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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor 
tartott soros nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:   Vasemberház Díszterem 
   Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2. 
 
Jelen vannak: Baj József, Balogh László, Bedő György, Bizzer András, Dénes Sándor, Dr. 

Erdős László, Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán, Jerausek 
István, Karádi Ferenc, 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, 
Jónásné Szőke Krisztina csoportvezető, Strobl Krisztina csoportvezető, Tárnok Ferenc 
csoportvezető, Dr. Vass Veronika jogi ügyintéző, Horváth István NaGESZ vezető, Horváth Balázs 
ügyvezető, Kisgyura János, Nagy Imre, Péter Árpád Béla, Deregi László 
 
 
 
 
Dénes Sándor: Nagyon sok szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat a mai soros közgyűlésen, 
munkatársaimat, meghívott vendégeinket, a média képviselőit, kedves mindannyiukat. Mielőtt a 
forgatókönyvet ismertetném, és elfogadnánk a napirendi pontokat, engedjék meg, hogy néhány 
gondolatot szóljak arról a napról, amely Nagykanizsa életében, én mindenképpen úgy gondolom, 
hogy ünnepi pillanatként, ünnepi napként vonulhat be, amikor is a Modern Városok Program 
keretében a Magyar Kormány miniszterelnöke járt Nagykanizsán, és aláírhattuk azt az 
együttműködési megállapodást, amely Nagykanizsa és térsége jövőjéről szól, és mindannyiunkat 
szolgál. Természetesen erről nagyon sokan tudnak már, hisz a média mindenkit tájékoztatott, és 
legtöbben korrekt módon tették ezt – én ezt köszönöm szépen –, de én úgy gondoltam, hogy néhány 
gondolatot mindenképpen szeretnék szólni. Milyen fejlesztések várhatók a kormányzat segítségével 
ezen Modern Városok Program keretében a következő években, tehát az uniós ciklusban? Az első 
helyre tettük a munkateremtést, Nagykanizsa gazdaságának fejlesztését, és ezt szolgálja az 500 
hektáros Ipari Parknak a létesítése. Ugyancsak nagyon fontos, második pontként jelöltük és fogadtuk 
el közösen a déli elkerülő útnak az építését, mely az északi és déli iparterületeket köti össze olyan 
módon, hogy a belvárost tehermentesíteni tudjuk ezáltal. Ez két ütemben valósul meg. Első ütemben 
egy 4,5 milliárd Ft-os beruházásként a mostani 61-es elkerülő végpontjától a Csengery út, majd 
Csengery út és Bajcsai útig, majd egy következő lépésben körülbelül 1,5 milliárd Ft-os költséggel a 
Bajcsai út és a 7-es útnak az összekötése. Ezáltal gyakorlatilag a belvárost tehermentesíteni tudjuk. 
Harmadikként említeném a 3000 fős befogadóképességű sport- és rendezvénycsarnok, 
rendezvénycentrumnak a megépítését, mely a fiataljainkat és természetesen mindannyiunkat 
szolgál. Nagyon fontos volt negyedik pontként az 50 méteres fedett uszoda elkészítése, egy 
könnyűszerkezetes fedett uszoda, amely úgyszintén gyermekeinkről szól, mert Nagykanizsának, de 
nem csak Nagykanizsának, hanem Magyarország kormányának is nagyon fontos a jövő, melyet a 
gyermekeink visznek tovább a mi segítségünkkel. Erre is bólintott miniszterelnök úr, tehát 
megvalósul a ciklusban. Nagyon fontosak a turisztikai fejlesztések. Ez a Mura Program keretében 
szeretnénk megvalósítani és valósul meg, amely kerékpárutak építését jelenti, és a Mura mentén élő 
emberek, merthogy mindig térségben is gondolkoznunk kell, nemcsak Nagykanizsáról, a megyei 
jogú városról, az összekötését jelenti kerékpárutak segítségével. Én úgy gondolom, nagyon fontos 
programpont ez is. Két dolgot engedjenek meg még. Az egyik – munkacsoportokat kell létrehozni –, 
az egyik a nyomdaépület, tehát az Erzsébet tér észak-keleti részén található nyomdaépület és annak 
közvetlen környezetének a rendbetétele, ahol egy üzleti és konferencia központot és azt kiegészítő 
létesítményt szeretnénk a következő időszakban megépíteni. Erről megállapodás nem történt, vissza 
kell, hogy térjünk rá, de elfogadta miniszterelnök úr, és jó ötletnek tartotta. Ugyancsak ezt kell 
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mondanom a Ferences Kolostorról, a Ferences Kolostor felújításáról is. Kéri a részletes terveket és 
programot, amelyre úgyszintén egy munkacsoport alakul. És hadd említsem még meg, bár ez tőlünk 
egy picit távolabb található, de bennünket, nagykanizsaiakat és térséget szolgálja, az M70-es autóút 
2x2 sávossá történő kiegészítése, megépítse. Én úgy gondolom, hogy ezek a programpontok és ez 
az együttműködési megállapodás, amelyet miniszterelnök úr és a város polgármestere kézjegyével 
látott el, egy olyan dokumentum, amely Nagykanizsa városának és térségének a jövőjét szolgálja, és 
erre, úgy gondolom, hogy mindannyian büszkék lehetünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
Ennyit gondoltam itt elöljáróban, hogy elmondjak 7-8 percben. És akkor folytatjuk a közgyűléssel. A 
forgatókönyvet ismertetem Önökkel. A meghívóban szereplő alábbi előterjesztéseket visszavonom: 
A 2. számút, mely Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013.önkormányzati rendelet 
módosítására, valamint a 9. napirendi pontot, Javaslat a városközpont területén található leromlott 
állagú épületekkel kapcsolatos intézkedések meghozatalára. Itt még további egyeztetés és munka 
vár e két pont dolgában. A meghívóban nem szereplő alábbi napirendek felvételét javaslom: Javaslat 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dr. Kovács Andrea gyermekorvos között 
kötendő feladat-ellátási szerződés módosítására – zárt ülés keretében kerül elénk. Az előterjesztés 
2015. június 24-én került feltöltésre a képviselői portálra. Nyilatkozat az előterjesztés zárt ülésen 
történő tárgyalásáról június 25-én került feltöltésre. Valamint még a következő napirend felvételét 
javaslom, mely így szól: Javaslat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási 
Megállapodásának megtárgyalására. Az előterjesztés 2015. június 24-én került feltöltésre. Ehhez 
egy kiegészítés 2015. június 25-én került feltöltésre. A napirendi pontok tárgyalási sorrendjét az 
alábbiak szerint módosítom: A 2. napirendként a meghívóban szereplő 7. - Javaslat a települési 
önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázat benyújtására – ezen 
előterjesztés kerül majd megtárgyalásra. A 6. napirend címe a meghívóban foglaltakhoz képest az 
alábbiak szerint változott, így szól: Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
44/2006.számú önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására. Itt a Bútorgyár tömb 
területéről van szó. A meghívóban szereplő alábbi előterjesztésekhez találtak kiegészítést 
képviselőtársaim: A 7. napirendhez, Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi 
közlekedésének támogatásáról szóló pályázat benyújtására. Itt egy kiegészítés van. A határozati 
javaslat 2015. június 19-én került feltöltésre. A 10., Javaslat a 2015. évi állategészségügyi 
fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára. Itt is egy kiegészítést találnak 
képviselőtársaim. A határozati javaslat 2015. június 22-én került feltöltésre. A 11. napirend, a 
Polgármesteri tájékoztató – az 1. számú kiegészítés 2015. június 23-án, a 2. számú kiegészítés 
2015. június 25-én került feltöltésre. És végül a 14. napirend, Javaslat a nagykanizsai 0568. hrsz-ú 
ingatlannak a bérbeadására – itt egy kiegészítés 2015. június 19-én került feltöltésre a képviselői 
portálra. Nos tisztelt képviselőtársaim, tehát ezen forgatókönyv alapján és a javasolt módosításokkal 
tenném fel szavazásra a napirendi pontokat, majd a képviselő urak hozzászólásai a kérdésekről. 
Indíthatjuk a szavazást. 
 
