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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 2-án (Csütörtök) 16.00 órakor 
tartott soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 
   I. emeleti tárgyalóterme 

Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, 

Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán, 
Jerausek István, Dr. Károlyi Attila József, Kovács János, Marton István, Sajni 
József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Bagarus Ágnes, Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető, Rodekné Hederics Erika, irodavezető, Tácsi 
Hajnalka osztályvezető 
 

 
Cseresnyés Péter: Szeretném elkezdeni a soron kívüli közgyűlést. A soron kívüli közgyűlés 
összehívásának az oka az volt, hogy jegyzőasszony felmentésével kapcsolatban kell intézkedni hoznunk, 
mert munkaügyi per előtt állunk és emiatt kellett nagyon gyorsan dönteni, hogy ügyvéd képviseljen 
bennünket, akinek viszont dolga van, és mielőbb ki kell választani Őt. Egyik oka ez volt. A másik oka az, 
hogy az Alapellátási Intézménynek, a vezetőjének az álláshelyére olyan is pályázott, aki egyébként a 
bíráló bizottság tagjaként szerepelt. A kettő összeférhetetlen, tehát nagyon gyorsan kellett döntést 
hoznunk. És ha már egyszer itt volt ez a lehetőség két napirend okán, akkor egy harmadik ugyancsak 
sürgőssé vált. Ez pedig egy esetleges ösztöndíjprogramnak a támogatása, amely ösztöndíj program révén 
kanizsai diákokat, a kanizsai kampuszán való taníttatásban, vagy tanulásban tudunk segíteni. És, hogyha 
ez is itt van, mármint ez a három, amelyik soronkívüliséget kívánt magának napirendként, akkor van egy 
pályázati lehetőség is, amelyik egy európai városokból álló közös pályázat benyújtására ad lehetőséget. 
Erről is kellene beszélnünk. Napirendi pontokhoz szeretném kérdezni valakinek van-e hozzáfűznivalója? 
Ha nincs, akkor szavazásra teszem föl a napirendi pontokat, és az ülés minősége tekintetében a 
meghívóban szereplő sorrenddel elfogadni javaslom. Aki támogatja az, kérem, tegye föl a kezét. 15. 
Ellene? Tartózkodott? 2 tartózkodással. Az, rendben is van, mert 17-en vagyunk. Tehát megállapítom 
egyben a határozatképességet is.  
 
 
A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

32/2012.(II.02.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2012 február 2-i soron kívüli 
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 

 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői 

megbízásának ellátására benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozott 
szakmai bizottság összetételének módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
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2. Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza számára hallgatói 
ösztöndíjprogram kidolgozására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Dr. Birkner Zoltán igazgató Pannon Egyetem Nagykanizsai 
Kampusza Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33. birkner.zoltan@uni-pen.hu 

3. Javaslat Nagykanizsa projektpartnerként való részvételére a „Networking in 
Europe: Local Governments meet the MDGs” (Hálózat Európában: helyi 
önkormányzatok találkozója a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása 
érdekében) Európai Uniós projektben (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Benedek Miklós Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület  

 
Zárt ülés: 
 
4. Javaslat munkaügyi perben ügyvédi megbízásra (írásban) 

Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
 
 
1. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői megbízásának ellátására 

benyújtott pályázatok véleményezésére létrehozott szakmai bizottság összetételének 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 

 
 
Cseresnyés Péter: A határozati javaslatban bent van Kuti Márta. Ő az, aki benn volt a bíráló bizottságban 
és pályázott és az Ő helyére kellett jelölni valaki mást, és Köhler Márta lenni, akit jelölnénk. Szeretném 
kérdezni van-e kérdés, vélemény? Nem látok. A vitát lezárom. Aki a határozati javaslatot el tudja fogadni 
az, kérem, tegye fel a kezét. Ez 15. Ellene? Tartózkodott, két.  Bocsánat! 14 és 3 tartózkodással 
elfogadtuk.  
 
 
A közgyűlés 14 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 

33/2012.(II.02.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja a 404/2011. (XII.22.) 
számú határozatát, és a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Egészségügyi Alapellátási Intézménye magasabb vezetői megbízás ellátására 
beérkező pályázatok véleményezésére és a pályázók személyes 
meghallgatására az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Közalkalmazotti 
Tanácsa részéről Kuti Márta helyett Köhler Mártát kéri fel. 
 
Határidő:   2012. február 3. 
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester  
(Operatív felelős:  dr. Gyergyák Krisztina aljegyző 
                                 Maronicsné dr. Borka Beáta osztályvezető)  

 
 
 
2. Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza számára hallgatói ösztöndíjprogram 

kidolgozására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Dr. Birkner Zoltán igazgató Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza Nagykanizsa, 
Zrínyi M. u. 33. birkner.zoltan@uni-pen.hu 
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Cseresnyés Péter: Az Oktatási Bizottság ülésén megtárgyalták, megvitatták szerintem eléggé 
részletesen ezt a tervezetet. Szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy most ez a határozati 
javaslat arról szól, hogy döntünk arról, hogy valami ösztöndíj programot létesítünk. Maximum szerintem 
három, de kettő egész, nem maximum, hanem 2,75 millió Ft-os nagyságig és az ösztöndíj program 
részleteinek a kidolgozásáról nekem egyeztetnem kell az igazgató úrral, akit köszöntök itt közöttünk és 
kértem, hogy jöjjön el, mert biztos, hogy kérdés lesz ezzel kapcsolatban főképp a financiális oldaláról a 
program tekintetében. Tehát az igazgató úrral meg kell egyezni és májusig nekem az a kötelezettségem, 
hogy hozza ide egy olyan tervezetet, ami tárgyalásra alkalmas, és akkor fogjuk a döntést meghozni. Erre 
a gyors döntésre azért van szükség, mert a kanizsai kampuszon. Nem az, hanem ugye nincs államilag 
támogatott képzés gépészmérnökben és a turizmus- vendéglátás alapszakos hallgatók tekintetében, és 
éppen azért, hogy a kanizsai kampusz, ha már egyszer tíz évig egy folyamatos fejlődést tudott fölmutatni 
legalább ebben az évben a működését biztosítva tudjuk, a további előrelépés lehetőségét Őnekik 
biztosítani, és majd meglátjuk, hogy ősszel, jövőre mi lesz. Erre föl kell készülnünk, és akkor kell majd 
döntetnünk, hogy egyáltalán milyen anyagi lehetőségeink vannak a kampusz támogatására. 
Hozzászólókat várok.  
 
