JEGYZŐKÖNYV

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 24-én (péntek) 17.00 órakor
tartott ünnepi üléséről.

Az ülés helye:

Medgyaszay Ház
Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak:

a csatolt regisztrációs ív szerint

A Városi szignált követően Horváth Krisztina, a nagykanizsai Farkas Ferenc zeneiskola zongora
szakán végzett tanulója – aki tanulmányait Dr. Erdős Lászlóné tanárnőnél. Számtalan országos
verseny győztese- és helyezettjeként került a Budapesti Bartók Béla konzervatóriumba Eckhardt
Gábor zongoraművész keze alá, majd a Liszt Ferenc zeneakadémiára, ahol jelenleg a III. évfolyamon
Nagy Péter növendéke – Debussy: A lenhajú lány, Debussy: Minstsels c. műveit adta elő.
A Himnusz közös eléneklése után a Nagykanizsa és testvérvárosa, Csáktornya között 10 éve fennálló
kapcsolatának ünneplése alkalomból a Kanizsai Horvát Tamburazenekar előadása következett.
Ezt követően Dénes Sándor polgármester hivatalosan megnyitotta a Város Napi ünnepi közgyűlést,
majd Jurica Horvat, Csáktornya város tanácsának elnöke mondta el gondolatait a két város
együttműködéséről. (Oklevél átadás)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. január 29-én, illetve február 26-án döntött a 2015.
évi az önkormányzati kitüntetések adományozásáról, amelyeket Dénes Sándor polgármester adott át.
Ennek értelmében a Közgyűlés
Schmidt Egon Kossuth-díjas ornitológusnak kiváló szakírói, vezetői és tudományos ismeretterjesztői
tevékenységéért “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza. Sajnos a
kitüntetett nem tudott jelen lenni a rendezvényen, kitüntetését eljuttatják hozzá.
A közgyűlés Schrammel Imre Kossuth-díjas keramikusművésznek hat évtizedes
munkásságáért “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza.

művészi

A közgyűlés Prof. Dr. Gerlinger Imre nemzetközi hírű fül-, orr, gégészeti és sebészeti orvosprofesszori
munkásságáért “Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományoz.
A közgyűlés Prof. dr. Gadányi Károly egyetemi tanárnak több évtizedes felsőoktatási és szlavisztikai
munkásságáért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományoz.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése “Az Év vállalkozása” emlékplakettet adományoz
kisvállalkozás kategóriában Ágoston Tibor egyéni vállalkozónak, középvállalkozás kategóriában a
Kanizsa Kárpit Kft-nek, nagyvállalkozás kategóriában a Honeywell Hőtechnikai Kft. részére.
A közgyűlés dr. Bencze Mária gyermekorvosnak több évtizedes áldozatos és kiváló munkája
elismeréseként “Szekeres József Díj” kitüntető címet adományoz.
A közgyűlés dr. Kaszás Gizella pszicoterapeutának kiváló szakmai munkájáért és a Nagykanizsai
Családsegítő Központ és Családsegítő Szolgálat vezetéséért „Szekeres József Díj” kitüntető címet
adományoz.
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A közgyűlés “Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető címet adományoz Kaszper Lászlónak a város
vízilabdasportjáért végzett több évtizedes sportvezetői és támogatói tevékenységéért.
A közgyűlés “Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető címet adományoz Nagy Istvánné nyugalmazott
testnevelő tanárnak pedagógusként, élsportolóként és edzőként végzett kiemelkedő munkájáért,
példamutató gyermekszeretetéért és emberségéért.
A közgyűlés Borsos Ferenc ügyvezető-igazgatónak a vízkezelésben végzett kiváló tervezői és vezetői
munkásságáért, a város hírnevének öregbítéséért a „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető
címet adományozza.
Dobos István tűzoltó alezredesnek, a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének a
nagykanizsai katasztrófavédelemben végzett áldozatos szolgálatáért „Nagykanizsa Biztonságáért”
kitüntető címet adományozza.
Dr. Molnár József rendőr alezredesnek, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság vezetőjének kiemelkedő
szakmai, vezetői teljesítményéért „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntető címet adományozza.
A közgyűlés Böjti Istvánnénak több évtizedes kiváló óvodapedagógusi
tevékenységéért “Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető címet adományozza.

és

óvodavezetői

Molnár Jánosné nyugalmazott pedagógusnak, évtizedeken át végzett lelkiismeretes munkájáért
“Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető címet adományozza.
A közgyűlés Jerausek Gyulának a kultúra területén végzett kiemelkedő tevékenységéért „Nagykanizsa
Kultúrájáért” kitüntető címet adományozza.
A közgyűlés a Nagykanizsai Helyi Választási Irodának a 2014. évi választások lebonyolítása során
nyújtott eredményes és magas színvonalú munkájáért „Paizs Ferenc Díj” kitüntető címet
adományozza.
“Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségeiért” kitüntető címet adományozza a közgyűlés a
Kanizsai Horvát Tamburazenekarnak a horvát népzene országos és helyi népszerűsítéséért.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szebenyi Máriának a több évtizedes pedagógusi,
igazgatói életművéért, a nagykanizsai nyolcosztályos gimnáziumi oktatás újraindításáért és a jelenlegi
Batthyány Lajos Gimnáziumot segítő tevékenységéért “Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető
címet adományoz.
A Kiskanizsai Polgári Olvasókörnek a kiskanizsai városrész társadalmi életében meghatározó
közösségteremtő, kulturális és identitást megőrző tevékenységéért „Nagykanizsa Megyei Jogú
Városért” kitüntető címet adományoz.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése néhai dr. Csákai Iván orvosnak, önkormányzati
képviselőnek kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként posztumusz
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozza.
A díjak átadását követően Borsos Ferenc, a Hidrofilt Kft. ügyvezető-igazgatója mondott pár gondolatot
a kitüntetettek nevében.
Technikai szünet (Kitüntetettek fényképezése.)
A technikai szünetet követően a Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar – Cseke József karnagy
vezénylésével műsora következett, akik Nagykanizsát képviselik a július végén Pécsen
megrendezésre kerülő Europa Cantaton. Az Europa Cantat Európa egyik legnagyobb és legszínesebb
nemzetközi kórusfesztiválja, melynek idén Pécs városa ad otthont.
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Az ünnepi közgyűlés zárásaként a jelenlevők a Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskarral közösen
elénekelték a Szózatot.
A díszelőadás végén Dénes Sándor polgármester az ünnepi ülést 18.30 órakor bezárta.

Dénes Sándor
polgármester

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző
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