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J E G Y ZŐK Ö N Y V  
 
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. augusztus 12-én (Szerda) 16.00 órakor 
tartott soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme 
   Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
 
 
Jelen vannak: Baj József, Bedő György, Bizzer András, Dénes Sándor, Dr. Fodor Csaba, 

Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán, Jerausek István, Karádi Ferenc, Szőlősi Márta, 
Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Lehota János kabinetvezető, Kunics 
György osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Tárnok Ferenc csoportvezető, Dr. Vass 
Veronika jogi ügyintéző 
 

 
Dénes Sándor: Jó napot kívánok nagyon sok szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, 
munkatársaimat, a média képviselőit, vendégeinket, kedves mindannyinkat a mai soron kívüli 
közgyűlésünkön. Ahogy a meghívóban is láthatták képviselőtársaim összesen 10 napirendi pontunk van, 
amelyből az első ötöt javaslom nyílt ülésen megtárgyalni az azt követőket pedig zárt ülésen. 
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, tízen vagyunk a 14 képviselőből. Gábris Jácint úr!  
 
Gábris Jácint: Nekem egy kérésem lenne. Hogy az egyebek napirend címszóval, hogy napirend utáni 
eszmecserével beszélhetnénk a város mellé telepítendő menekülttáborról egy higgadt eszmecsere 
keretén belül. Ezt megköszönném.  
 
Dénes Sándor: Napirenden kívül. Tehát, ha lezártuk a végén beszélünk róla, mivel ilyen napirend a 
soron kívüliin - kérdések - ilyen nincsen.  
 
Gábris Jácint: Jó. 
 
Dénes Sándor: Akkor felteszem a kérdést. Tehát a javasolt napirendi pontokat, aki támogatja, 
kézfeltartással jelezzen! Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 10 igen szavazattal a napirendeket 
elfogadtuk.  
 
 
A közgyűlés 10 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

166/2015.(VIII.12.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. augusztus 12-i soron kívüli 
ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja: 
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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 a Nemzetgazdasági Minisztérium és Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés 
prioritásának végrehajtási feladatairól szóló Megállapodás jóváhagyására 
(írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
3. Javaslat „Nagykanizsa településrendezési terv módosítás – Miklósfai major” 

egyeztetési anyagához érkezett észrevételekre adott válaszok elfogadására 
(írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
4. Javaslat pályázat benyújtására a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek 

kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt 
felhívás vonatkozásában (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
5. Javaslat a Közbeszerzési Terv módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
 

 
Zárt ülés: 

 
6. Javaslat a 4918/11 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (írásban) 

Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

7. Javaslat csatornaprojekt keretében a Nagykanizsa 0194/6 hrsz ingatlanon 
elkészült víziközművek tulajdonba vételével kapcsolatos döntések 
meghozatalára (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívottak:  Fitos István pme vezető 

Horváth Tamás pme vezető-helyettes 
    Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató 
 

8. Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi földbizottsági 
feladatkörben hozott ZA01-01242-4/2015 iktatószámú állásfoglalásával 
szemben benyújtott kifogás elbírálására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Dr. Bartók Béla ügyvéd 
 

9. Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi földbizottsági 
feladatkörben hozott ZA01-00960-4/2015 iktatószámú állásfoglalásával 
szemben benyújtott kifogás elbírálására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Dr. Nyíri Erzsébet ügyvéd 
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10. Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi földbizottsági 
feladatkörben hozott ZA01-01306-4/2015 iktatószámú állásfoglalásával 
szemben benyújtott kifogás elbírálására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Dr. Heller Péter ügyvéd 

 
 
 
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: Ebben megtalálhatták képviselőtársaim ugye itt a földbizottság állásfoglalásával 
kapcsolatosan volt már két olyan közgyűlésünk is, hogy napirendre vettük. És ezt szeretnénk olyan 
módon megszüntetni, hogy – és a Kormányhivatal állásfoglalása is ezt alátámasztotta – hogy ne kelljen 
itt kéthetenként mindig közgyűléseket összehívni, hogy a polgármesternek legyen ilyen jogosítványa. 
Röviden erről szól ez a módosítás. A vitát megnyitom. Hozzászóló nincsen. Akkor lezártam. Tehát a 
rendeleti javaslatról szavazunk, kérem, kézfeltartással tegyük ezt meg! 9 igen. Tartózkodó? 1 
tartózkodás és 0 nulla nemmel a rendeleti javaslat elfogadásra került.  
 
 
A közgyűlés 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendelet alkotja:  
 
 

23/2015.(VIII.13.) számú rendelet 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 23/2015. (VIII.13.) 
önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
  

 
2. Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium és Nagykanizsa Megyei Jogú Város 

Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló 
Megállapodás jóváhagyására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: Itt előkészítések, megtalálhatják a képviselőtársaim és itt van a megállapodásnak a 
szövege. Közben köszöntöm Dr. Fodor Csaba képviselő urat és így már 11 fővel folytatjuk a közgyűlést.  

 
 

(Dr. Fodor Csaba képviselő úr megérkezett az ülésre a közgyűlés ezek után 11 fővel folytatta 
munkáját.) 

 
 

Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Hozzászólót nem látok. A határozati javaslatnak akkor engedjék 
meg, hogy a két pontját együtt tegyem fel szavazásra. Kézfeltartással jelezzük. 9 igen. Tartózkodó? 2 
tartózkodással, 0 nemmel a határozati javaslat pontjait elfogadtuk.  
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A közgyűlés 9 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 

 
167/2015.(VIII.12.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  

 
1. jóváhagyja a Nemzetgazdasági Minisztérium és Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város Önkormányzata között a 2014-2020 közötti időszak Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés 
prioritásának végrehajtási feladatairól szóló Megállapodást, valamint felkéri a 
polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 
Határidő:   2015. augusztus 14. 
Felelős  :   Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető) 

 
2. felkéri a polgármestert, hogy a szabályos működéshez szükséges lépéseket 

tegye meg, illetve a szervezeti egységek kialakítása és működtetése során a 
Megállapodásban foglaltak szerint járjon el. 

