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J E G Y ZŐK Ö N Y V  
 
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 29-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, Balogh László, Bedő György, Bizzer András, Dénes Sándor, Dr. 

Erdős László, Gábris Jácint, Horváth Jácint, Jerausek István, Karádi Ferenc, 
Szőlősi Márta, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Kunics György osztályvezető, Deák-
Varga Dénes városi főépítész, Rodekné Hederics Erika csoportvezető, Tárnok Ferenc csoportvezető, Dr. 
Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor – jogtanácsos, Dr. Vass Veronika jogi ügyintéző, Gáspár 
András beruházás előkészítő 
 
 
 
Dénes Sándor: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat a mai soron kívüli közgyűlésen, 
munkatársaimat, megjelent vendégeinket, a média képviselőit, mindannyiunkat. Köszönöm szépen, hogy 
itt vagyunk és egy nyílt üléssel, egy nyílt napirenddel kezdenénk, majd pedig zárt üléssel folytatnánk. Öt 
napirendi pont van a meghívóban. Tájékozódhattak képviselőtársaim ezekről a napirendi pontokról. 
Először akkor szavazásra tenném fel a javasolt napirendi pontokat. Aki támogatni tudja és elfogadja, 
hogy ezeket tárgyaljuk meg, ő kézfeltartással jelez. Én támogatom. Köszönöm szépen. Megállapítom, 
hogy 12 igennel egyhangúlag elfogadtuk a napirendeket. 
 
 
A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

160/2015.(VII.29.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. július 29-i soron kívüli 
ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat a multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházási 

programjának elfogadására és a rendezési terv módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
Zárt ülés: 

 
2. Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi földbizottsági 

feladatkörben hozott ZA01-01185-4/2015 iktatószámú állásfoglalásával 
szemben benyújtott kifogás elbírálására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Dr. Bányainé Dr. Molnár Judit ügyvéd 
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3. Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi földbizottsági 
feladatkörben hozott ZA01-01251-4/2015 iktatószámú állásfoglalásával 
szemben benyújtott kifogás elbírálására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Dr. Bányainé Dr. Molnár Judit ügyvéd 

4. Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi földbizottsági 
feladatkörben hozott ZA01-00640/2015 iktatószámú állásfoglalásával 
szemben benyújtott kifogás elbírálására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Dr. Heller Péter ügyvéd 

5. Javaslat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi földbizottsági 
feladatkörben hozott ZA01-00954-4/2015 iktatószámú állásfoglalásával 
szemben benyújtott kifogás elbírálására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  
Meghívott: Dr. Nyíri Erzsébet ügyvéd 

 
 
 
1. Javaslat a multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházási programjának 

elfogadására és a rendezési terv módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester  

 
 
Dénes Sándor: Néhány gondolatot engedjenek meg itt elöljáróban, mielőtt a vitát megnyitnánk 
képviselőtársaim. Ugye mindannyian örömmel értesültünk annak idején arról, hogy a Modern Városok 
Program keretében Nagykanizsán a Kormány az Adria Kapuja Program megvalósítása révén támogatást 
fog nyújtani egy multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnoknak a megvalósításához, és létrejött egy 
munkacsoport. A sportért felelős helyettes államtitkár úr keresett meg engem, hogy kezdjük el a munkát, 
és az volt a kérése, amely tulajdonképpen a 3. számú mellékletben került rögzítésre, hogy elöljáróban 
készítsünk egy anyagot, és válaszoljunk tulajdonképpen azokra a kérdésekre, amelyeket ők feltettek 
nekünk. Ezt tartalmazza az előterjesztés, és természetesen ennek a további építéséről lesz majd szó. A 
beruházásnak a céljáról annyit hadd mondjak, tehát egy 3000 főt befogadó rendezvény- és 
sportcsarnokról lenne szó, melynek a helyszíne a keleti városrészben a Thúry városrészben található. 
Ott van egy olyan önkormányzati terület, amely alkalmas lenne, és mindazoknak a feltételeknek 
megfelel, amelyeket teljesítenünk kell. Itt nemzetközi szintű sportrendezvényekre is alkalmas kell, hogy 
legyen ez a csarnok, és emellett nagyon fontos az, hogy kulturális programok, tehát kulturális 
rendezvények lebonyolítására is úgyszintén, koncertek, fesztiválok és így tovább, és nem utolsó sorban 
természetesen akár az iskolai testnevelésbe is be tud egy picit segíteni. Ezt dolgozták itt ki a kollégáim. 
Köszönöm a munkájukat. És akkor várjuk a hozzászólásokat. Ennyi bevezető után a vitát megnyitom. 
 