Dr. Fodor Csaba: Előre bocsátom, hogy én addig egyetértek az előterjesztéssel, hogy dolgozzuk ki, vagy 
dolgozza ki az egyetem az ösztöndíjprogramot. Azt is el tudom fogadni, hogy egyeztesse polgármester 
úrral. Aztán többet nem. Tehát én azt gondolom, hogy ma pénzről semmiképpen sem döntsünk. Azt sem 
tudjuk, hogy áll a költségvetés. Azt tudjuk, hogy működési hiányok nem lehetnek. Azt halljuk, hogy most 
végül is olyan 8, 900 körüli mínusz lebeg a költségvetési tervezetben most is. Tehát én azt gondolom, 
hogy nekünk nem kellene sem az idén, a 2012-es évre, sem az azt követő évekre, most tudatlanul egy 
forintot sem bevállalni. Azt csak halkan jegyzem meg, hogy nyilvánvalóan ugye polgármester úr 
országgyűlési képviselőként megszavazta ezt a szerencsétlen felsőoktatási törvényt, aminek egyik 
eredménye ez, hogy az önkormányzatokat hozza majd olyan helyzetbe, ha azt szeretnék az 
önkormányzatok, hogy az illetékességi területeken működjenek egyetemek, felsőoktatási intézmények, 
akkor az egyébként is szűkös és egyre szűkülő lehetőségeik közül áldozzanak és mintegy így ránk tolva 
azt a felelősséget, amelyet Önök felelőtlenül megszavaztak a Parlamentben. Én ehhez nem kívánom 
most a nevemet adni. Mindazon által azt gondolom, hogy valóban valami megoldást kell találnunk, de 
először lássuk meg azokat a terveket, elképzeléseket és magát azt az ösztöndíj programot, amiből látjuk, 
hogy ez milyen elkötelezettségeket jelent a városnak 2012 évre, és lássuk azt, hogy elkövetkezendő 
években is milyen kötelezettséget jelent, mert azt tudjuk, hogy ez nem 1 évre fog vonatkozni. Tehát én 
addig vagyok hajlandó, és ez módosítás. Az első határozati javaslatot. A 2-est azt nyilvánvalón nem, mert 
az szól maga a pénzről. Én azt kérem, hogy addig maradjon, hogy a 2012. májusig dolgozza ki az 
ösztöndíjprogram feltételrendszerét. Ezt egyeztesse le polgármester úrral, és a 2012. májusi közgyűlésre 
hozzák be az anyagot, és a többi kötelezettséget sejtető mondatot, vagy mondatrészeket pedig vegyük ki 
a határozati javaslatból, mert nem szeretném, ha 2012. májusi közgyűlésre már úgy jönne vissza az 
anyag, hogy ezt már megszavaztuk február 2-án, hogy pénzt adunk, és csak arról fogunk vitatkozni, hogy 
mennyi. Ez egy felelőtlen kormányzati és parlamenti döntés eredménye. Úgy hogy most ezt én azt 
gondolom, hogy itt nem nekünk kell lenyelni a békát. Bár tudom, hogy hosszútávon nyilvánvalóan igen. De 
most idő előtt is vagyunk, és magam tudatlan vagyok a költségvetés 2012-es számait illetően. Tehát 
felelőtlen döntést nem kívánnék hozni.  
 
Balogh László: Az OKISB 5 igennel egyhangúlag támogatta a javaslatot. Mégis szólnék, mert 
szimbolikusan fontos témának érzem ezt az előterjesztést. Igen sejthető, hogy mínusz 830 millió forintos 
összeget kell lefaragnunk, tehát működési hitelben nullára akár, sejthető. Bizonyára intézményeinken is 
több százmilliót kell megtakarítani. Bizonyára az intézmény felújításokra kevés jut. Bizonyára még a 
Pannon Egyetem is kap más forrásból, tehát ebből a költségvetésből is akár más támogatást is, mert így 
szokott lenni ez az elmúlt időkben is. Épp ezért minden ilyen plusz pénz, ami előjön, hát az, 
megkérdőjelezhető. De ha nem ígérkezünk el. Előjött bizottsági ülésen, had járjam körül a jövőt illetően 
bizonyossággal. Ha ez az ösztöndíjrendszer leginkább a nagykanizsai diákokat célozza meg, akkor még 
is elképzelhetőnek tartjuk a támogatást. Tudjuk, hogy nem ettől marad meg az egyetemi város tábla, vagy 
nem marad meg, de ha már egyszer elindultunk egy ilyen úton jó pár évvel ezelőtt jó lenne, ha nem 
szakítanánk meg. Épp ezért ez egy szimbolikus javaslat. Szeretnénk, hogyha ez nagykanizsai üzenet 
lenne. Meg lehet ezt tenni, és itt ne kormányzati politikákkal vessük ezt most össze, hanem azt gondolom, 
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hogy az egészben az a lényeges, hogy gazdag város az, amelyik ilyen szegényen is íj jót tud üzenni. 
Ezért támogattuk.  
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. Etler Ottónak megadom a szót…. 
 
