

 
17. a Lakiteleki Tölgy Alapítványnak 100 000 Ft támogatást biztosít a 2014. évi 

polgármesteri keretből Bartha Miklós 1908-1913. között összegyűjtött 
műveinek kiadásához. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási 
szerződést írja alá. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Strobl Krisztina csoportvezető) 

 
18.  
1.) egyetért azzal, hogy a polgármester kérjen ajánlatokat Nagykanizsa 

gazdasági és turisztikai életére vonatkozó városmarketinges, illetve a város 
jó hírének megőrzésére, ápolására, a város gazdasági vonzerejének 
növelésére vonatkozó kommunikációs feladatok elvégzésére.  

2.) felkéri a polgármestert, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
bonyolítsa le a szakértői munka elvégzésére vonatkozó eljárást, majd a 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződést kösse meg. Felkéri a 
polgármestert, hogy a pályázat eredményéről a közgyűlést tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Strobl Krisztina csoportvezető) 

 
3.) dönt arról, hogy a munka elvégzéséhez szükséges fedezetet (max. br. 10 

500 e Ft-ot) az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 

 
19.  
1.) egyetért azzal, hogy a polgármester kérjen ajánlatokat Nagykanizsa 

gazdasági életének fellendítése érdekében brüsszeli fejlesztési tanácsadás, 
mint szakértői munka elvégzésére.  
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2.) felkéri a polgármestert, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
bonyolítsa le a szakértői munka elvégzésére vonatkozó eljárást, majd a 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződést kösse meg. Felkéri a 
polgármestert, hogy a pályázat eredményéről a közgyűlést tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Strobl Krisztina csoportvezető) 

 
3.) dönt arról, hogy a szakértői munka elvégzéséhez szükséges fedezetet (max. 

br.  6 000 e Ft-ot) az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője) 

 
20. a Kanizsa Fúvós Egyesületnek 1.300 e Ft támogatást biztosít az Újévi Gála 

megrendezéshez, amelynek forrása az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének céltartalékában szerepeltetett összeg (Civil szervezetek 
által rendezett városi jelentőségű programok támogatása). Felkéri a 
polgármestert, hogy a támogatási szerződést írja alá. 
 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Strobl Krisztina Polgármesteri Szervezési Csoport 
 vezetője 
       Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője) 

 
21.  
1.) egyetért azzal, hogy az önkormányzat adótanácsadó céget bízzon meg a 

2014. évi ÁFA bevallási időszak felülvizsgálatára, az önkormányzati 
gazdasági ügyletekkel kapcsolatos adóoptimalizálásra és adótanácsadásra 
vonatkozóan egy év időtartamra. 
 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető, Gazdálkodási Osztály) 

 
2.) felkéri a polgármestert, hogy a megbízás költségeként jelentkező legfeljebb 

3.000.000 Ft+ÁFA díj forrását a 2015. évi költségvetés tervezésekor 
szerepeltesse. 
 
Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető, Gazdálkodási Osztály) 

 
22. dönt arról, hogy az alábbi táblázatban szereplő ingatlanokra vonatkozó - a 

hatályos településrendezési tervvel és az Integrált Területfejlesztési 
Programmal összhangban álló munkahely-teremtő gazdasági területek 
helybiztosítása céljából - az Önkormányzat javára történő elővásárlási jog 
bejegyeztetésekhez szükséges 780.000 Ft forrást a 2015 évi 
költségvetésében biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatot a 
2015. évi költségvetés tervezetben szerepeltesse. 
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sorszám hrsz. műv. ág terület (hektár, 
m2) 

M7 autópályától északra, Péterfai-ároktól NY-ra 
1. 05/42 R 7.2775
2. 05/44 SZ 5721
3. 014/3 SZ 28.9276