Balogh László: Valójában a lényeg az, hogy volt egyhangúság a Humán Bizottságban. Ez 6 igennel 
történt. És félórán keresztül vitatkoztunk is és körüljártuk a témát. Ennek részleteivel nem kívánok 
előállni. Azt gondoljuk, hogy a Dózsa-Thúry Laktanya területén lévő leendő sportcsarnok mellett szól a 
legtöbb érv. Természetesen vannak szubjektív szempontok is, és előjöhet akár más reális ötlet is, de én 
mondjuk, ezeket nem kívánom most sorolni, mert mielőtt bárki megijedne, vagy nagyon megörülne, azt 
hiszem, hogy a Dózsa-Thúry Laktanya területén lévő sportcsarnok mellett egyértelműen szól a 
következő, mondjuk öt érv. Biztos van több is. A megközelíthetőség – itt talán a legjobb a szóba jöhető 
helyek közül. Az, hogy egy tervezett 600 parkoló a környéken, plusz a Kanizsa Centrum majdnem 500 
parkolója, az jól el tudja látni ezt a leendő 3000-es sportcsarnokot. Az is érv lehet, hogy itt vannak még 
akár plusz helyek is, amelyek akár egyéb létesítményeket lehetővé tesznek, de ez egy további álom, ezt 
mondjuk, most ne forszírozzuk. De a plusz helyek által még van afféle védőtávolság is a környékbeli 
városlakókat, házakat illetően, és igenis fontos érv az is, hogy a keleti városrész 17,5 ezer lakója kapna 
egy, azt gondolom, nevezhetem így a többség nevében talán, egy ajándékot, és ennek, remélem, hogy a 
keleti városrész lakói örülni fognak. De nem csak ők, hanem a kanizsaiak is. 
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Bizzer András: Én azt gondolom, hogy ez az előterjesztés az első bizonyíték arra, hogy Nagykanizsán 
igenis új időszámítás kezdődött akkor, amikor a miniszterelnök úr és a polgármester úr aláírták a Modern 
Városok Program keretében a Nagykanizsa fejlesztéséről szóló megállapodást. Ugye egy hónap telt el a 
megállapodás aláírásától számítva, és máris itt van az első konkrét lépés, amit azért fogunk megtenni, 
hogy az egyik pont, az minél hamarabb megvalósuljon, jelesül a multifunkcionális sport- és 
rendezvénycsarnok. Én azt gondolom, hogy ez egy csattanós válasz azokra az ellenzéki kritikákra és 
véleményekre, mely szerint ebből a programból nem lesz semmi, és hogy az ígéretekből nem fog semmi 
megvalósulni. Üzenem a tisztelt ellenzéki képviselőtársaimnak, akár az önkormányzati képviselő 
uraknak, akár országgyűlési képviselőknek is, hogy igenis a Modern Városok Program meg fog 
valósulni. Ez ilyen nagyméretű, grandiózus fejlesztései terv, de idővel pontról pontra, lépésről lépésre 
igenis, hogy meg fog valósulni. Ezen dolgozik Nagykanizsa városvezetése, és ezen dolgozik a Kormány 
is. Erre van egy bizonyíték az előterjesztésben, hiszen itt van a 2. számú melléklet, itt van a 
kormányhatározat, amely ugye július 21-dikén született meg. Itt mind az öt pont kapcsán itt vannak az 
első lépések, hogy a Kormány mit tesz és milyen intézkedéseket fog tenni és milyen minisztériumokat 
jelölt ki felelősként. Tehát én azt gondolom, hogy ez a program halad az útján, ez egy jó dolog. És 
egyébként azt is szeretném megjegyezni, hogy a Modern Városok Program keretében Nagykanizsára 
érkező fejlesztési pénzeknek a 75 %-a, az közvetlenül munkahelyteremtésre és gazdaságfejlesztésre 
fog elmenni - ez egy nagyon fontos dolog -, például az Ipari Parknak a bővítésére. És amiről most 
beszélünk a 3. pont kapcsán, az egyfajta hab a tortán, hogy ez mellett még például egy sportcsarnokot is 
fel tudunk építeni. Egyébként az egész programnak a nagyságát jelzi pénzösszeg tekintetében, hogy a 
hab a tortán kategória, az is ugye 4 milliárd Ft-os fejlesztést jelent, hiszen ez a multifunkcionális sport- és 
rendezvénycsarnok a becsült összegek alapján 4 milliárd Ft-ba fog kerülni. És ez csak egy ilyen 
kiegészítő pont. A lényeg itt a gazdaságfejlesztésen lesz a Modern Városok Program keretében. 
 
