JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. április 14-én (Kedd) 15.00 órakor tartott
soron kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Balogh László, Bizzer András, Dénes Sándor, Dr. Erdős László, Gábris Jácint,
Gyalókai Zoltán, Horváth Jácint, Jerausek István, Karádi Ferenc, Szőlősi Márta,
Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Dr. Termecz Marianna aljegyző,
Lehota János kabinetvezető, Bagarus Ágnes osztályvezető, Kunics György osztályvezető, Dr. Farkas
Roland jogtanácsos, Horváth István NaGESZ igazgató
Dénes Sándor: Kedves képviselőtársaim nagy szeretettel köszöntöm Önöket, a munkatársakat,
vendégeinket, a sajtó képviselőit a mai soron kívüli közgyűlésen, melynek apropója a zárt ülésnek a
témája. Ezért hívtuk a mai napra össze. Láthatták a napirendi pontokat. Mielőtt ezt a soron kívüli
közgyűlést elkezdeném, én kérem tisztelettel Önöket, hogy egy néma főhajtással és felállással
adózzunk, Dr. Horváth György képviselő úrra emlékezzünk ezzel, aki a napokban elhunyt és több
cikluson keresztül is városunk képviselője volt és egy aktív közéleti ember volt.
(A jelenlévők néma felállással adóztak Horváth György volt önkormányzati képviselő emlékének.)
Dénes Sándor: Megállapítom, határozatképesek vagyunk. Tizenegy képviselő van jelen, hárman
hiányoznak a mai közgyűlésről. Először a napirendi pontokat szavazzuk meg. A javasolt napirendi
pontokat a meghívóban olvashatták képviselőtársaim. Első javasolt napirend a NaGESZ
feladatbővülésének jóváhagyásával kapcsolatos alapító okirat, SZMSZ módosítása, második „Javaslat
Eszeny község támogatására”. Egy kárpátaljai községről van szó. És a zárt ülés pedig a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara állásfoglalásával kapcsolatos kérelem benyújtásáról, elbírálásáról szól. Ezek
lesznek a napirendek. Kérem, aki egyetért és támogatja, ő jelezzen kézfeltartással. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy egyhangúan, 11 igennel mindannyian elfogadtuk a napirendi pontokat.

A közgyűlés 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
66/2015.(IV.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. április 14-i soron kívüli
ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja:
Nyílt ülés:
1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet feladatbővülésének
jóváhagyására, valamint Alapító Okiratának és SZMSZ-ének módosítására
(írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Horváth István igazgató
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2. Javaslat Eszeny község támogatására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Zárt ülés:
3. Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi földbizottsági
feladatkörben hozott ZA01-00339/2015 iktatószámú állásfoglalásával
szemben benyújtott kifogás elbírálására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester

1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet feladatbővülésének jóváhagyására,
valamint Alapító Okiratának és SZMSZ-ének módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Meghívott: Horváth István igazgató
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászólót nem látok. Akkor a határozati javaslat pontjait, ha
megengedik, egyben tenném fel szavazásra. Ugye a határozati javaslatnak öt pontja van. Akkor a
szavazást indítjuk. Kézfeltartással szavazunk. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 11 igen, 0 nem, 0
tartózkodással ezt a napirendet elfogadtuk.
A közgyűlés 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
67/2015.(IV.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. egyetért a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor, valamint a Zöldtábor
üzemeltetési, felújítási feladatainak NaGESZ részére történő átadásával.
A Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor, valamint a Zöldtábor
üzemeltetési, felújítási feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi forrás
rendelkezésre áll az önkormányzat 2015. évi költségvetés 1/11 melléklet
122. és 125. sorain 7.135.000 Ft, illetve az 1/13 melléklet 13. és 14. sorain
5.999.695 Ft összegben.
Határidő:
2015. április 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető)
2. a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet módosító okiratát, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jelen
előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény módosító okiratát, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát adja ki, és
annak Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Határidő:
a közgyűlést követő 8 napon belül
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető
Horváth István igazgató, NaGESZ)