összesen: 36.7772
M7 autópályától északra, Péterfai-ároktól K-re 

4. 019/1 SZ 3802
5. 019/2 SZ 1357
6. 019/3 SZ 3705
7. 019/5 SZ 2923
8. 019/6 SZ 3499
9. 019/8 SZ 1.0214

10. 019/9 SZ 4876
11. 019/10 SZ 8823
12. 019/11 SZ 8822
13. 019/12 SZ 8823
14. 019/13 SZ 8823
15. 019/14 SZ 8823
16. 019/17 SZ 637
17. 019/18 SZ 314
18. 020/1 SZ 5741
19. 020/2 SZ 3663
20. 020/3 SZ 3065
21. 020/7 SZ 3034
22. 020/27 SZ 6280
23. 020/33 SZ 521
24. 020/34 SZ 522
25. 020/35 SZ 521
26. 020/36 SZ 522
27. 020/37 SZ 1030
28. 020/38 SZ 1031
29. 020/39 SZ 1537
30. 020/40 SZ 1537
31. 026/10 SZ 46.7511

össz: 57.1956
M7 autópályától D-re, Péterfai-ároktól NY-ra 

32. 05/20 SZ 3.0744
33. 05/21 SZ 1.2436
34. 05/22 SZ 6726
35. 05/23 SZ 4884
36. 05/24 SZ 4.2387
37. 05/40 R 979
38. 05/41 R 1.6550
39. 05/45 R 6301
40. 05/47 SZ 2.1075
41. 05/48 SZ 14.5854
42. 05/49 SZ 5525
43. 05/50 SZ 4250
44. 014/2 SZ 24.2113
45. 011/43 SZ 5518
46. 011/44 SZ 1.5091
47. 011/45 SZ 377
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48. 011/46 SZ 380
49. 011/47 SZ 5162
50. 011/48 SZ 5183
51. 011/49 SZ 5191
52. 011/50 SZ 5201
53. 011/51 SZ 5201
54. 011/52 SZ 5202
55. 011/53 SZ 5226
56. 011/54 SZ 5223
57. 011/55 SZ 5226
58. 011/56 SZ 5233
59. 011/57 SZ 5241
60. 011/58 SZ 5254
61. 011/59 SZ 5261
62. 011/60 SZ 5272
63. 011/61 SZ 5293
64. 011/62 SZ 5034
65. 011/63 SZ 6072
66. 011/64 SZ 5049
67. 011/65 SZ 5054
68. 011/66 SZ 5304
69. 011/67 SZ 5298
70. 011/68 SZ 5297
71. 011/69 SZ 5163
72. 011/71 SZ 5157
73. 011/72 SZ 5323
74. 011/73 SZ 5390
75. 011/74 SZ 5454
76. 011/75 SZ 5512
77. 011/76 SZ 5565
78. 011/77 SZ 5603
79. 011/78 SZ 5586
80. 011/79 SZ 1.0679
81. 011/80 SZ 1.0586
82. 011/81 SZ 400
83. 011/82 SZ 399
84. 011/83 SZ 8103
85. 011/84 SZ 2772
86. 011/85 SZ 5381
87. 011/86 SZ 6359
88. 011/87 SZ 4248
89. 011/88 SZ 5251
90. 011/89 SZ 5222
91. 011/90 SZ 5453
92. 011/91 SZ 6075
93. 011/92 SZ 6231

össz: 80.2579
M7 autópályától D-re, Péterfai-ároktól K-re 

94. 026/4 SZ, L 4022
95. 026/5 SZ, L 6547
96. 026/6 SZ, L 2652
97. 026/7 SZ, L 7.2682
98. 026/8 SZ, L 928
99. 026/9 SZ, L, E 1267
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100. 026/14 SZ, E 56.2919
101. 026/15 SZ, L 4.2348
102. 027/8 SZ, L 6600

össz: 69.9965
Mind össz.: 244.2272

 
Határidő: a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi 
főépítész) 

 
23.  
1.) a 151/43/2012.(IV.26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
2.) az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba az önkormányzat képviselőjeként 

2014. december 19. napjától Dénes Sándor polgármestert delegálja. Felkéri 
a polgármestert, hogy a döntésről a Zala Megyei Közgyűlés Elnökét 
tájékoztassa. 
 