 
A közgyűlés 12 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

131/2015.(VI.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. június 25-i soros 
ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi 

költségvetéséről szóló 5/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  



3 
 

2. Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatásáról szóló pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

3. Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény magasabb 
vezetői pályázatának kiírására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

4. Javaslat a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
magasabb vezetői pályázatának kiírására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

5. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa 
Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) sz. önk. rendelete módosításának 
jóváhagyására/Bútorgyár területe (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

7. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet feladatbővülésének 
jóváhagyására, valamint Alapító Okiratának és SZMSZ-ének 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Horváth István igazgató 

8. Javaslat a 2015. évi állategészségügyi fejlesztésekkel kapcsolatos 
döntések meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

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

10. Interpellációk, kérdések 
11. Javaslat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás módosított 

Társulási Megállapodásának megtárgyalására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 

Zárt ülés: 
 
12. Javaslat a nagykanizsai 0568. hrsz-ú ingatlan bérbeadására (írásban) 

Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Horváth Balázs ügyvezető 

13. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dr. Kovács 
Andrea gyermekorvos között kötendő feladat-ellátási szerződés 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester 
Meghívott: Dr. Kovács Andrea,  
 Stimeczné György Bernadette intézményvezető 

14. A Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. 
ügyvezető-főszerkesztői pályázatának elbírálása (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívottak: Pályázók 

 
 
 
Balogh László: Képviselői körzetemből a közelmúltban öt olyan lakossági felvetés érkezett, amelyek 
közgyűlési nyilvánosságra hozatala talán segíthet a megoldásban polgármester úr által. 1. a Sugár u. 
12., 2. a Nagy-Magyarország emlékmű, 3. a Berzsenyi lakótelep, 4. a Petőfi u. 42. és 5. a 
Vörösmarty u. 67-69. problémája. 
 
Dr. Fodor Csaba: Én a Pivári utcával kapcsolatosan szeretnék egy kérdést majd feltenni. 
 
Dénes Sándor: Több hozzászólót nem látok. Majd a kérdések napirendnél részleteiben 
képviselőtársaim elmondják a kérdéseiket. És akkor az 1. napirendi ponttal folytatjuk. 
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1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
5/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: Itt a költségvetésünket második alkalommal kell, hogy módosítsuk. Az előző 
rendeletmódosítás óta történtek, közgyűlési határozatok alapján tesszük ezt meg. A vitát megnyitom. 
Hozzászólót nem látok. Lezárom. Szavazás következik a határozati javaslatról először. 
 
 
A közgyűlés 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

132/2015.(VI.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nagykanizsai 
Gazdasági Ellátó Szervezet üzemeltetésében levő Zöldtábor költségeinek 
500 e Ft-tal történő növelésével a táborban résztvevő gyermekek 
utaztatásának céljából. 
A feladatellátásához szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2015. évi 
költségvetése 1/11. mellékletének 76. során rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 
 

 
Dénes Sándor: Majd a rendeleti javaslatról történik a szavazás. Indíthatjuk! 
 