Dr. Etler Ottó: Fodor Csabának üzenném, hogy nincs értelme, ha most nem tudunk ebben dönteni, akkor 
már nincs értelme ösztöndíjast kiírni, mert a gyerekek most fogják eldönteni. Tehát előtte hírverést kell 
csinálni, hogy itt a város ösztöndíjjal kívánja támogatni ezt a gépészmérnök, illetve turizmust szakot. Ha 
ezt nem tudjuk megtenni most a jelentkezések előtti reklámban, akkor nincs értelme ösztöndíjjal dolgozni.  
 
Cseresnyés Péter: Mivel, hogy a vitát lezártam, már további hozzászólónak nem adom meg a szót. 
Egyetértek Etler Ottó képviselő úrral és éppen azért, mert volt egy felvetés én szeretném azt, ha igazgató 
úr néhány szót szólna, hogy miért van most szükség arra, hogy legalább ebbe a 2,75 millió forintban 
döntsünk. Nagyjából Etler Ottó egyébként megválaszolta. És hát azért ennek én sem örültem 
különösebben, úgyhogy elég komoly tárgyalások várnak ránk, mert költségvetési forrásunk nincs nagyon. 
Tehát a meglevő források keretein belül kell valahogy majd egyeztetni nekünk.  
 
Birkner Zoltán: Egy nagyszerű üzenet van azért ebben a mostani döntésben. Ezzel szeretném kezdeni. 
Egy nagyszerű üzenet az, hogy 13 nappal a döntés előtt Nagykanizsa üzen a nagykanizsai tehetséges, 
az igazán tehetséges gyerekeknek olyan szempontból, hogy ha gazdaság….területen gondolkodnak, 
akkor ne menjenek el Nagykanizsáról, hanem válasszák a saját születésű helyüket. És egy olyan 
lehetőséget kapnak, ami nagyon-nagyon kevés felsőoktatási intézményben lesz adott. Azaz, hogy mind 
attól függetlenül, ami országosan a keretszámok esetében történt Nagykanizsán lesz arra esélye, hogyha 
jól tanul, és hogyha nagykanizsai, akkor az önkormányzat által létrehozott ösztöndíjprogrammal 
tanulhasson és ingyen. Gépészmérnök stratégiai kérdés megítélésem szerint. Ennek sokkal nagyobb az 
üzenete egyébként, mint amit itt az összegbe kerülhet, hiszen megítélésem szerint nem fogja egyébként 
kihasználni 10 nagykanizsai hallgató. Egyszerűen azért, mert a cégek nagy részben ezt ki fogják fizetni, 
mert céges érdek egyébként a gépészmérnök képzés indítása. És ilyen szempontból nagykanizsai érdek 
is. Polgármester úrral jövő héten, kedden 15.30 perckor szeretnénk a lehető legszélesebb körben 
találkozni cégvezetőkkel. Pontosan arról kezdünk el már most tárgyalni, hogy hogyan lehetne ezt az 
ösztöndíjprogramot úgy összeállítani, hogy ne az önkormányzatnak keljen finanszírozni. Az is 
előfordulhat, hogy májusban olyan tervekkel érkezünk polgármester úrhoz, ami semmiféle költségvetési 
támogatásról nem fog szólni, sokkal inkább arról fog szólni, hogy összerakjuk ezt és a nagykanizsaiaknak 
egy lehetőséget kínált a város és az egyetem közösen. És azt hiszem, hogy a munkahelyteremtés és 
minden egyéb céljával Nagykanizsának rendkívül módon tud segíteni. Még azért ezt a fórumot had 
használjam ki arra, hogy elmondjam Önöknek hölgyeim és uraim, hogy informatikai képzés területen 
megmaradt az összes állami képzési támogatott helyünk. El szeretném mondani Önöknek, hogy 
mesterképzésen, okleveles közgazdász, okleveles mérnökképzésen megmaradt az összes állami 
támogatott helyünk. El szeretném mondani Önöknek, hogy Nagykanizsán, angol nyelven diplomát lehet 
szerezni. Talán ezek azok az érvek, amik segítenek abban, hogy ezt az egész töltetett ne a negatív 
oldalról, hanem inkább a jövő oldaláról közelítsük meg. És, hogyha ezen a vonalon tudunk maradni és 
Nagykanizsa az a város lesz, aki egyébként egy ilyen, mert sok szempontból kritikus pillanatban és pozitív 
értelemben üzenni és lehet, hogy végén egyébként költségvetési szempontból egy fillérjébe nem fog 
kerülni, akkor azt mondom, hogy mindannyian nagyon jól jártunk. 13 nap múlva eldől az, hogy ez a 
tervünk sikeres lesz-e vagy sem, 13 nap után ki fog derülni, hogy hány nagykanizsait tudunk helyben 
tartani és mondjuk a diplomás fiataloknak esetleg hosszabb távú jövőt teremteni Nagykanizsán.  
 
Cseresnyés Péter: Fodor képviselő úrnak megadom a szót, mert megadtam Etler Ottónak is, de az lenne 
a kérésem, hogyha egyszer lezárom a vitát, ne utána jelentkezzenek, mert akkor legközelebb nem fogom 
megadni.  
 
Dr. Fodor Csaba: Polgármester úr lehet, hogy lezárta a vitát, de utána adott szót még nem csak nekem, 
hanem Birkner doktor úrnak is és akkor…….. 
 