Határidő: 2014.december 19. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 

 
24. engedélyezi a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Irodában a 

Kanizsa Kártya programmal kapcsolatos és az iroda egyéb feladatai 
ellátására a napi 4 órás részmunkaidős közalkalmazotti álláshely további 
egy évre, 2015. december 31. napjáig történő megtartását a 2015. évi 
költségvetés terhére. 
 
Határidő: 2015. január 1. - a munkáltatói intézkedésre, 
 2015. évi költségvetés elfogadása – a létszám és  
 előirányzat biztosításához 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bali Vera irodavezető, Bagarus Ágnes osztályvezető, 
 Horváth István NaG ESZ igazgató) 

 
25. egyetért a Nagykanizsa Városi Monográfia 3. kötetének 8.500 Ft-os 

egységáron történő értékesítésével. Felkéri a polgármestert, hogy 2015. év 
végén tájékoztassa a közgyűlést a kötet értékesítésének eredményéről. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes Művelődési és Sportosztály vezetője)  

 
26. jóváhagyja a Földművelésügyi Minisztérium nemzeti értékek és 

hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt 2014. évi pályázati 
felhívása alapján összeállított pályázat benyújtását maximálisan 2.000.000 
Ft projektköltséggel. 
Felhatalmazza polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő 
dokumentumok, továbbá a projekt pozitív elbírálása esetén a támogatási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. január 01. 
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Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős Rodekné Hederics Erika csoportvezető) 

 
27. tudomásul veszi Gábris Ádám felügyelő bizottsági tagságáról történő 

lemondását, és a Kanizsa TV Nonprofit Kft felügyelő bizottságába Glavák 
Zoltánt taggá választja meg. Felkéri a Kanizsa TV Nonprofit Kft ügyvezetőjét, 
hogy gondoskodjon a változás Cégbíróságnál történő bejelentéséről. 
 
Határidő: 2014. december 18. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: az érintett gazdasági társaság ügyvezetője) 

 
28. egyetért a Nagykanizsa Városi Monográfia 3. kötetének bizományosok 

számára kötetenként 8.000 Ft-os áron történő átadásával. A bizományosok 
a kiadványt 8500 Ft-os egységáron árusíthatják. A Közgyűlés felkéri a 
polgármestert, hogy 2015. év végén tájékoztassa a közgyűlést a kötet 
értékesítésének eredményéről. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes Művelődési és Sportosztály vezetője)  

 
29. dönt arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dél-

dunántúli Regionális Víziközmű-üzemeltető és Szolgáltató Kft.-beli tagságát 
2016. december 31-ig fent kívánja tartani. Felhatalmazza a polgármestert, 
hogy erről tájékoztassa a Dél-dunántúli Regionális Víziközmű-üzemeltető és 
Szolgáltató Kft ügyvezetőjét. 
 
Határidő: 2014.december 19. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 

 
30.  
1. a „Tudás-Park, A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének 

támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával” című, TÁMOP 
4.2.1C-14/1/Konv. jelű pályázati felhíváshoz pályázatot nyújt be legfeljebb 
650.000.000,- Ft projektösszköltséggel. A pályázat benyújtásához és 
megvalósításához önerő biztosítása nem szükséges, 

2. felhatalmazza Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterét, hogy a 
pályázat benyújtása és annak nyertessége esetén és sikeres megvalósítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és 
megvalósításához a Pannon Egyetemmel, Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Önkormányzatával 
a konzorciumi szerződést megkösse, 

4. felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Tudás-Park, A növekedési zónák 
tudástranszfer tevékenységének támogatása a felsőoktatási intézmények 
bevonásával” című, TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv. jelű konstrukcióra 
vonatkozóan  
a. a pályázat előkészítési szakaszában, a benyújtáshoz szükséges 

döntéseket saját hatáskörben meghozza, a pályázat benyújtásához 
szükséges külső szolgáltatások tekintetében – a beszerzési eljárások 
lefolytatása után – a megállapodásokat, a pályázat keretében 
elszámolható mértékig megkösse; 
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b. a pályázat nyertessége esetén a Támogatási szerződést megkösse, 
továbbá a projekt megvalósításához szükséges döntéseket saját 
hatáskörben meghozza, a lefolytatott beszerzési eljárások alapján a 
szerződéseket megkösse. 