2

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a Magyar Államkincstár az
alapító okiratban vagy a módosító okiratban az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdés szerinti rendelkezések
értelmezéséből eredő, az okirat tartalmát érdemben nem befolyásoló,
formális jelentőségű hibát észlel, úgy az okiratot a szükséges korrekció
elvégzése után a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából újra
megküldje.
Határidő:
a Magyar Államkincstár végzésének kézhezvételét követő 20 nap
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető
Horváth István igazgató, NaGESZ)
4. a NaGESZ feladatbővülésére tekintettel 2015. május 1. napjától az
intézmény engedélyezett álláshely számát 131 főben határozza meg. Az
álláshely szám növekedés 1 fő szakmai és 2,25 fő nem szakmai
álláshelyben kerül meghatározásra.
Az álláshely növekedéséhez kapcsolódó forrás rendelkezésre áll az
önkormányzat 2015. évi költségvetésében az alábbiak szerint:
-

155.700 Ft az 1/11 melléklet 122. és 125. sorain,
880.000 Ft a Kanizsai Kulturális Központ dologi kiadásaiban,
155.685 Ft az 1/16 melléklet általános tartalék során.

Határidő:
2015. április 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető)
5. a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési
Szabályzatának 2. számú módosítását a jelen előterjesztés 3. számú
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. Felkéri a polgármestert és
utasítja a NaGESZ igazgatóját továbbá a megállapodással érintett
intézmények vezetőit, hogy az aláírt munkamegosztási megállapodást a
jelen előterjesztéssel elfogadott munkamegosztási megállapodásnak
megfelelően módosítsa.
Határidő:

2015. április 30. - SZMSZ aláírása
2015. május 31. – megállapodások módosításának aláírása
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős:
Horváth István igazgató, NaGESZ)