 
A közgyűlés 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet 
alkotja: 
 

20/2015.(VI.30.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja 20/2015.(VI.30.) 
önkormányzati rendeletét Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 

 
 
2. Javaslat a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról 

szóló pályázat benyújtására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: Itt figyeljünk képviselőtársaim a kiegészítésre. Ugye itt a határozati javaslatban 
történt egy kis módosítás. Tehát a kiegészítésben találhatók a határozati javaslat pontjai, erről 
fogunk szavazni. Van-e hozzászóló? Nem látok. Akkor szavazás következik. Tehát a kiegészítés 
határozati javaslatainak három pontját egyben teszem fel szavazni. Indíthatjuk. 
 
 
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
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133/2015.(VI.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi nyilatkozatokat teszi: 
 
1. a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2015. január 01. napjától 2015. 

december 31. napjáig folyamatosan fenntartja. 
 
2. az ÉNYKK Zrt., mint a  Zala Volán Zrt. jogutódjának Nagykanizsa Megyei 

Jogú Városban autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatásának teljesítéséről szóló 2014. évi beszámolóját, az 
abban szereplő 118.281 e Ft veszteségfinanszírozási igénnyel – 14.435 
e Ft pénzügyileg rendezett önkormányzati saját forrásból finanszírozott 
működési támogatással, és 103.846 e Ft pénzügyileg rendezetlen 
önkormányzati saját forrásból finanszírozandó működési támogatással 
(bevételekkel nem fedezett indokolt költséggel) – 85/2015.(IV.30.) számú 
határozatával elfogadta. 
2015. június 01. napon önkormányzati saját forrásból 62 815 e Ft 
működési támogatás a szolgáltatónak átutalásra került, így a helyi 
közösségi közlekedés támogatására benyújtott önkormányzati 
pályázatban összesen 77 250 e Ft pénzügyileg rendezett, és 41 031 e Ft 
pénzügyileg rendezetlen önkormányzati saját forrásból finanszírozandó 
működési támogatás (bevételekkel nem fedezett indokolt költség) került 
kimutatásra.  

 
3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 255/2012.(IX.04.) számú 

határozatával döntött Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közigazgatási 
területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
feladatok ellátása tárgyában pályázat kiírásáról. Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város Önkormányzata a pályázatot kiírta, arra egy érvényes 
pályázat érkezett. A Közgyűlés 349/2012.(XI.29.) számú határozatával a 
pályázati kiírást eredménytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy a 
veszteségfinanszírozás mértékére figyelemmel megfelelő ajánlat nem 
érkezett. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. 
törvény 24. § (4) bekezdése a) pontja, valamint a Közgyűlés 
376/2012.(XII.13.) számú határozata alapján Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzata közvetlenül bízta meg a Zala Volán Közlekedési 
Zrt.-t a közszolgáltatási feladat ellátásával, 2015. január 1. napjától 
2016. december 31. napjáig tartó határozott időre. A határozat alapján a 
14/30-52/2014. iktatószámú közszolgálati szerződés 2014. december 
22. napon aláírásra került a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása 
miatt. A szolgáltató átalakulását követően a feladatokat jogutódja az 
Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látja el, melyet az 
ÉNYKK Zrt Igazgatósága 2/2015. (01.29.) számú határozatában 
jóváhagyott. 

 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 

 
 
 
3. Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pályázatának 

kiírására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: A határozati javaslatnak két alpontja van. A vitát megnyitom. Hozzászóló nincs, 
tehát akkor szavazhatunk. Egyben teszem fel a két határozati javaslati pontot. Indíthatjuk a 
szavazást. 
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A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

134/2015.(VI.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. pályázatot hirdet a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény 

intézményvezetői magasabb vezetői beosztásának ellátására az 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás 
közzétételével. 
 

Határidő: 2015. július 15. (közzététel) 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető, Humán és Hatósági 
Osztály) 

 
2. a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői 

beosztásának ellátására irányuló pályázati eljárás folyamatában a 
pályázatokat véleményező bizottságban való részvételre felkéri: 

a) Tóth Nándor alpolgármestert, 
b) Szőlősi Márta Piroska önkormányzati képviselőt, a Humán 

Bizottság tagját, 
c) a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi 

Egyesületét egy tag delegálására. 
 

Határidő: 2015. július 15. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető, Humán és Hatósági 
Osztály) 
 

 
 
4. Javaslat a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ magasabb vezetői 

pályázatának kiírására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: Két határozati javaslati pont van. Hozzászóló nincs. Akkor szavazhatunk. Egyben 
teszem fel a két pontot. Indíthatjuk. 
 
 
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

135/2015.(VI.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. pályázatot hirdet a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti 

Központ intézményvezetői magasabb vezetői beosztásának ellátására 
az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati felhívás 
közzétételével.   
 

Határidő: 2015. július 15. (közzététel) 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető, Humán és Hatósági 
Osztály) 
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2. a Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetői beosztásának ellátására irányuló pályázati eljárás 
folyamatában a pályázatokat véleményező bizottságban való 
részvételre felkéri: 
a) Tóth Nándor alpolgármestert, 
b) Szőlősi Márta Piroska önkormányzati képviselőt, a Humán Bizottság 

tagját, 
c) a Magyar Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 

Egyesületét egy tag delegálására. 
 

Határidő: 2015. július 15. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
 
5. Javaslat a településrendezési terv módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
 
 
Dénes Sándor: Itt több alpontot találhatnak képviselőtársaim, mégpedig ötöt. A vitát megnyitom. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint: Kérném, hogy pontonként külön szavazzunk a témában. 
 