 
Határidő:  2015. január 12. 
Felelős  :  Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős:  Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport vezetője) 

 
31. dönt arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen történő 
partnerségi együttműködés keretében, 2015. évben olyan szolgáltatást 
vegyen igénybe, ami a gazdaságfejlesztési célok gördülékenyebb 
tervezhetőségét és pontos cselekvési tervének létrehozását segíti elő. A 
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges 9.200 eFt forrást a 2015. évi 
költségvetés rendeletében biztosítja.  

 
Határidő: A 2015. évi költségvetés rendelet elfogadása 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető 

 
32. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 
 
 
 
12. Interpellációk, kérdések 
 
Gábris Jácint: Az első önálló kérdésem új kérdésként az lenne, hogy a szabálytalan parkolással 
kapcsolatos - nem arra gondolok, amikor egy picit átlóg az autó, hanem arra, amikor teljesen ferdén áll 
be. Most már nagyon-nagyon sok esetben szólnak emiatt a városlakók - és a fizető parkolóhelyekről van 
szó ráadásul -, hogy ott szabálytalanul parkolnak az autók ilyen módon. Tehát ismétlem, nem arról van 
szó, hogy a többi autó beállása miatt, hogy valahogy úgy jön ki a lépés, hogy pont egy picit átlóg, hanem 
amikor teljesen ferdés áll be és úgy tapasztalják, hogy órákig ott állnak. Nem úgy tapasztalják, ez így 
van órákig ott így az autó és erre kellene valami hathatós intézkedést fogasasítani függetlenül az autó 
tulajdonosának a személyétől. A másik, amit ezzel kapcsolatosan el tudok mondani, az pedig így a 
rendőrség felé közvetítve, hogy láttam, mikor felléptek olyan autókkal szemben, akik szabálytalanul 
leálltak, akár a posta mellet is és intézkedtek. Nekik szeretném megköszönni, hogy láthatóan történik 
ilyen intézkedés ez ügyben. Két kiegészítést jeleztem. Az egyik, az ugye a foglalkoztatással kapcsolatos 
kérdésemre kapott válasszal kapcsolatos lenne. Itt igazából, hát gondolom én, itt a Fodor úr is fölvetette 
azokat a híreket, amely alapján ugye több nagyobb foglalkoztatónál már történtek egyébként 
elbocsátások és úgy néz ki, hogy fognak is. Itt annyi kiegészítést azért tennék, hogy én nem talányosan 
fogalmaztam, hanem én tényekre alapoztam. Én tudom, hogy az írásban az van, hogy Önökhöz ez 
hivatalosan nem futott be. Csak annyiban pontosítanám, hogy az én részemről viszont ezt tényként 
közöltem. Tehát, nehogy valami félreértés legyen, hogy én is csak itt találgattam. Tehát hozzám 
konkrétan a munkavállalók fordultak, akiket ez érintett. Akár a harmadik műszak megszüntetése, akár a 
Bt-sekkel kapcsolatosan De egyébként az lenne a kiegészítő kérdésem, mert ez ugye nem volt, hogy 
konkrétan van-e valami intézkedési terv? Tehát, hogy konkrétan hogyan képzelik el ezen embereknek a 
segítését, hogyha ez nagyobb számban bekövetkezik, mert ezt változatlanul feltették irányomban, hogy 
olvastak ugyan fönt - egyébként nem biztos, hogy célszerű, csak ilyen formában közzétenni az 
interpellációra kapott válaszokat. Nyilván majd ez az én dolgom lesz, hogy a lakossági fórumon ezt 
esetleg közvetítsem az emberek irányába, illetve más formát is megtaláljam, hogy eljusson hozzájuk az 
információ. De ettől függetlenül megkérdezték tőlem, hogy jó, rendben van, ők értik a választ és el is 
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tudják fogadni, amit polgármester úr írt, csak nem látják a konkrét megvalósítási tervet erre vonatkozóan. 
Én azt mondtam, hogy nyilvánvaló akkor intézkednek, hogyha már konkrétan beállt a probléma. De hát 
nyilvánvaló, hogy ez nem fogja az embereknek, főleg azoknak, akiket ez már érint, nem fog számukra ez 
megfelelő válaszként szolgálni. A másik, az itt az útburkolati jelek és a villanyoszlopoknak kapcsán. 
Lehet, hogy én fogalmaztam túl általánosan. Nyilvánvaló, hogy arra is céloztam igen, hogy új 
berendezések létesítése ott, ahol ez szükségessé válik. De itt elsősorban azokra a létesítményekre 
gondoltam, ahol valami miatt nem üzemel a villanyoszlop. Tehát ez most üzemi hiba, vagy más jellegű, 
nem tudom. De nagyon sok olyan szakasz van a városban, ahol nem üzemel és erre volt egy általános 
kérdésem, hogy ahelyett, hogy behoznám konkrétan a területet – megtehetem persze, de elég sok 
terület lenne –, hogy egy általános vizsgálatot gondolom, el szoktak időszakonként végezni a 
szakemberek, hogy ezeket a pótlásokat, hogyha lehet, akkor minél előbb tegyék meg, mert ez a lakosok 
kérése. Egyre sötétebb van, hát itt van a téli időszak, csak még szerencsére annyira nem tapasztaljuk. 
De hát később ugye be fog állni a még sötétebb időszak. Tehát itt azért ezt az emberek jogosan vetik fel 
egyébként is. Az útburkolati jelekkel kapcsolatosan meg itt elsősorban azokra az útburkolati jelekre 
gondolok, amik megkopottak. Elég sok van sajnos a városban, ezekkel kellene valamit kezdeni. 
 