Jerausek István: Hadd csatlakozzak én is az előttem szólókhoz, és örömmel számolok be én is a 
városfejlesztési bizottság döntéséről, ahol szintén 6 egyhangú igen támogatásban részesült a napirendi 
pont, és a szkeptikusokkal ellentétben az ellenzéki képviselők is támogatták a napirendi pontot. 
 
Gábris Jácint: Talán én voltam az egyike, akik évek óta mindig felhoztam ezt a témát, különös 
tekintettel a kanizsai sportéletre. Én akkor kaptam egy ilyen út menti választ, hogy nyugodjak meg, majd 
itt valami majd lesz. Ugye erre vártam, hogy mi lesz, mert ugye nem tudtuk, hogy mi lesz. Éppen ennek 
kapcsán örültünk is volna, hogyha az együttműködési megállapodás előtt azért itt a közgyűlés 
beavatásra került volna, hogy miniszterelnök úr milyen témában jön a várossal, a városvezetőkkel 
tárgyalni. Tehát ez nem történt meg. Ennek ellenére ennek a napirendi pontnak én személy szerint 
örülök. Ellentétben azzal, hogy Bizzer úr optimista, én inkább realista vagyok. Én akkor fogok örülni, 
hogyha megvalósul, de annak, hogy itt van ez a napirendi pont, és tárgyalunk róla, és van rá ráció, hogy 
ez megvalósul, és bízva Bizzer úr optimizmusában és annak eredményében, én nagyon remélem, hogy 
meg is fog valósulni ez a beruházás, hiszen erre nagy szükségünk van. Tehát én a magam részéről 
biztos, hogy támogatom ezt az előterjesztést amellett, amiket elmondtam, hogy azért örültem volna, 
hogyha annak idején nagyobb számban mi ellenzéki képviselők is be vagyunk vonva egy ilyen nagy 
volumenű elképzelés-sorozatba, hogy tudjuk azt, hogy milyen megállapodást ír alá polgármester úr. 
 