 

Határidő:   2015. december 31. 
Felelős  :   Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző) 

 
 
3. Javaslat „Nagykanizsa településrendezési terv módosítás – Miklósfai major” egyeztetési 

anyagához érkezett észrevételekre adott válaszok elfogadására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: A vitát megnyitom. Már korábban volt előttünk ez a téma. Hozzászóló? Hozzászóló 
nincs. Akkor köszönöm lezártam. Határozati javaslat két pontját együtt tesszük fel szavazásra. Kérem 
kézfeltartással jelezzenek képviselőtársaim! Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 11 igen (egyhangú) 
szavazattal a határozati javaslatot elfogadtuk.  
 
 
A közgyűlés 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 

168/2015.(VIII.12.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Nagykanizsa településrendezési 
terv 2015. évi módosítás – Miklósfai major” egyeztetési anyagára beérkezett 
vélemények ügyében az alábbi döntést hozza: 
 

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Állami 
Főépítésznek az egyeztetési anyagra küldött észrevételeivel, és felkéri a 
Polgármestert, hogy intézkedjen a tervdokumentáció kiegészíttetéséről.  

 
Határidő:  2015. augusztus 14. 
Felelős  :   Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős:  Deák-Varga Dénes városi főépítész) 
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2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatot az Állami 
Főépítésznek és a tervezőnek küldje meg, továbbá kérje meg az Állami 
Főépítész hozzájárulását a véglegesített tervdokumentáció jóváhagyásához. 

 
Határidő:   2015. augusztus 20. 
Felelős  :   Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Deák-Varga Dénes városi főépítész) 

 

4. Javaslat pályázat benyújtására a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű 
épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt felhívás vonatkozásában (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: Itt a Hevesi Általános Iskolára szeretnénk pályázni maximum 150 mFt-al a támogatási 
igény és nincs önrész, tehát 100 %-ban támogatott. A vitát megnyitom. Hozzászóló nincsen. Köszönöm 
szépen. Akkor lezárjuk. Három alpontja van, ennek a napirendnek Ezeket akkor együtt tesszük fel 
szavazásra. Kérem, aki támogatja, kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 11 
igen szavazattal a közgyűlés elfogadta.  
 
 
A közgyűlés 11 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  

 
 

169/2015.(VIII.12.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 

1. támogatja pályázat benyújtását a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek 
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése című kiemelt projekt 
felhívásra legfeljebb 150.000.000,- Ft projektköltséggel az alábbiak szerint: 

 

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma 
 

Intézmény neve Megvalósulási helyszín Hrsz 

Hevesi Sándor Általános 
Iskola 

8800 Nagykanizsa, Hevesi út 2. 3049/58 

 
A projekt megnevezése 
Épületenergetikai fejlesztés Nagykanizsán a Hevesi Sándor Általános Iskolában 
 
A pályázati konstrukció száma 
KEOP-2015-5.7.0 kódszámú Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése. 
 
Határidő:   2015. augusztus 31. 
Felelős  :   Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős:  Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető 

Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és 
városüzemeltetési csoportvezető) 
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2. biztosítja a projekt előkészítéséhez szükséges maximum 6.000.000 Ft forrást 
a 2015. évi költségvetési rendelet 1/16. melléklet, cél- és általános tartalék, 
Önkormányzati pályázati önrészek soráról, valamint megelőlegezi a 
projekthez kapcsolódó kifizetéseket a támogatási összeg beérkezéséig. 

 
Határidő:   2015. szeptember 30. 
Felelős  :   Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős:  Kunics György osztályvezető) 

 
3. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal összefüggésben felmerülő 

dokumentumok, továbbá a projekt pozitív elbírálása esetén a támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Határidő:  2015. szeptember 30. 
Felelős  :  Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős:  Rodekné Hederics Erika, csoportvezető) 

 
 

 
5. Javaslat a Közbeszerzési Terv módosítására (írásban) 

Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
 

 
Dénes Sándor: Ugye a közgyűlés korábbi döntéseinek következtében kellett ezeket a kiegészítéseket 
megtenni többek között az előbb megszavazott KEOP pályázat és ebben benne található 
épület….villamos és így tovább. A vitát megnyitom. Le is zárom hozzászólót nem látok. Akkor 
képviselőtársaim a határozati javaslatról, kérem, hogy szavazzunk kézfeltartással! Köszönöm szépen. 10 
igen. Tartózkodás? 1 tartózkodás és 0 nemmel elfogadtuk a határozati javaslatot.  
 
 
A közgyűlés 10 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza:  
 
 

170/2015.(VIII.12.) számú határozat 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy jelen előterjesztés 
1. számú melléklete szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2015. évi éves összesített Közbeszerzési Tervének módosítását elfogadja.  

Határidő:   2015. augusztus 30. (nyilvánosság biztosítására) 
Felelős :   Dr. Gyergyák Krisztina jegyző  
(Operatív felelős:  Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és 

városüzemeltetési csoportvezető)  
 
 

 
Dénes Sándor: Ezzel a nyílt ülést bezártam. Köszönöm szépen. Egy rövid két perces szünet, vagy egy 
perces és átállunk a zárt ülésre.  
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Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 171/2015.(VIII.12.) – 175/2015.(VIII.12.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
 
 
 
 
 
Dénes Sándor polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.06 órakor bezárta. 
(Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 

 Dénes Sándor  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 
 