Cseresnyés Péter: Ő vendégként kapta meg.  
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Dr. Fodor Csaba: De a vita lezárása utáni vendég már… 
 
Cseresnyés Péter: Majd azt én eldöntöm elnökként Fodor úr, hogyan……… 
 
Dr. Fodor Csaba: Hát, hogy Ön mit dönt el elnökként az Ön dolga, én meg SZMSZ szerint mondom, 
úgyhogy az meg elnökként sem módosíthatja, bár tudom, hogy nagy hatalma van. No visszatérve 
polgármester úr. Tehát én csak azt akartam mondani, hogy nem az elvvel van baj, és itt félreértések 
vannak, hanem azzal van baj, hogy egy átgondolatlan, felelőtlen parlamenti döntés, amit Birker doktor 
elmondott az, valós és igaz, csak ezt nem itt kellett volna érvényesíteni, hanem a város országgyűlési 
képviselőjének kellett volna érvényesíteni a Parlamentben talán, amikor ezt a szerencsétlen törvényt 
megszavazták.     
 
Cseresnyés Péter: Jó. Akkor Fodor képviselő úrnak a módosítójáról szavazunk először. Ő azt javasolta, 
hogy csak az 1-ről szavazzunk. Én ezt nem támogatom. Aki egyetért Fodor képviselő úr javaslatával az, 
fölteszi a kezét. Kettő. Aki ellene van? 10. Aki tartózkodott? Négy tartózkodás. Öt tartózkodás. Bocsánat! 
Öt tartózkodás, így van meg a 17.  
 
 
A közgyűlés 2 igen, 10 nem és 5 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.  
 
 

34/2012.(II.02.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Dr. Fodor Csaba 
képviselő javaslatát, hogy a „Javaslat a Pannon Egyetem Nagykanizsai 
Kampusza számára hallgatói ösztöndíjprogram kidolgozására” előterjesztés 
szerint határozati javaslatnak csak az 1-es pontja kerüljön elfogadásra.  

 
 
Cseresnyés Péter: Akkor az eredeti határozati javaslatot teszem föl szavazásra. Aki el tudja fogadni az, 
kérem, tegye föl a kezét. 15. Ellene? Tartózkodott? 2 tartózkodással elfogadtuk.  
 
 
A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
 
 

35/2012.(II.02.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 
1. támogatja 2012 szeptemberétől a Pannon Egyetem Nagykanizsai 

Kampuszán egy hallgatói ösztöndíjprogram működtetését. Felkéri a 
polgármestert, hogy az egyetem vezetésével közösen 2012 májusáig 
dolgozza ki az ösztöndíj program feltételrendszerét. A 2012. májusi 
közgyűlésen az ösztöndíjprogram elfogadásával egyidejűleg a közgyűlés 
döntsön arról, hogy az elkövetkező években a város milyen összeggel kíván 
hozzájárulni az ösztöndíjprogram finanszírozásához.  
 

Határidő:   2012. májusi soros közgyűlés 
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Bagarus Ágnes osztályvezető) 
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2. felkéri a Polgármestert, hogy az ösztöndíjprogramhoz 2012. évi 
működéséhez szükséges 2,75 millió Ft-ot szerepeltesse Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város 2012. évi költségvetésében. 

 
   Határidő:   a 2012. évi költségvetés elfogadása 

Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős: Tácsi Hajnalka osztályvezető) 

 
 
 
 
3. Javaslat Nagykanizsa projektpartnerként való részvételére a „Networking in Europe: Local 

Governments meet the MDGs” (Hálózat Európában: helyi önkormányzatok találkozója a 
millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében) Európai Uniós projektben (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester 
Meghívott: Benedek Miklós Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület  

 
 
Cseresnyés Péter: Nem tudom itt a pályázat képviselői részéről …….El lehet olvasni, hogy miről szól. 
Sokkal többet én sem tudok erről az egészről. Egy több ország, több városa által történő 
együttműködésről van szó, ahova meghívtak bennünket. Tulajdonképpen tanácskozásokra, különböző 
kiadványokra. Fenntartható fejlődésről van szó. Igen. Akkor viszont megkérem Benedek Miklós urat, hogy 
néhány szót így, ahogy beesett rögtön mondjon erről a pályázatról nekünk. Miről is van szó. Tehát annyit 
még elmondtam, hogy több ország, több városnak a részvételéről van szó és azzal akartam befejezni, 
hogy a vezető város Bonn városa Nagykanizsát, mint résztvevőt hívja meg. Együttműködésünk informális 
úton már volt Benedek Miklóson keresztül ezzel a pályázattal. Most tulajdonképpen a részvétel azt jelenti, 
hogy Nagykanizsa városa is nyerhet pénzt. A pályázaton belül egy 10 %-os önrész van. Ugye, ha jól 
emlékszem? 10 %-os önrész van, amelyik esetleg a későbbiekben néhány ember foglalkoztatását is 
magába foglal. A pénzt valamiféleképpen ki lehet váltani. Mindenképpen valamiféle költségvetési vonzata 
van. Azért kell most döntenünk, mert ha minden igaz, akkor 17-ig ugye a részvételi szándékunkat ki kell 
nyilatkoznunk. Ha nem veszünk részt benne most, akkor sincs sértődés. Egy kérés hangzott el, aki ezt 
majd tudja támogatni az, kérem, támogassa, akinek kétségei vannak, az meg tegye fel a kérdéseket. 
Benedek Miklós úrnak megadom a szót.  
 