Dénes Sándor: Pontonként külön szavazzunk – jó, rendben van. További képviselői hozzászólás 
nincs. Akkor én elfogadom az elnök úrnak ezt a kérését. Tehát akkor első a Teleki utca – Kórház út – 
Szekeres út 2544 hrsz-ú utak által határolt tömb szabályozás módosítása lenne az első pontunk. 
Indíthatjuk. 
 
 
A közgyűlés 6 igen, 3 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 
Dénes Sándor: A 2. a HÉSZ 21. § (8) bekezdés kiegészítése a falusias lakóterületen kialakuló 400 
m2-nél kisebb lakótelkek eltérő szabályozásáról szól. Indíthatjuk. 
 
 
A közgyűlés 12 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Dénes Sándor: A 3. az Udvarház utca Alkotmány utca felé történő meghosszabbításról szól. 
 
 
A közgyűlés 6 igen és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

136/2015.(VI.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a „Javaslat a 
településrendezési terv módosítására” című előterjesztés  
 
 1. számú, a Teleki u. – Kórház u. – Szekeres u. - 2544 hrsz-ú utak által 

határolt tömbben a 2538 hrsz-ú ingatlan területének új kisvárosias 
lakóterületi övezetbe sorolásra vonatkozó határozati javaslatát. 

 3. számú, az Udvarház utca nyugati irányú, az Alkotmány utcára történő 
kicsatlakozásának szabályozási tervből való törlési kezdeményezésre 
vonatkozó határozati javaslatát. 
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Dénes Sándor: A 4. a HÉSZ 11. §-ának a módosításáról. Indíthatjuk. 
 
 
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Dénes Sándor: És végül az 5., a Miklósfai major övezeti besorolásának a módosítása. Indíthatjuk. 
 
 
A közgyűlés 12 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza: 
 
 

137/2015.(VI.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. egyetért a HÉSZ 21. § (8) bekezdés módosításával, miszerint falusias 

lakóterületen 400 m2-nél kisebb kialakult lakótelkek esetében a 
beépítettségi mutató 40 % legyen, azzal, hogy terv-módosítás költségeit 
az Önkormányzat településrendezési szerződés keretében áthárítja a 
kérelmezőre. Felkéri a Polgármestert a településrendezési terv-
módosítás operatív lépéseinek megtételére. 

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
 
2. egyetért a HÉSZ 11. § kiegészítésével, miszerint a Polgármester a VÜB 

véleményének figyelembevételével műszaki-gazdasági szempontból 
különösen indokolt esetben eltérést engedélyezhet a HÉSZ 11. § (1) és 
(3) bekezdésének tilalmi rendelkezései alól. 

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
 
3. egyetért a Miklósfai major területén a 02054 hrsz-ú ingatlan különleges-

mezőgazdasági területbe történő átsorolásával, illetve a HÉSZ 6. § (10) 
bekezdésének azon kiegészítésével, hogy különleges mezőgazdasági 
területen trágyakezelési tevékenység végezhető.    

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
 

 
 
6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 44/2006.(X.18.) sz. önk. 
rendelete módosításának jóváhagyására/Bútorgyár területe (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászóló nincs. Itt mellékleteket is találtak képviselőtársaim. 
Nincs hozzászóló, akkor előbb a határozati javaslatról szavazunk. Indíthatjuk. 
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A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

138/2015.(VI.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. az előterjesztésben szereplő tervezői válaszoknak megfelelően a 

szakhatósági véleményeket elfogadja. 
2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének 

módosítását a jelen előterjesztésben szereplő rajzi és szöveges 
módosításnak megfelelően jóváhagyja. 

 
 
Dénes Sándor: A rendeleti javaslatról történik a szavazás. 
 
 
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet alkotja: 
 
 

21/2015.(VI.30.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja 21/2015.(VI.30.) 
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.) 
 

 
Dénes Sándor: És van még egy határozati javaslatunk itt. Erről is szavazzunk. 
 
 
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

139/2015.(VI.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: 2015. augusztus 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 
 
7. 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: Itt a Dr. Mező Ferenc Gimnáziummal kapcsolatosan van ez az előterjesztés. Négy 
határozati javaslati ponttal. A vitát megnyitom. Hozzászólás nincs. Akkor lezárjuk. Határozati javaslat 
mind a négy pontját együtt teszem fel szavazásra. Indíthatjuk. 
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A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

140/2015.(VI.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet feladatbővülésére tekintettel 

2015. július 1. napjától az intézmény engedélyezett álláshely számát 142 
főben határozza meg. Az álláshely szám növekedés 11 fő nem szakmai 
álláshelyben kerül meghatározásra. 
Az álláshely növekedéséhez kapcsolódó forrás az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésének 1/14. mellékletének „ITS-ben meghatározott 
fejlesztések előkészítési költségei” során rendelkezésre áll az alábbiak 
szerint: 
11 fő nem szakmai álláshely bérszükséglete 
07 - 11 hóra vonatkozóan: 6.421 e Ft 
Személyi juttatáshoz kapcsolódó járulék 
07 – 11 hóra vonatkozóan: 1.936 e Ft 
Dologi kiadások fedezetéül  
(KLIK 2014. évi tényszámai alapján): 13.764 e Ft 

 
Határidő: 2015. június 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 az 
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: 2015. július 3. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Kunics György osztályvezető) 
 
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) 
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4. a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 4. számú módosítását a jelen előterjesztés 3. számú 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.  