Dénes Sándor: Megvizsgáljuk képviselő úr és Gáspár úr intézkedni fog. 
 
Marton István (Ügyrendi): Ennél a napirendnél, ami a 15-ös sorszám alatt fut, Interpellációk, kérdések 
címszó alatt, sok-sok cikluson át úgy kezdődött, hogy a mindenkor regnáló polgármester megkérdezi, a 
korábban feltett kérdésekre a válaszokkal kapcsolatban valakinek van-e kifogása. Ez most már egy-két 
közgyűlésen elmaradt sajnálatos módon, de még vissza lehet rá térni. 
 
Dr. Fodor Csaba: Mondjam el ismételten, vagy sikerült megjegyezni az elején? Ha sikerült megjegyezni, 
akkor nem húznám az időt. 
 
Dénes Sándor: Köszönöm szépen képviselő úr. 
 
Balogh László: Én nem leszek olyan vicces, mint Fodor Csaba képviselőtársam. Konkrét négy 
kérdésemet szeretném mondani. Első: az ’56-os, az október 23-i élmények hatására újra előállok Orbán 
Nándor szobor tervével, mert költségvetés előtt vagyunk, és azt gondolom, hogy a berlini olimpikon 5. 
helyezett, a lovasszázados, aki lóval még tank ellen is ment, az ’56-os kanizsai nemzetőrség parancsnok 
igazán megérdemelne, akár az emléktáblájával szemben egy méltó, nem túlzásos szobrot, 
posztamensen elhelyezett mellszobrot. Van rá terv is. Tisztelettel kérdezem, kérem ennek 
megvizsgálást, mármint, hogy a megvalósítás lehetőségének a megvizsgálást. Még a jövő évi 
költségvetés előtt vagyunk. Második: tudomásom szerint van egy két éve bent lévő kérelem a Deák téri 
klinkertéglás út, az egykori suszter allé burkolatával kapcsolatban, amelyhez az önkormányzati 
tulajdonosi hozzájárulás is megvan, amely szerint a burkolatban található keskeny betonsáv 
megszüntetéséhez és a feliratos téglák beépítéséhez hozzájárul az önkormányzat 2013. március 12-vel 
kelt levelében. De azóta sem történt meg ez a minimális kis szakasz javítás, amelynek a lecseréléséhez, 
tehát beton helyett méltó, esztétikus téglák fednék azt a hibás tereprészt. Tehát a szükséges írott és 
íratlan téglák is megfelelő mennyiségben egyébként rendelkezésre állnak és ezzel nem kell megvárni a 
belvárosi rekonstrukciót tudomásom szerint. Tisztelt polgármester úr, kérem az intézkedését. És hát van 
még két rövid kérdésem. Harmadik: a Petőfi utca 112-es társasházak közötti földterületek a mai napig a 
Honvédelmi Minisztérium tulajdonában vannak. A HM tulajdonnal együtt a lakótelep közműbekötéseinek 
rendezése nem történt meg 2006 év óta. Jelenleg a társasházak megközelíthetősége csak a HM 
tulajdonon keresztül történhet, illetve a társasházak közmű becsatlakozási pontjai és a szolgáltató 
szolgáltatási pontjai közötti vezetékszakaszok nem a társasház és nem az önkormányzat tulajdonában 
vannak. Ha üzemzavar van, elméletileg a HM javítja, gyakorlatilag senki. Ezzel kapcsolatban kérek 