Benedek Miklós: Egy Európai Uniós és az ENSZ által támogatott 3 évig futó programnak a folyamatát 
szeretném Bonn városa - és polgármester úr is jelezte – meghosszabbítani. Ennek az első három évében 
Nagykanizsa bekerült, mint kvázi megfigyelőként. Tehát gyakorlatilag pénzt nem kellett betenni, de 
informálisan nagyon sok olyan dologhoz hozzájutottunk, amelyhez, hogyha nem így van a dolog, akkor ez 
nem működik. És a 2013-as évben ennek lezárásaként, vagy legalábbis egy szakasz lezárásaképp 
Nagykanizsán fogunk megrendezni egy olyan konferenciát, aminek a pénzügyi vonzatait természetesen 
az Unió, illetve az ENSZ fogja viselni. Ebben benn vannak azok a városok, amiket itt említett polgármester 
úr. Bonn a vezető partner. ….illetve Potsdam még másik két német város. Angliából Oxford és Ausztriából 
pedig Villach. Nagykanizsa pedig a magyarországi részről. Most ennek a programnak a továbbvitele 2014, 
2015 és 2016-ban, folyamatos tervezéssel. És ebbe kell eldönteni azt, hogy szeretnénk-e részt venni úgy, 
hogy projektpartnerként, ami azt jelenti, hogy körülbelül ez egy, az össz. három éves projektnek a 
Nagykanizsát érintő költségvetése, ez egy körülbelül olyan 40 ezer euro. Aminek önrészét úgy tudnánk 
felhasználni, úgy tudnánk itt a városban nagyon sok, meglehetősen sok programot tudnánk rendezni, amit 
természetesen az Unió fizet és azok a pénzek is, amelyet önrészként tennénk be azt, akár egy egyetemi, 
főiskolai gyakornoknak az állásával ki tudnák váltani, aki itt a hivatalban dolgozik, illetve hivatali bérlet, 
vagy hivatali, illetve bérleti szerződést tudnánk belőle fizetni a hivatalhoz szükséges eszközök, anyagok 
vásárlását. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte nullára tudjuk tenni ezt az egész programot 
a mellett, hogy egy olyan csapatba tudunk részt venni, aki azt hiszem, hogy nem kétséges, ha azt 
mondom mindannyiunk számára, hogy nagyon fontos lenne én, azt hiszem a városnak, hisz ilyenbe 
Magyarországon egyetlen-egy város nem vesz részt. Kezdetben Sopron volt, aki bekerült volna, de volt 
egy személyes probléma az egész kapcsán kikerültek és így kerültünk mi Nagykanizsa a képbe. Ahogy 
mondta polgármester úr, hogyha nem leszünk abban a pozícióban, hogy projekt, tehát projektpartnerek 



 7

leszünk, akkor is benn lehetünk, mint megfigyelők, de akkor nem kapunk hozzá költségvetéshez 
semmiféle pénzt és akkor a következő három évben is részt vehetünk ebben. Én azért kérem a tisztelt 
képviselőtestületet, hogyha ezt átlátja ennek a dolognak a nagyszerűségét, hogy nagyon jó lenne 
szerintem a város számára is, mindannyiunk számára is egy olyan informális dolog. Hisz ha elmegyünk 
Oxfordba, …jártam ott Oxfordba, illetve …….és Berlinbe, illetve Potsdamba és ott meghallgattak 
bennünket, tehát ott mindenki képbe van Nagykanizsát ilyen szempontból. Én azt hiszem, hogy hosszú 
távú közvetett hatásokat elérő pályázat lenne.  
 
Cseresnyés Péter: Egy kérdésem lenne. Mikor döntenek erről a pályázatról? 
 
Benedek Miklós: Hát ennek a pályázatnak a döntése az, én a mostani információm szerint úgy van, hogy 
ez legkésőbb ez ilyen kora tavasz, vagy késő tavaszi időszak lenne.  
 
Cseresnyés Péter: És mikor lenne a pénz elköltve? 
 
Benedek Miklós: A pénz az a következő ciklusra lenne. Tehát az azt jelenti, hogy 2013-ban indulna a 
második menet, ami azt jelenti, ami itt Nagykanizsán lesz találkozó, arra már megbiztosítják a pénzt. 
Tehát az összes költséget.  
 
Cseresnyés Péter: Jó de ez a 40 ezer euro ez mikortól? 
 
Benedek Miklós: Ez a 2014, 2015 és 2016-os évben.  
 
Cseresnyés Péter: Tehát nem ezt az évet? 
 
Benedek Miklós: Nem a következő.  
 
Cseresnyés Péter: Ezt szerettem volna tisztázni.  
 
Benedek Miklós: 2013-ban záródik le az első etapja az egésznek és a következő megint egy három éves 
lesz.  
 
Cseresnyés Péter: Azért kérdeztem direkt erre rá, mert ha a határozati javaslatot majd módosítani kell, 
akkor a 2012-es évben nem kell most biztosítani, hanem majd a 2014-es évtől valamikor ez megy. Nem 
tudom meg lehet-e fogalmazni, hogy akkor, amikor ez aktuális lesz, akkor majd kell biztosítani a 
költségvetési fedezetet? Fogalmazzuk meg, hogy jogszerű legyen jó? Szeretném kérdezni, hogy van-e 
kérdése valakinek?   
 
Dr. Fodor Csaba: Azt mondta Benedek Miklós, hogy három éve bent van Nagykanizsa ebben. Nem 
tudom én itt. Azt szeretném kérdezni, mikor döntöttünk, a korábbi közgyűlés abban, hogy mi részt 
veszünk ilyen projektben? Én nem tudom, hogy, nem emlékszem rá. Tehát, hogy mikor volt az a döntés, 
hogy Nagykanizsa részt vesz ebben azt szeretném megtudni?  
 
Dr. Etler Ottó: Talán 2005-ben a klímaszövetségbe való belépés előtt? 
 