 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Horváth István igazgató, NaGESZ) 
 

 
 
8. Javaslat a 2015. évi állategészségügyi fejlesztésekkel kapcsolatos döntések 

meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: Ehhez egy kiegészítést, ahogy az elején mondtam, egy kiegészítést találnak 
képviselőtársaim, és a kiegészítésben lévő határozati javaslatokról fogunk szavazni. A vitát 
megnyitom. Nincs hozzászóló, tehát akkor nem vitatkozunk, hanem szavazunk a két pontról együtt. 
 
 
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

141/2015.(VI.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt az Önkormányzat 
tulajdonát képező 0194/3 hrsz-ú Állatmenhely megjelölésű ingatlanhoz 
kapcsolódó 0194/4 és 0194/5 hrsz-ú és a 0194/6 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 
0194/8 hrsz ingatlanokon azok kizárólagos önkormányzati tulajdonba 
kerülését követően állati tetem megsemmisítésére szolgáló berendezés 
ütemezett létesítéséről az alábbiak szerint: 

 
1. Első ütemben, 2015.évben megvalósítandó fejlesztések a költségvetési 

rendelet 14. mellékletének 32. sorában szereplő előirányzat terhére: 
 A földgázellátás az Ady E. utcában meglévő középnyomású 

vezetékre történő csatlakozással. 
 A korábban megvásárolt kiszolgáló épület felújítása, az 

üzemeltetéshez szükséges üzemi és szociális helyiségek 
kialakítása. 

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 

 
2. Második ütemben, 2016. évben megvalósítandó fejlesztés az égető 

berendezés beszerzése és beüzemelése, kezelőszemélyzet oktatása. 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016 évi költségvetési 
rendeletben a fejlesztés 2016. évi üteméhez 6.300 eFt előirányzatot 
biztosít. 

 
Határidő: a forrás biztosítására: 2016. évi költségvetési rendelet 

elfogadása 
a 2016. évi fejlesztés megvalósítására: 2016. december 31. 

Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető) 
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9. Polgármesteri tájékoztató (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: Ahogy a bevezetőben mondtam képviselőtársaimnak, itt két kiegészítés van, az 1. 
és a 2. számú kiegészítések. A vitát megnyitom. Hozzászóló nincsen. Akkor lezárom. Akkor előbb az 
egyszerű szótöbbséget igénylő határozati pontokról szavazzunk. Indíthatjuk. 
 
 
A közgyűlés 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Dénes Sándor: Majd a minősített szótöbbséget igénylő pontokról. Indíthatjuk a szavazást. 
 
 
A közgyűlés 10 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza: 
 
 

142/2015.(VI.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a  116/20/2011.(III.31.); 107/4/2014.(V.08.); 136/2/2014.(VI.05.); 

254/2014.(XI.27.); 287/10/2014.(XII.18.); 8/2015.(I.29.); 11/1-
4/2015.(I.29.); 12/42/2015.(I.29.); 36/10/2015.(II.26.); 
46/8/1,2/2015.(III.26.); 46/19/2015.(III.26.); 46/20/2015.(III.26.); 
46/22/2015.(III.26.); 52/2015.(III.26.); 53/1-3/2015.(III.26.); 
55/2015.(III.26.); 73/2015.(IV.30.); 74/1-5/2015.(IV.30.);75/1-
4/2015.(IV.30.); 80/1,2/2015.(IV.30.); 81/2015.(IV.30.); 82/2015.(IV.30.); 
84/2015.(IV.30.); 85/1/2015.(IV.30.); 88/9/1,2/2015.(IV.30.); 
88/19/2015.(IV.30.); 88/23/2015.(IV.30.); 88/24/2015.(IV.30.); 
88/25/2015.(IV.30.); 98/2015.(IV.30.); 101/2015.(V.11.) számú 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 
2. az 51/1-5/2014.(III.27.) - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

településrendezési tervének módosítására határozat végrehajtásának 
határidejét 2015. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 

 
3. a 80/1,2/2014.(IV.17.) - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

településrendezési tervének módosítására - határozat végrehajtásának 
határidejét 2015. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 
 

4. a 101/1-3/2014.(V.08.) - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
településrendezési tervének módosítására határozat végrehajtásának 
határidejét 2015. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 
 

5. a 85/2/2015.(IV.30.) - Javaslat az ÉNYKK Zrt., mint a Zala Volán Zrt. 
jogutódjának Nagykanizsa Megyei Jogú Városban autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatásának 2014. évi 
teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadására és megállapodás 
aláírására – határozati pont végrehajtásának határidejét 2015. 
augusztus 31-ig  meghosszabbítja. 
 

6. a 88/26/2015.(IV.30.) - Kanizsai Kulturális Központ támogatása - 
határozat végrehajtásának határidejét 2015. július 31-ig 
meghosszabbítja. 
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7. a 67/5/2015.(IV.14.) - Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó 
Szervezet feladatbővülésének jóváhagyására, valamint Alapító 
Okiratának és SZMSZ-ének módosítására – határozati pont 
végrehajtásának határidejét 2015. július 31-ig meghosszabbítja. 

 
8. 

1. támogatja az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány települési 
önkormányzatok számára kiírt pályázaton való részvételt „UNICEF 
Gyerekbarát Település” cím elnyerésére 
 

Határidő: 2015. július 15. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős:  Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport vezetője  
 Bagarus Ágnes Humán és Hatósági Osztály vezetője) 

     
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítési 

feladataihoz kapcsolódó dokumentumokat aláírja. 
 