2. Javaslat Eszeny község támogatására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: Ahogy említettem már itt az előbb a bevezetőben, ugye az ukrajnai helyzetről
mindannyian tudunk, az ottani súlyos körülményekről, amelyekben élnek az ottani honfitársaink és úgy
gondolom, úgy gondoljuk, hogy mi is csatlakozunk és támogassuk azon kárpátaljai települést – most
Eszeny községről van szó –, aki az ukrán-magyar határ mentén, a Tisza jobbpartján tálalható, egy közel
1600 lélekszámú községről van szó. Teljes lélekszámban magyarlakta település és magyarnak vallják
maguknak. Középiskolával rendelkeznek. Velük vettük fel, vettem fel a kapcsolatot és nagyon szívesen
fogadnák ezt a segítséget, amit a gyermekek étkeztetésére fordítanánk. Jelen pillanatban ugye a
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határozati javaslatban olvashatták, hogy április 17-től április 30-ig, tehát ezen intervallumban egy
bankszámlára utalnánk mi is és természetesen mindazok, akik itt megszólíttatnak majd. Én remélem,
hogy cégek, civil szervezetek, intézmények és városlakó polgárok is csatlakoznak ehhez. Mi az
előterjesztés alapján 2.000.000 forinttal támogatnánk ezt a jó ügyet, és ez az összeg, ahogy láthatták, a
Magyar Református Szeretetszolgálat számlaszámára kerülne majd, amikor ezt lezárjuk, és rajtuk
keresztül jutna el Eszeny község polgáraihoz ez a segítség. A vitát megnyitom.
Horváth Jácint: Egy módosító javaslatom lenne. A határozati javaslat 2-es pontjában a 7. sor helyett a
2. sorral, a polgármesteri kerettel történjen meg.
Balogh László: Nem tagadom, kárpátaljai vagyok, onnét jöttem, ott születtem, és hát épp ezért
érzékenységgel tudok tekinteni a szülőföldre és természetesen elfogultsággal. Néhány mondat erejéig
hadd szóljak erről az amúgy csodálatos földről, nem győzködve itt a képviselőtársakat, mert azt hiszem,
nincs erre szükség, hiszen valóságosan az a helyzet, hogy Ukrajna, ugye a mai Ukrajna, azt
mindannyian tudjátok, tudjuk, hogy háborús ország. És én meg tudom erősíteni azt a személyes
tapasztalatomból – tehát élnek még ott rokonok –, hogy bizony hadköteles fiatalemberek – köztük
unokaöcsém is – inkább a magyar útlevéllel Csehországban dolgozik, mert félő, hogy besorozással
olyan helyre kerül, ahova kerül. És való igaz, hogy néhány ezer forintokból élnek. Tehát nem akarok
konkrét példát mondani. Mi el sem tudjuk képzelni Magyarországon, hogy ott a külhonban – jelesül
Kárpátalján – milyen viszonyok voltak is, meg vannak is. Ezzel együtt ez egy erős magyar közösség,
köztük Eszeny is. Van középiskola, cserkészcsapat és tudnám sorolni az akár személyes
tapasztalatokat. Nem tagadom, én már voltam Eszenyben. És azt hadd emlegessük fel Kárpátaljáról,
hogy az az 150-200 ezer közötti magyarság, az igenis képes arra, hogy fenntartsa magát. Eddig képes
volt, ’45 óta nem csökkent a lélekszáma, pedig sokan eljöttek, köztük lelkiismeret-furdalásosan jómagam
is. De…..fronton Kárpátalja eddig jól szolgált és tudta erősíteni lélekszámát, közösségét. De való igaz,
hogy olyan idők jöhetnek, amikor mindenféle fogódzóra, legyen az akár szívbéli, de ne tagadjuk,
forintbélire is nagy szüksége van az ottaniaknak. Ezt hadd erősítsem meg személyes tapasztalatommal
is. És annak is örülök polgármester úr, hogy jó múltkori felvetés kapcsán is ez akár a továbblépés
helyszíne is lehet, mert, ha örökbe fogadunk egy-egy kárpátaljai települést innét belhonból,, az azt
hiszem, ilyen nehéz időkben rendjén való dolog. Tisztelettel adom ehhez minden kárpátaljai
előismeretemet és hát a kárpátaljaiak nevében köszönjük ezt a segítséget.
Karádi Ferenc: Én pontosan az ellenkezőjét gondolom a forrásmegjelöléséről, mint azt Horváth Jácint
képviselő úrtól hallottuk, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy ez egy közös döntés, a
képviselőtestület döntése és talán még város is állhat mögötte. Ez a sor, ez arról szól, hogy a civil
szervezetek támogatása. Nem polgármesteri keretből kell ezt támogatni, hanem pontosan arról szól, ami
itt meg van jelölve. Polgármesteri keret másra szolgál.
Dénes Sándor: Van-e még valakinek hozzáfűznivalója? Nincs. Módosítója volt képviselő úrnak. Tehát
akkor először a módosítóról szavazunk képviselőtársaim. Tehát a határozati javaslat 2. pontjában a „Civil
szervezetek által szervezett városi jelentőségű programok támogatása” helyett „polgármesteri keretet”
szeretné megjelölni képviselő úr. Aki támogatja, ő kézfeltartással szavaz. Tehát először az igenről
szavazunk. 1 igen. Aki tartózkodik? 4 tartózkodás. Aki nemmel szavaz? 6 nemmel a javaslatot nem
fogadtuk el.
A közgyűlés 1 igen, 6 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.
68/2015.(IV.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Horváth Jácint
képviselőnek a „Javaslat Eszeny község támogatására” előterjesztéssel
kapcsolatos azon javaslatát, hogy a támogatás a polgármesteri keretből
valósuljon meg.
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Dénes Sándor: És akkor a határozati javaslat három pontját tenném fel szavazásra. Szavazás indul
kézfeltartással. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 11 egyhangú igennel elfogadtuk. És köszönöm
képviselőtársaimnak és örülök a döntésnek. Természetesen ennek lehet és lesz is folytatása.
A közgyűlés 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
69/2015.(IV.14.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. egyetért Eszeny község megsegítésével kapcsolatos pénzforgalom
bankszámlán 2015. április 17-től április 30-ig történő kezelésével.
Határidő:
2015. április 17.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője
Lehota János a Polgármesteri Kabinet vezetője)
2. Az 1. pontban meghatározott adomány céljára 2.000.000 Ft-ot biztosít,
amelynek forrása a 2015. évi költségvetés 1/16. sz. melléklet 7. sorában a
„Civil szervezetek által szervezett városi jelentőségű programok támogatása”
előirányzat.
Határidő:
2015. április 20.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője)
3. felkéri a polgármestert, hogy 2015. április 30-ig gondoskodjon az elkülönített
számlán összegyűjtött pénzösszeg átutalásáról a Magyar Református
Szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005 számlaszámára.
Határidő:
2015. április 30.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Kunics György a Gazdálkodási Osztály vezetője)

Dénes Sándor: És akkor innentől kezdődően zárt ülésbe megyünk át. Köszönöm szépen.

Zárt ülés
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített
külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A közgyűlés 70/2015.(IV.14.) számú határozata később kerül kihirdetésre.
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Dénes Sándor polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 15.12 órakor bezárta.
(Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint
tartalmazza.)

Dénes Sándor
polgármester

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző
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