Dr. Fodor Csaba: Nem tudom. Azért kérdezem, hogy mikor volt? Mik voltak ennek. Azt mondta Benedek 
úr, hogy voltak ennek már hasznai az elmúlt három évben. Azokról ennél egy kicsit bővebben szeretnék 
én hallani, hogy mik voltak ezek a hasznok, amik jelentkeztek az elmúlt három évben Nagykanizsa város 
szempontjából, mert azért mi mindig beleugrunk mindenbe. Céget alapítunk, ilyen megújuló energiáktól 
kezdve. Brüsszelben irodákat, meg mindent működtettünk. Egy csomó pénzt kiszórunk ilyenekre, de 
hozadékát eddig még egyiknek sem láttuk. Én azt szeretném tudni, hogy, és most megint 3 millió forint 
van még akkor is, hogyha ez a 2012-es költségvetési esztendőt nem terheli. Tehát a kérdésem meg az, 
hogyha lesz benne döntés, akkor miért kellett ezt rendkívüli közgyűlésre behozni, miért nem ér rá akkor, 
amikor a reményeim szerint a költségvetést a következő soros közgyűlésen csak-csak tárgyalja a 
közgyűlés? Akkor miért nem lehetett ebben dönteni, ha már egyszer a február 16-i dátum így is eldőlt és 
ahhoz nem kell pénzt adnunk, akkor igazából ennek nem tudom, miért kell most ebben, de gyorsan, 
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íziben dönteni azt nem láttam ebben az előterjesztésben, vagy nem kellően figyelmesen olvastam el az is 
lehetséges.   
 
Cseresnyés Péter: Egyébként erre lehet, akkor én válaszolok. Nem dőlt el semmi sem, mert ha, most ha 
azt mondjuk, hogy nem, akkor onnét kezdve nincs folytatás. Ha azt mondjuk, hogy igen, akkor viszont 
valamiféle költségvetési kötelezettséget vállalunk, csak nem 2012-re, nem 2013-ra, hanem ezek szerint 
2014-re. És ahhoz, hogy ezt a vállalást, ezt a kötelezettségvállalást meg tudjuk tenni ahhoz nekünk 
döntenünk kell – Miklós egy kis figyelmet kérnék – ugye február 16-ig, mert február 17-én jelezni kell, hogy 
részt akarunk-e venni, vagy sem. Tehát a döntésnek, a mai döntésnek, vagy a február 16-a előtti 
döntésnek …..a többi kérdésre arra légy szíves ad meg a választ, mert erre nem tudok válaszolni.  
 
Benedek Miklós: Ez a „sürgősségi” dolog attól jött elő, hogy Bonn város felajánlotta az eddigi jó 
együttműködés kapcsán Nagykanizsának, hogy az eddigi megfigyelő státuszból, ami nem hozott 
semmiféle pénzügyi konzekvenciákat eddig a várossal szemben, most egy olyan lehetőséget tesz, ami 
egy minőségileg magasabb lépcsőre léphet a város ebben az európai városok közötti klíma 
együttműködésben, és ehhez a együttműködéshez a városban különböző programokat, különböző 
műsorokat, különböző kiadványokat, különböző rendezvényeket finanszíroz majd eddig, vagy ezek után. 
Jelen pillanatban, olyan helyzetben vagyunk, hogy minket meghívtak, mint megfigyelőket. Ez a városnak 
ne kerül pénzébe. De nagyon sok olyan kapcsolatot tudtunk építeni azt hiszem ezt, valamennyien tudjuk, 
hogy a kapcsolatépítés borzasztó fontos mindenféle szempontból, hogy Európa több városában tudják 
azt, hogy Nagykanizsa hol helyezkedik el, Nagykanizsáról tudják, hogy egy elkötelezett és a környezet 
iránt nagyon érzékenyen reagáló képviselőtestületedet, a várost tudnak magukénak, mármint ebben a 
szövetségben és azért szeretnék, hogy ilyen lehetőség legyen, hogy megadják nekünk. A sietséghez, 
hogy a 16-ig jeleznünk kell nekünk azt, ugyanis a költségvetések elkészítésénél, amikre most végül is sor 
kerül, azokra le kell tennünk, le kell tenni a garast, hogy most csatlakozunk, vagy nem csatlakozunk. És 
utána az egész dolog nem fog változni. Majd amikor lesznek ennek konzekvenciái azok 2014-ben 
lesznek, amikor majd megbeszélhetjük, illetve megmondják, hogy milyen pénzügyi lehetőséget kap a 
város. Tehát ez a kvázi 40 ezer euro sem biztos, hogy így lesz. Lehet, hogy ez 50 ezer lesz, lehet, hogy 
25 ezer euro.  
 
Dr. Fodor Csaba: Ezt akartam kérdezni. Tehát hava tovább azt mondod, bocsánat, hogy ez a 40 ezer, 
amit prognosztizáltunk, hogy 40 ezer euro ma és ennek 10 %-át, vagy 25 %-át, mert 10 ezer lesz az 
önrész, amit ma ismereteink szerint.   
 
Benedek Miklós: Három évre. Igen.  
 
Dr. Fodor Csaba: Tökmindegy. Ismereteink szerint valamikor finanszírozni kell. Tegyük fel, hogy 
következő esztendőben lehetséges. De ebben egy konstans van az a 25 %.  
 
Benedek Miklós: Igen 25 %.  
 
Dr. Fodor Csaba: Az, hogy minek a 25 %-a azt nem tudjuk? 
 
Benedek Miklós: Azt nem tudjuk. Lehet, hogy ennél kisebb lesz, lehet, hogy nagyobb, de ennek a 25 %-
nak a részét, azt az előbb vázoltam, ezt az önkormányzat gyakorlatilag a saját működésére el tudja 
költeni. Tehát itt embereket tud elvenni, embereket tud felvenni, és én azt hiszem, hogy ez azért nem egy 
utolsó szempont.  
 
Dr. Fodor Csaba: Értettem. Jó, köszönöm szépen.  
 