Határidő: 2015. július 15. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős:  Rodekné Hederics Erika Pályázati Csoport vezetője  
 Bagarus Ágnes Humán és Hatósági Osztály vezetője) 

 
9. munkáltatói jogkörében eljárva dönt arról, hogy a polgármesterre és az 

alpolgármesterekre is alkalmazni rendeli a 2015. április 16. napján kelt 
14/320-6/2015. számú, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatási szerződést, továbbá a Polgármesteri Hivatal munkavédelmi 
szabályzatát és a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi 
és biztonsági követelményeinek biztosításra vonatkozó szabályzatot.  
 
Határidő: 2015. június 26. (szerződés és a szabályzatok 

alkalmazására) 
 2015. szeptember 30. (foglalkozás-egészségügyi 

vizsgálaton történő részvételre)   
Felelős  : dr. Gyergyák Krisztina jegyző  
(Operatív felelős: dr. Borka Beáta Marianna csoportvezető) 

 
10. az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság külső tagjának Kisgyura János 

András Nagykanizsa, Őrház u. 1. szám alatti lakost választja meg. 
Felkéri a polgármestert, hogy a bizottsági tag eskütétele érdekében a 
szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2015. augusztus 27. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: dr. Termecz Marianna aljegyző) 

 
11. dönt arról, hogy jelen tájékoztató 1. számú melléklete szerint 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi éves 
összesített közbeszerzési terv módosítását elfogadja.  
 

Határidő:  2015. július 15. (nyilvánosság biztosítására) 
Felelős :  Dr. Gyergyák Krisztina jegyző  
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető)  
 

12. egyetért Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát 
képező nagykanizsai belterületi 6050/2 hrsz-ú, a természetben 8800 
Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30. szám alatt lévő kivett szolgáltatóház 
megjelölésű 345 m2 alapterületű ingatlanban lévő 36 m2 alapterületű 
irodahelyiség kiskanizsai településrész körzeti megbízottja feladatai 
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ellátása érdekében – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 11.§ (13) bekezdése szerinti ingyenes használatba adásával - 
figyelemmel Magyarország Alaptörvényének 46. cikk (1) bekezdésében 
megfogalmazott feladat ellátására, a szerződés mindkét fél általi aláírása 
napjától számított 5 év határozott időtartamra, a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság (8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.) részére azzal, hogy a 
használati díj havi 24.480,-Ft + ÁFA, a használatba vevő csak a nettó 
használati díjat terhelő áfa, valamint havi 5.000,- Ft rezsi-átalány 
megfizetésére köteles, mely utóbbi összegét Használatba adó 2016. 
évtől évente a KSH által közölt hivatalos inflációs rátával jogosult emelni. 

 
Felhatalmazza a polgármestert az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság 
által jóváhagyott ingatlanhasználati szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. július 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, 
jogtanácsos) 
 

13. egyetért a természetben 8800 Nagykanizsa Ady u. 1. szám alatti 
épületben lévő 107 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú 
irodahelyiség – 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: 2015. július 1.- 2019. szeptember 30. tartó 

határozott idő, 
- a használati díj 85.600 Ft/hó+ÁFA, melyből a használó csak a 

23.112 Ft/hó összegű ÁFA megfizetésére köteles, 
- felek a megkötött szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási 

idővel felmondhatják, 
- 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 a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és 
Szolgáltató Zrt (8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatóját a 
fentiek szerinti ingatlanhasználati szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2015. június 30.   
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRt. 
vezérigazgatója) 
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14.  
1. a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 

C. törvény 3. Melléklete II. a) pont szerint meghirdetett 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be a 
Magyar Államkincstár felé jelen előterjesztés 6. sz melléklete szerinti 
tartalommal a Kanizsai Kulturális Központ műszaki eszközei és 
berendezési tárgyai beszerzése céljából.  

 
Határidő: 2015. június 29. (pályázat benyújtására) 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 

2. a pályázathoz szükséges 1 966 000 Ft önrészt Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
5/2015.(II.13) önkormányzati rendelet 1/16. sz. mellékletének 
„Önkormányzati pályázati önrészek” során elkülönített 50 000 e Ft 
terhére biztosítja. 

 
Határidő: 2015. június 29. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető 
 Kunics György osztályvezető) 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igénylés 
határidőben történő benyújtásáról. 
 

Határidő: 2015. december 31. a pályázati önrész biztosítására 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 

 
15. a 2015. évi munkaterv júniusi napirendjei között szereplő „Tájékoztató 

Nagykanizsa Megyei Jogú Városban található sportcélú hasznosítású 
pályákkal, létesítményekkel kapcsolatos távlati fejlesztési 
elképzelésekről” előterjesztést önálló napirendi pontként nem tárgyalja 
meg, azt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 
keretében szerepelteti, amelynek előkészítése (konkrét projektjavaslatok 
kidolgozása), valamint végrehajtása várhatóan 2015. utolsó 
negyedévében kezdődhet meg, emellett az ágazati operatív programok 
pályázati felhívásai is ezen időponttól várhatóak. 