Horváth Jácint: Alapvetően Nagykanizsán nagyon nagy szükség van egy modern sportcsarnokra, és 
oly sok város rendelkezik már ilyen, mert ez egy hatalmas hiányossága volt a városnak, és szerintem 
ebben a tényben igazán kompromisszum van a pártok között, meg a lakossággal és mindenkivel, 
mással. Az, hogy megvalósul, és hogy mikor, hát most elkezdjük, látjuk a Fő utcánál is, hogy elég lassan 
működnek a dolgok, … hogy majd meglátjuk, ha megvalósul. Egyáltalán eljutunk oda, hogy kivitelezői 
szerződésig talán el tudunk jutni valamikor. Reméljük, minél előbb, mert tényleg szükség van rá. Ez egy 
első lépés, és egy első szükséges lépés ahhoz, hogy ez …. Ugyanakkor ez az anyag, amit elénk 
terjesztettek a 3. számú mellékletben,  látszik amúgy, hogy hozzáértő szakemberekkel dolgoztak, amikor 
ez kidolgozásra került, mert olyan pontok vannak benne és olyan elemek vannak benne, amik tényleg 
egy sportcsarnok tervezése, felépítése vagy egyáltalán működtetése során ugye felmerülhetnek. És én 
kizárólag most egy szempontból közelíteném meg, hisz ezt a csarnokot, gondolom, nekünk utána 
fenntartani. Tehát ez a csarnok a város fenntartásába kerül, és hát az anyag is ahogy tartalmazza, ez 
évente azért jó pár millió forint, akár 100 millió forint fenntartási költséget is fog jelenti a városnak, hiszen 
Magyarországon ma nincs olyan sportcsarnok, ami rentábilis lenne. Ugyanakkor nem tudom, hogy 
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amikor megtervezésre került ez a sportcsarnok, vagy egyáltalán a koncepciója ennek a sportcsarnoknak, 
amikor milyen előzmény vagy milyen egyeztetés előzte ezt meg. Egyáltalán a méretével kapcsolatban, a 
fenntartás, működésével kapcsolatban, bár az még odébb van, vagy éppen a helyszínnel. A helyszínek 
kiválasztására utalt elnök úr, hogy itt a bizottsági ülésen is ugye erről vita volt. Ezt le lehet írni. 
Valószínű, amúgy én is azt gondolom, hogy ez a megoldás jönne ki, hogyha mindent összevetnénk. 
Nem történt meg, legalábbis papíron én ezt nem láttam, az előterjesztés nem tartalmazza, hogy milyen 
vizsgálatok előzték meg a helyszín kiválasztásában, hogy felmérésre került-e az ugye, mert ha 
nemzetközi versenyekre alkalmas sportcsarnokot szeretnénk, annak nem feltétele az, hogy hány ezer 
néző legyen, de feltétele az, hogy edzőcsarnok legyen mellette. Ugye ez tartalmaz egy bemelegítő 
csarnokot, bocsánat, bemelegítő csarnokot tartalmaz ez a koncepció, de mi van, ha úgy, ahogy 
Szombathelyen ugye történt, Szombathelyen ugye úgy váltották ki a bemelegítő csarnokot, hogy a 
meglévő munkacsarnok a bemelegítő csarnok, a korábbi volt, és ugye 2006-ban utána mellé építettek 
egy másik csarnokot, ami aztán az új sportcsarnok lett, és lényegesen sikerült a költségeket, egyrészt a 
fenntartás és a felépítés költségét csökkenteni. Ez az egyik. Költői kérdés, mert most már az anyag itt 
van előttünk, de nem tudom, hogy – mondom – milyen előzetes felmérések voltak vagy volt-e egyáltalán 
erre, és az miért nincs leírva, mondjuk itt az anyagban. A másik pedig a nézőszámra vonatkozik. 3000 fix 
férőhelyes, ha jól olvasom az anyagot. Ez azt jelenti, gondolom én, hogy - mit értünk 3000 fix férőhely 
alatt ugye? –, most ez 3000 … rögzített, mindig rendelkezésre álló férőhelyet jelent, ha jó értelmezem. 
Hát most, bocsánat, ma Magyarországon egy 3000 férőhelyes csarnok, nem is nagyon sok van, de ugye 
itt nézzük a Szombathelyet. Szombathely 80000-es város. Érdeklődtem, tehát utánanéztem az 
adatoknak, dolgoknak, nem tudom, hogy Önök megtették-e,. Szombathelyen van egy ugye 3500 fős 
csarnok úgy, hogy ebből 2000 a fix, tehát …. azok csak 2000 és 1500 ugye a bővíthetősége ennek ilyen 
kihúzható lelátókkal van megoldva a dolog, ami nagyon praktikus. Lassan 10 éves ez a csarnok, 
háromszor volt tele, háromszor töltötték meg ezt a csarnokot emberrel Szombathelyen, majdnem kétszer 
akkora város, mint Nagykanizsa. Az első az átadó volt, a második … Falco elleni, Körmend elleni 
megnyitó meccs, kosármeccs, ez a kettő volt az első kettő, a harmadik és magyar-norvég 
kézilabdameccs volt, amikor a norvégok ugye olimpiai bajnok ….. Tehát ez a három alkalom volt, amikor 
ki kellet húzni a plusz 1500 férőhelyet, meg megtelt a csarnok, egyébként a szombathelyi csarnok nem 
telt meg többet. Ezt azért mondom, mert később nekünk kell fenntartani, és a fenntartási költségek a 
mérettől nagyban függnek. És legalább egy vizsgálat, hogy megnézni azt, hogy más városokban ez 
hogyan működik, mibe kerül, hasonló méretű város, mint Nagykanizsa, működnek-e ilyen dolgok. Ezt 
úgy vártam volna. Nem nagy dolog. Itt pár hetes dolgokról beszélünk, elmenni, megnézni ezeket a 
dolgokat, és felmérni esetleg, hogy ez most. Az én szerény véleményem, szakemberrel, szakértőkkel 
beszélve erről a dologról, hogy bőven elég lenne egy 2000 fős, kihúzható, 2000 + bővíthető ülőhelyekkel 
egy olyan csarnok a városnak, ami bőven, bőven hosszú távra elég lenne. Ha csak megnézzük, hogy 
Magyarországon az NB, kézilabda férfi NB-I. 654-es átlag nézőszámmal megy, a kézilabda női NB-I. 
877-es nézőszámmal megy átlag, a kosárlabda női NB-I. 1059-es nézőszámmal megy átlagban, tehát a 
nagyon nagy méret, és mondom, nekünk kell ezt utána fönntartani, és nekünk kell, és évente milliókat 
spórolhatnánk meg, ha ésszerűen tervezünk. Most ebben a fázisban ezt meg lehet tenni. Én csak azért 
mondom ezt, mert tényleg ez a hosszú távú gondolkodás, és ami a városnak jó, és később is jó, és 
anyagilag és költségeiben is megéri, valahogy így kéne gondolkodni. Én annyit javasolnék most ehhez 
az előterjesztéshez, hogy nézzük már meg, hogy a hasonló méretű városokban az országban, van egy-
két hasonló méretű város és hasonló méretű csarnok, most épültek pár éven belül, akár Nyíregyházán, 
akár máshol, megnézni, hogy ez hogy alakul, mert sokat spórolhatunk a későbbiekben a kiadási oldalon. 
Több millió forintot évente megspórolhatunk a városnak a működtetésben, és akkor még nem hoztam 
ide a rossz debreceni példát, ahol egy 7000-est építettek, és olyan horribilis összeg kiadni, hogy senki 
nem veszi ki, tehát máshova mennek kivenni a csarnokot. Ugye versenyeznek a városok itt a 
csarnokokkal, hogy ki mennyiért tudja kiadni a csarnokát egy nemzetközi rendezvényre, és aki drágább, 
az versenyhátrányba kerül. Na most, ha magas a fenntartási költség, drágább lesz kiadni ezt a 
csarnokot. Ettől még nemzetközi lesz a csarnok, tehát nemzetközi verseny lebonyolítására alkalmas 
lesz, de a méret meghatározása szerintem kulcsfontosságú. 
 