Cseresnyés Péter: Én kiegészíteném, és kíváncsiságomból adódóan kiegészíteném a Fodor úr által 
megkérdezetteket. Tehát ez a tollig határ meddig mehet el? Mert azért a döntésünket ez is befolyásolja. 
Tehát a megkereső levélben az van, hogy 40 ezer euro. Ezt én készpénznek vettem 40 ezer euro, amit 
meg lehet pályázni. Az én fejemben ez úgy működik, hogy innét lefelé lehet kapni pénzt, fölfelé nem 
nagyon. Tehát azért a valóságtól nagyon ne rugaszkodjunk el, amikor döntünk. Tehát azért Miklós nekem 
kellene egy maximum érték, hogy körülbelül mi az, amit meg lehet pályázni ez szeretném megkérdezni? 
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Mert nem mindegy az, hogy 100 ezer euronak a 25 %-át kell betenni, vagy a 40 ezer euronak a 25 %-át 
kell betenni. Utána Bene képviselő úrnak adom meg a szót majd, ha válaszolt.  
 
Benedek Miklós: Jelenlegi információink szerint, amit nekünk Bonn városa elküldött azt mondta, hogy az 
a 40 ezer euros három éves költségvetés az ilyen 15, 20 %-ban mehet fölfelé és lefelé. Tehát az lehet, 
hogy 48 ezer euro lesz, hogyha 20 %-al megy föl, vagy 32 ezer euro. Tehát ekkor az egész mozgástér. 20 
% mozgásteret prognosztizáltunk eddig.  
 
Cseresnyés Péter: Jó, csak azért, hogy ne vita alakuljon ki, meg ilyen párbeszéd, most megadom Bene 
képviselő úrnak, utána megadom Fodor úrnak a szót.  
 
Bene Csaba: Én a magam részéről nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert ha így folytatjuk a 
közgyűléseket, hogy mindig jönnek hozzánk ilyen ötletekkel, és személyesen meg is győznek bennünket, 
akkor kíváncsi leszek, hogy azt a kötelezettségünket, hogyan tudjuk teljesíteni, ami úgy szól, hogy nem 
lehet működési hiánnyal tervezni a városnak a költségvetését. Mert mind azok a célok, amik elhangzottak 
itt nagyon szépek, nagyon jók az előző előterjesztés kapcsán is. De szeretném tájékoztatni, vagy 
emlékeztetni a közgyűlést arra, hogy tavaly beterveztünk szakképzési ösztöndíjra, nem a 10 gyerekre, 
amiről itt az előbb szó volt, vagy 20-ra, szakképzési ösztöndíj kialakítására 1 mFt-ot, amelyet az évközi 
helyzetre való tekintettel vissza is vontunk. És nem látom sehol sem, azt a rendszert megállni a mostani 
költségvetésben sem. Ami mondjuk, lehet, hogy 3, 4 szál gyereket érinthet és számomra ugyanolyan 
fontos, de gondolom az Önök számára is ugyanolyan fontos, mint a felsőoktatásnak a dolga. Meg azt is 
szeretném tudni, hogy szabad-e nekünk most 2012 januárjában, vagy februárjában 2014-re 
kötelezettséget vállalni? Hát azért én azt kérem, hogy mindenki gondolja ezeket végig, és ennek tükrében 
döntsön meg a döntés következtében, mert lehet, hogy én fogom megtenni, hogy a következő 
közgyűlésre önálló képviselői előterjesztésben behozom a szakképzési ösztöndíjat.   
 
Cseresnyés Péter: Ezt a költségvetés tárgyalásakor be is lehet hozni, és meg is tárgyalhatjuk. Tehát 
ezzel nincs semmi különösebb gond, ha belefér én, azt is tudom támogatni.   
 
Dr. Fodor Csaba: Én csak annyit mondanék, hogy a 3-as napirendről, tehát a 3-as határozati javaslatról, 
ahol magáról a pénzről beszéltünk, akkor azt módosítsuk úgy, hogy felkéri a polgármestert, hogy a 
megvalósításhoz szükséges, de legfeljebb 10.000 EUR önerő a majd esedékességkor aktuális éves 
költségvetésbe a közgyűlés betervezi ezt.  
 
Cseresnyés Péter: Befogadtam.  
 
Dr. Fodor Csaba: Ha ezt így elfogadják majd a pályázat során az Ő dolguk lesz, de úgy hogy legyen bent 
ez a legfeljebb és majd akkor.  
 
Cseresnyés Péter: Befogadtam.  
 
Gyalókai Zoltán: Igazából nagyon sok minden hallok. A pénzügyi dolgokat értem. Igazából a beltartalmat  
nem értem. Én szívesen hallottam volna, hogy itt a környezetvédelmi, különböző környezetvédelemi 
dolgokra van nekünk egy szakképző iskolánk, akivel kívánnak együttműködni különböző víztisztaság, 
levegőtisztaság, bármilyen programról szívesen hallottam volna. Én úgy tudom, hogy mindenki csak a 
pénzügyi konstrukcióról, prospektusról és munkahelyről halott. Én szakmai beltartalomról hallottam volna 
szívesebben, hogy ténylegesen Nagykanizsán mik azok a környezetvédelmi tevékenységek, amit itt 
tudnak használni, és az itt lakók érdekében fel tudnak használni. Igazából ehhez tudnám én rendelni azt 
az összeget, legyen akár 10 ezer euro, legyen akár 3 millió forint, én inkább jobban ehhez tudnám kötni. 
Az oktatáshoz, a valóságos környezetvédelemhez ezeket az összegeket.  
 