 
16. a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének 

jóváhagyására vonatkozó 36/8/2015.(II.26.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 

 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsai 
Egyesített Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 2015. július 1.  – 2015. július 31. napjáig a Rózsa 
Bölcsőde (Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.), 2015. augusztus 1. – 2015. 
augusztus 19. napjáig a Napraforgó Bölcsőde (Nagykanizsa, 
Csokonai u. 5.) biztosít ügyeletet valamennyi tagintézmény 
igénylője számára. 
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17. egyetért azzal, hogy „Nyári diákmunka” központi munkaerő-piaci 
program valósuljon meg 21 fő diák foglalkoztatásával 2015. július 1. és 
2015. augusztus 31. közötti időszakban az alábbi szervezeteknél: 

VIA Kanizsa Zrt. 5 fő 
Thúry György Múzeum  4 fő 
NAGESZ  8 fő 
Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 3 fő 
Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde  1 fő 

 

18.  
1. egyetért azzal, hogy a 2015. évi szociális keret terhére az 

alapítványok támogatását a Humán Bizottság által javasoltak szerint 
biztosítja. (1. sz. melléklet) 

 
Határidő: 2015. július 10. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető 
 Kunics György osztályvezető) 
 
2. egyetért azzal, hogy a 2015. évi egészségvédelmi keret terhére az 

alapítvány támogatását a Humán Bizottság által javasoltak szerint 
biztosítja. (2. sz. melléklet) 

 
Határidő: 2015. július 10. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető 
 Kunics György osztályvezető) 

 

19. a 2. számú kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát. 
 

20. egyetért azzal, hogy a 2015. évi Bethlen-bál – a felmerült költségek 
kiegyenlítése utáni – bevétele adományként (214 450 Ft) a Családok 
Átmeneti Otthona számára eszközfejlesztés céljára (mosó-, szárítógép 
vásárlása) átutalásra kerüljön. 
 
Határidő: 2015. július 31. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Lehota János kabinetvezető, Kunics György 
osztályvezető) 

 
21. a fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi. 
 

 
 
10. Interpellációk, kérdések 
 
 
Balogh László: Mind lakossági megkeresés, tehát muszáj továbbadnom és én bízom a közgyűlés 
nyilvánosságának erejében is. Első: a Sugár u. 12., azaz a Blumenschein-palota kisajátított 
udvarának sorsa talán a belvárosi rekonstrukció II. ütemében  megoldódik. Viszont a telek Rozgonyi 
utcára néző patinás kerítése lassan bedől, de legalábbis esztétikailag nagyon kifogásolható 
állapotban van. Ez a kerítés a város tulajdona, tehát nekünk kell jobb állapotba hozni. Tisztelt 
polgármester úr, kérem, segítsen az előbbre lépésben! Lehetséges-e ez? Második: anizsaikumunk, a 
Nagy-Magyarország emlékművünk környezete elhanyagolt. Például a virágtartó mögötti lépcső le 
van szakadva, folytathatnám. Mindez a Nemzeti Összetartozás Napja közeli Trianon 
megemlékezéseken is láthatóvá vált. A belvárosi rekonstrukció II. ütemében ezzel is kellene 
törődnünk. De például az emlékmű „elfuserált” megvilágítását is illene rendbe hoznunk. Mindezzel 
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tartozunk különleges Trianon-emlékművünk eszmeiségének is. Tisztelt polgármester úr, mi erről a 
véleménye? Hármas: a Berzsenyi-lakótelep lakói köszönik, hogy a város foglalkozik a lakó-pihenő 
övezetük parkolási problémáival. Valódi megoldás még nincs. Legújabban felvetették, hogy az ottani 
Szolgáltató Ház utáni részeket esetleg le lehetne-e zárni sorompóval, melyet az ott lakók 
finanszíroznának. Lehetséges-e ez? Negyedik: a Petőfi u. 42-ben komfort nélküli bérlakások vannak 
áldatlan, nem XXI., sőt nem XX. századi állapotban. Se WC, se fürdő nincs a lakásokban. Már 
jómagam is szóvá tettem, de egy újabb megkeresés és az ott lakó emberek elkeseredése arra 
ösztökél, hogy ismét kérdezzek. Nem lehetne-e felgyorsítani a felszámolási folyamatot, hogy a 
méltatlan állapotok megszűnjenek? Ötödik: a Vörösmarty utca 67-69. szám alatti társasház lakói 
kerestek meg a társasház előtti közterület esztétikailag és közhasználatilag kifogásolható állapotban 
van. A város, mint a közterület tulajdonosa tud-e segíteni ebben a kis beavatkozást igénylő 
kérdésben vagy a társasház lakóira van bízva, hogyan tesznek rendet ezen a közterületen?  
     
Dénes Sándor: Köszönöm szépen képviselő úr a kérdéseit. Mindegyik orvoslásra váró és 
foglalkozunk vele. Természetesen próbálunk segíteni és megoldani ezeket.  
 
Dr. Fodor Csaba: Elöljáróban is köszönöm szépen azokat a válaszokat, amelyeket a korábbi 
kérdéseimre polgármester úrtól megkaptam. Aztán majd az idő eldönti, hogy sikerül-e azokat 
megvalósítani, vagy nem. Pivári utca bejáratával kapcsolatosan szeretnék szólni. Ott a kerékpárút 
átvezetése, az elég balesetveszélyes. És egyébként értelmetlennek is tartom. Persze nem vagyok 
közlekedési szakember, de ott a tervek annak idején úgy készültek el, hogy a kerékpárút átvezetése 
a Pivári utca kereszteződésben ki lett emelve az útszintből és magasabban megy. Azért tartom 
értelmetlennek, mert igazából pont ez a szakasz nem kerékpárút, hiszen a kerékpárútnak vége van a 
Pivári utcánál. Kint is van a kerékpárút vége tábla a kerékpárúton. Kint van az elsőbbségadás 
kötelező tábla. És mégis egy ilyen forgalomlassító és feleslegesen balesetveszélyes helyzetet 
hoztunk létre azzal, hogy ez ott kiemelésre került, ez a szakasz, ami egyébként nem kerékpárút a 
kitáblázások szerint. És azért gond, mert a befordulásoknál oly mértékben lelassítja a forgalmat, 
hogy a korábbiakhoz képest, aki balra be akar kanyarodni a Bajcsairól a Pivári utcára, az gyorsan be 
tudott kanyarodni. Most viszont ugye lefékez, és szinte megáll, és álló helyzetben megy át ezen a 
feleslegesen, általam feleslegesnek tartott ugratón, közben meg föltorlódik a kocsisor, és hogyha 
valaki nem figyel, vagy nem kellően óvatos, akkor becsúszik mögé és abban az irányban a fő utcai 
forgalmat fogja meg. Tehát az nagyon balesetveszélyes és indokolatlannak is tartom én egyébként, 
de nyilvánvalóan nemcsak én, hanem mások is annak tartják, hiszen azért teszem én is ezt szóvá. 
Nézzük meg azt a lehetőséget, hogy ezt vissza lehet-e bontani, helyre lehet-e állítani, vagy 
valamelyest legalább tompítani ezt a hirtelen kiemelkedő nem kerékpárútnak szolgáló valamilyen 
utcarészt. A másik, az csak egy fél kérdésem, hogy mi van a Fő úti rekonstrukcióval?  
 