Dénes Sándor: Van-e még hozzászólás? Egy-két reakciót engedjenek meg. Gábris képviselő úr jelezte, 
hogy előtte nem történt egyeztetés. Akkor, amikor a közgyűlések előtt van az összejövetelünk, melyek 
informális összejövetelek, ott is beszéltünk erről. Persze Önök ezt az informális közgyűlést nem tisztelik 
meg, és nem jönnek el erre. Ott beszéltünk erről, hogy melyek legyenek azok a legfontosabb teendők és 
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a munkahelyteremtést tettük az első helyre és a gazdaságfejlesztést. Tehát nem véletlenül van ott az 
iparterület-fejlesztés az élen. De emellett természetesen az is fontos, hogy az élhető város, és Önök is 
mindannyian ezzel kezdték, hogy nagyon örülnek annak, hogy megépül. Ez nem sportcsarnok. Itt 
Horváth Jácint képviselő úr elsősorban erre fókuszált, hogy ezt milyen nehéz megtölteni más 
nagyvárosokban is egy sportrendezvényen – biztos, hogy az, nem is könnyű megtölteni, ebben igaza 
van, de ugye emellett ez egy rendezvénycsarnok is lesz, ahova éppen lehet, hogy 2500 embert tudunk 
majd leültetni, de egy sportrendezvényen meg előfordulhat, hogy csak 800 lesz, de ebbe ez belefér, úgy 
gondolom. Van-e még valakinek hozzászólása? 
 