Cseresnyés Péter: Nagyon jó fölvetés, jogos kérdés, amire majd remélem Benedek Miklós úr, megadja a 
választ.  
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Bicsák Miklós: Részemről én támogatni tudom. Benedek Miklósnak nem kell itt, nem tudom, tálalni a 
tisztelt képviselőtársaknak, meg polgármesternek. Őneki az önzetlen munkája a környezetvédelemben, 
mint pedagógus, mint ember teszi a dolgát. Én úgy látom, mint üzletember is, és mint vállalkozó, aki úgy 
sáfárkodik, mint a sajátjával, a város vagyonával, és hogy ezek az idővallumok, ami 2014, egyéb. A 
tisztelt közgyűlésnek odafigyelve támogatni kell. Mert maga a város hírneve is elhangzott. Meg mindenhol 
azt mondjuk, bármelyikünk, ha hozzászól a közgyűlésben hasonló témával, hogy Nagykanizsa városnak a 
hírneve, vagy ehhez hasonló. Azt hiszem, hogy Benedek úr teszi a dolgát. Nekünk egy van, ha átgondolja 
a tisztelt közgyűlés ilyen nehézségekkel is, ahogy Bene képviselőtársam mondja, hogy hát valóban az 
oktatásban, meg ehhez hasonló dolgok elmaradnak, de akkor is a költségvetésünkben tisztelt 
polgármester úr és közgyűlés azt a bizonyos előleget, összeget, nem tudom majd mennyi lesz, azt illene 
és kellene támogatni a közgyűlésnek. Mert az a munka, amit Benedek úr tesz, azért ezért köszönet jár.  
 
Cseresnyés Péter: A Gyalókai képviselő úrnak a kérdése én szerintem arra vonatkozott, hogy ezek a 
programok összekapcsolhatóak-e oktatási intézmények által megrendezett programokkal. Tehát ahol 
pedagógusok részt vehetnek, és gyerekek lehetnek a haszonélvezői.  
 
Benedek Miklós: Egyértelmű, hogy ezek a programok, amikre kitérnék. 
 
Cseresnyés Péter: Egy kis figyelmet kérek, mert kicsi a terem és a jegyzőkönyvet nem tudják vezetni.  
 
Benedek Miklós: Ki kellett volna részletesebben térni természetes, hogy a város oktatási intézményei és 
az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusokat érinti. Közvetetten természetesen az egész 
lakosságot is érinti, hisz olyan akciókat tudunk szervezni, amivel a lakosságnak a környezettudatosságát 
és az iskolákban lévő környezetvédelmi tevékenységet, akár általános iskolában, akár óvodában, mint 
ahogy ezt eddig is tettük, akár középiskolában folytatjuk. E nélkül az iskolai háttér nélkül, és a lakossági 
háttér nélkül az egész program semmit nem érne Hisz a városnak az előre vitelét fogjuk ezzel a 
programban való részvétellel, mert más különben saját magunkért, 4-5 emberért, vagy 110 emberért nem 
érdemes ilyen programba belevágni, hanem itt egy megyei jogú városnak a lehetősége adódik, amelyben 
olyan perspektívák nyílnak, amelyek valószínű, hogy majd csak később, ahogyan az oktatásban is, a 
nevelésben is, a későbbiekben tudjuk majd learatni a gyümölcsöket, de zért kell nekünk megteremteni a 
dolgokat, hogy ezek a gyerekek az óvodától egészen végig…….egészen az egyetemig is részt tudjanak 
ezekben a programokban venni, mint ahogy most részt vesznek. Tehát ez nem most fog elkezdődni. Ezek 
a folyamatok most is vannak. Ilyen programok jelen pillanatban is futnak. És most erre nem akarok, nem 
feltétlenül gondolom, hogy ki kellene térni. Hát például itt a Batthyány gimnáziumban a ……, a Batthyány 
diákok a fenntartható jövőért, de ugyanakkor a megyében több helyen is vannak ilyen programok, hisz azt 
szeretnék, ha városban minél jobban menjenek ez a programok.  
 
Cseresnyés Péter: Tehát, ha jól értettük, akkor arról van szó, hogy 12 millió forintot költhetünk el a 
városban elsősorban iskolákban és ezért nekünk 3 millió forintot, bele kell tennünk ebbe az ügyletbe. 
Hogy lefordítsuk …….mondattal, amibe érhető. További hozzászólót nem látok. A vitát lezárom. Akkor 
azzal, amit Fodor képviselő úr kiegészítésként megfogalmazott. Tehát ugye Fodor képviselő úr az azt 
jelenti, hogy maximum 10 ezer eurónak megfelelő forint 2014-től. Ezzel együtt, aki el tudja fogadni a 
határozati javaslatban foglaltakat az, kérem, tegye fel a kezét. 14. Aki tartózkodott? Tartózkodós is van, 
három tartózkodással.  
 
 
 
A közgyűlés 14 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:  
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36/2012.(II.02.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése  
 

1. támogatja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
projektpartnerként való részvételét a „Networking in Europe: Local 
Governments meet the MDGs” című projektben.  

 
Határidő:  2012. február 10. 
Felelős  :   Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda, irodavezető) 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektpartnerségi nyilatkozatot aláírja.  

 
Határidő:   2012. február 10. 
Felelős  :    Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Rodekné Hederics Erika Pályázati Iroda, irodavezető) 

 
3. felkéri a polgármestert, hogy a megvalósításhoz szükséges legfeljebb 10.000 

EUR önerőt, (azaz 2012. február 2-i MNB deviza középárfolyammal számolva 
2.935.800,- Ft-ot) az esedékességkor aktuális éves költségvetésben 
szerepeltesse. 

 
Határidő:   Aktuális költségvetés elfogadása 
Felelős  :    Cseresnyés Péter polgármester 
(Operatív felelős:  Tácsi Hajnalka, Gazdálkodási Osztály, osztályvezető) 

 
 
Cseresnyés Péter: A következő napirendi pontunk zárt ülés. Arra kérem a nem illetékeseket, hogy pár 
percre menjenek, ki, hogyha lehetséges.  Zárt ülés 

 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített külön 
jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 
A közgyűlés 37/2012.(II.02.) számú határozata később kerül kihirdetésre.  
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.47 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter Dr. Gyergyák Krisztina  
 polgármester aljegyző 
 