Dénes Sándor: Képviselő úr, megvizsgáljuk a kérdéseit, de szakemberek tervezték meg, akik 
hozzáértők és ez alapján készült el és hát folytatása lesz majd a kerékpárútnak. Tehát ott most 
valóban megszűnik a kerékpárút. 
 
Dr. Fodor Csaba: Nem az, hogy megszakad, folytatódik ott a kerékpárút, ez benne a nevetséges. 
Tehát, ahogy jövünk a város felől, elérünk a Pivári utcára, ott kint van a kerékpárút vége tábla és 
elsőbbségadás kötelező tábla. Majd átmegy ez a bukkanó a Pivári utcára és utána ott megint 
folytatódik a kerékpárút a Varasdi utca fel. De ez a szakasz, ami pont az úttesten vezet át, ez nem 
minősül kerékpárútnak, mert hiszen mind a két felét lezárja egy kerékpárútjelző tábla.  
 
Dénes Sándor: De lelassítja a forgalmat és ez a célja. Ez a balesetmentes közlekedést szolgálja 
képviselő úr, az Önét, az enyémet, akik ott közlekednek, mindenki másét.  
 
Dr. Fodor Csaba: Persze, tudom én. Nehogy azt tessék hinni, hogy én ezt nem gondolom. Hát én 
tudom, hogy az Önök gyakorlat öt éve a forgalomcsillapítás. Ezzel nincs is bajom. A módszerével 
van a bajom, hogy Önök úgy akarják csillapítani a forgalmat, hogy nem csinálják meg az utakat 
aztán hepehupás, buckás, gödrös minden, aztán kínjában nem tud menni például a Pivári utcán sem 
jobban az ember, mint, nem 30-cal, még annyival sem.  
 
Dénes Sándor: Jó. Megvizsgáljuk és kap választ írásban, és megnyugtató választ fog kapni, mert 
eddig is azt kapott - ezt ismerte el az előbb és ezt köszönöm is. Még volt valami kérdése? Nem volt 
több kérdése. Ez volt a kérdése, igen. Nincs több kérdés, elfogytak. Lezárom a napirendet. Tehát az 
interpellációk, kérdések napirend végére értünk.  
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11. Javaslat a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási 
Megállapodásának megtárgyalására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester 

 
 
Dénes Sándor: Ehhez is találnak képviselőtársaim kiegészítést, az 1. számú kiegészítést, melynek 
a határozati javaslatában három alpont van, és majd arra figyeljünk, hogy erről fogunk szavazni. A 
vitát megnyitom a napirendről. Hozzászóló nincsen. Akkor le is zárjuk. Tehát szavazunk. A határozati 
javaslat három pontját akkor egyben teszem fel ismét, ezt fogadják így el. Indíthatjuk a szavazást!  
 
 
A közgyűlés 11 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
 
 

143/2015.(VI.25.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 
1. a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési 

Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött 
Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulás) módosított Társulási Megállapodását 
áttanulmányozva azt a döntést hozza, hogy a Társulási Megállapodás 
módosítását nem hagyja jóvá. 
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a ZALAISPA 
Hulladékgazdálkodási Társulás elnökét értesítse.  

 
Határidő: 2015. július 15.  
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző) 
 
2. dönt arról, hogy a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulásból 2015. 

december 31. napjával kiválik. Felkéri a Polgármestert, hogy a 
kiválásról tájékoztassa a Társulási Tanács Elnökét.  

  
Határidő: 2015. június 30.  
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző) 
 
3. a kiválással felmerülő elszámolási és egyéb vagyoni viszonyok 

ismeretében jelen döntését újra tárgyalhatja.  
 
Határidő: 2015. augusztus 31.  
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző) 

 
 
 
Dénes Sándor: És akkor a nyílt ülés napirendi pontjainak a végére értünk, de még tessenek egy 
kicsit maradni, merthogy bizottsági tagsági esküre kerül sor. Tisztelettel kérem, hogy mindannyian 
álljunk fel, és Kisgyura János András urat pedig kérem, hogy fáradjon közelebb hozzánk, és talál egy 
mikrofont az asztal szélén. És akkor én előolvasom az eskü szövegét, és arra kérem tisztelettel, 
hogy ismételje majd meg. 
 
 
(Kisgyura János, az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság külsős tagja a közgyűlés előtt 
leteszi esküjét.) 
 
 



19 
 

 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 144/2015.(VI.25.) – 146/2015.(VI.25.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
 
 
 
 
Dénes Sándor polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 13.35 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó 
szerint tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dénes Sándor  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 

 