Karádi Ferenc: A Balogh László elnök úr már elmondta már nagyjából a helyszín előnyeit. Én arra 
szeretnék kitérni, hogy Nagykanizsa városnak, ha régió szerepre törekszik, akkor azt meg kell jeleníteni 
minden elemében. És az egyik ….. 150.000-es minimum a város vonzáskörzete, ha beleszámítjuk a dél-
nyugat Somogyot is. És ezeknek a településeknek egyetlen olyan rendezvénycsarnoka nincs, ahol 
nemzetközi versenyt, bármilyen szint….. lehet. Biztosan emlékszik rá talán az, aki a …. csarnokban látta 
egyszer a magyar válogatott lányokat, kézilabdás lányokat ott egy edzőmérkőzést játszani. Sírni tudtam 
volna, komolyan mondom. Olyan méltatlan volt az egész úgy, ahogy van, …., és akkor én, ha bármilyen 
lehetőségem lesz, akkor már képviselő voltam, megfogadtam, bármilyen lehetőség lesz arra, hogy 
felvessük ezt a témát és legyen a városnak arra bármi sansza, hogy előrelépjen egy ilyen mértékű 
csarnok megvalósításában, akkor biztos ezerrel fogom támogatni. Hát most ez történik. Bizzer András 
elmondta pontosan azt, hogy a megvalósítás milyen ütemezésben és milyen szándékkal történik. A 
közgyűlésnek nem kell mást tennie, mint kinyilvánítani azt, ami a határozati javaslatokban is megjelenik. 
Ebben a pillanatban a folyamat belátható időn belül meg fog valósulni. ….. 
 
Horváth Jácint: Csak három mondat. Tehát itt nem … csarnokról beszélünk, tehát én egy 2000-es, 
Aréna Savaria szintű csarnokról beszéltem, amikor a 2000-esről beszéltem. Tehát az azért az nem egy 
kicsi csarnok, és méltó körülmények között lehet azt is. Én az optimalizálásról beszéltem. Tehát tényleg 
saját magunk jövőbeli fenntartása, költségei miatt mondom csak ezt. És amit én említettem polgármester 
úr, mind multifunkcionális rendezvénycsarnok, tehát egyik sem kizárólag sportcsarnok, tehát 
nyilvánvalóan így működik. Én abban a reményben szavazom meg ezt az előterjesztést, hogy itt az 
előkészítés, tervezés, stb., későbbi egyeztetés folyamán még az optimális méret, és nem pici csarnok.., 
a 2000-es hatalmas csarnok, tehát a 2000-es is hatalmas csarnok, tehát nem kicsi csarnok …. 
szeretnék, de tényleg a saját dolgunkat ne nehezítsük meg a jövőben. 
 
Dénes Sándor: Köszönöm szépen. Több hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. A határozati 
javaslatnak három pontja van. Ha megengedik, egyszerre teszem fel szavazásra. Indulhat a szavazás. 
Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 12 egyhangú igen 
szavazattal a határozati javaslat pontjait elfogadtuk és a napirendet lezártuk. Köszönöm a pozitív 
hozzászólásokat. 
 
 
A közgyűlés 12 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

161/2015.(VII.29.) számú határozat 
 
1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt a multifunkcionális sport- 

és rendezvényközpont önkormányzat által tervezett beruházási 
programjának 3. sz. melléklet szerinti jóváhagyásáról. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a fejlesztések előkészítéséhez szükséges 
lépéseket tegye meg. 
 

Határidő: 2015. augusztus 1. 
Felelős  : Dénes Sándor polgármester 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc csoportvezető Vagyongazdálkodási és 
Városüzemeltetési Csoport) 

 



6 
 

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az építendő multifunkcionális 
sportcsarnok telepítése érdekében hatályon kívül helyezi az ITS 3. 
akcióterület „Thury városrész városépítészeti koncepciója” c. tervlap 
tartalmát. 

 
3. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az építendő multifunkcionális 

sportcsarnok telepítése érdekében a város településszerkezeti tervén és 
szabályozási tervén a 3110/26 hrsz-ú ingatlan Alapy Gáspár utca – 
Laktanya utca – Interspar-áruház telkének északi határa és annak keleti 
irányú egyenes meghosszabbítása vonaláig terjedő területet különleges 
sport-területbe sorolja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök szükséges 
módosításához szükséges adminisztratív lépéseket tegye meg. 

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

 
 
Dénes Sándor: És akkor átalakulunk zárt üléssé. 
 
 
 
Zárt ülés 
 
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített 
külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
A közgyűlés 162/2015.(VII.29.) – 165/2015.(VII.29.) számú határozata később kerül kihirdetésre. 
 
 
 
 
 
Dénes Sándor polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.20 órakor bezárta. 
(Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint 
tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 

 Dénes Sándor  Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester jegyző 

 