valamiféle hivatalos álláspontot tisztelettel. Negyedik: a Platán sor 1/A. épület mögött a Platán sor 1. 
épület mellett 1968/2-es helyrajzi számon lévő parkolók rendbetétele, hát húzódik már régóta. A 
környéken lakók kérik általam az előrelépést. Tudom, hogy megvan ennek a másik módja is, de hozzam 
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itt is nyilvánosságra a dolgot. A gyephézagos betonelemes parkoló burkolatának balesetmentesítése, 
feltöltése, mozgások megszüntetése, illetve a tőle északra lévő aszfaltos parkoló felújítása a 
gyephézagos, betonelemes parkolóval egy szintre hozása a probléma. Tisztelettel kérek valamiféle 
visszajelzést. 
 
Jerausek István Péter: Egy kérdést szeretnék feltenni, mégpedig a Búzavirág utcával kapcsolatban 
kerestek meg az ott lakók, hogy van-e annak módja és arra lehetőség, hogy a közúti forgalmat 
valamelyest csökkentsük, akár lakó piheneti övet nyilvánítással is. Elmondásuk szerint nagyon sok 
óvodáskorú gyerek található az utcában és ez nagy könnyebbség lenne a szülők számára, ha ez 
megtörténne. 
 
Horváth Jácint: Az egyik, az egy kiegészítés lenne. A legutóbbi közgyűlésen tettem fel kérdést a 
belvárosrekonstrukció elhalasztásával, illetőleg, hogy a közbeszerzési eljárás visszavonásra került és 
ezzel kapcsolatban kaptam is választ, hogy várhatóan a jövő évben újra meg fog jelenni ez a 
közbeszerzési felhívás. Arra nem kaptam csak választ, hogy mikorra tervezi így a munkakezdését, tehát 
a munkaterület átadását, munkakezdést mikorra várható ebben az ügyben? A másik kérdésem pedig új 
kérdésként arra vonatkozik, hogy a közbeszerzési törvény 31-es §-a alapján a közbeszerzés alapján 
megkötött szerződéseket a város honlapjára fel kell tölteni és ezeket öt évig a teljesítéstől számítva meg 
kell lennie. Nagyon sokat kerestem a város honlapján. Van olyan link, ahonnan semmi nem is érhető el, 
meg van, ami egyáltalán nem is működik, tehát a közzététel menü pont alatt. És ezeket a szerződéseket 
nem találtam sehol sem. Erre szeretnék rákérdezni, hogy pontosan hol vannak ezek, és hogyan vannak 
nyilvánosságra hozva? 
 
Dénes Sándor: Nincs több kérdés. Akkor a nyílt ülés napirendi pontjai elfogytak. Akkor egy rövid átállás 
és zárt üléssel folytatjuk 5 perc múlva.  
 
 
 
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 288/2014.(XII.18.) – 289/2014.(XII.18.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
 
A közgyűlés 290/2014.(XII.18.) számú határozatával önkormányzati hatósági ügyben döntött. 
 
 
 
 
 
Dénes Sándor polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 13.50 órakor bezárta. 
(Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 

 Dénes Sándor  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 

 


