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J E G Y Z ŐK Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor 
tartott  soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal 
   I. emeleti tárgyalóterme 
 
 
Jelen vannak: Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, Cseresnyés 

Péter, 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. Termecz Marianna aljegyző, 
Kunics György osztályvezető, Tárnok Ferenc csoportvezető 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Jó napot kívánok tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretnénk elkezdeni a 
közgyűlést. Határozatképesek vagyunk, úgyhogy elkezdjük a közgyűlést. Még mielőtt a napirendről 
szavaznánk KEOP pályázatok kapcsán merült fel először, hogy szükség van egy soron kívüli 
közgyűlés összehívására, majd két másik ügy kapcsán is fölmerült ez a kérdés. KEOP pályázatok 
későbbre tolódnak, de lehet, hogy azzal kapcsolatban nem is kell majd soron kívüli közgyűlés. Itt az 
energetikai pályázatról van szó. Bizonyára emlékeznek ezt már tárgyaltuk egy másik közgyűlés 
kapcsán. Tehát ezért hívtuk össze ezt a közgyűlést többek között, és még lehet, hogy soron kívüli 
közgyűlés összehívására a KEOP pályázatok ügyében kell soron kívüli közgyűlést összehívni. 
Szeretném megkérdezni, hogy a mai közgyűlés napirendjeivel kapcsolatban van-e 
képviselőtársaimnak valami hozzáfűznivalója?  
 
Sajni József: Kérném szépen, hogy az 1-es napirendi pontot a közgyűlés vegye le a tárgyalandó 
napirendek közül. Mégpedig azért is, mert ugye van egy rendeletünk, amit 2012-ben mi elfogadtunk 
januárban. Aztán ezt június 6-ra, vagy 5-re módosítottuk, és most megint módosításra kerül sor. És 
ez a mostani módosítás bennem azt ébresztette, hogy ez a schnell üzemmód ebben az ügyben 
engem aggályosít még pedig azért, mert ez a névhasználati módosítás ez például ilyenre, hogy 
folyamatban lévő ügyre is alkalmazni kell. Nem tudom, hogy mi a folyamatban lévő ügy. Azért jó lett 
volna, hogyha esetleg, mert valószínű, hogy valami ezt a gyorsaságot indokolja. Az, hogy az 
állampolgárok jogait megvédeni ez olyan falsul hangzik nekem. A másik pedig az, hogy ez, ahogy én 
értelmeztem – lehet, hogy rosszul értelmeztem – ez tulajdonképpen lehetővé teszi azt is, hogy 
visszamenőlegesen is alkalmazni lehessen ezt, és meg lehessen nézni, hogy, aki használja ezt a 
bizony Kanizsa, vagy Nagykanizsa, vagy egyéb nevet, hogy ezek a dolgok ezek utólagosan 
felülvizsgálatra kerülnek, akkor akár meg is lehet vonni tőlük. Mondja el valaki, ha nem így értem, de 
ez engem aggályossá tesz ezen ügyben. És ezt a módosítást illetően én ezt nem tudom támogatni, 
illetőleg én ezt nem tudom támogatni. Én azt kérném, hogy ezt vissza kéne vonni, és újra gondolni 
és megnézni, hogy vannak-e ebben olyan törvényességi aggályok, amiket érdemes lenne kiszűrni.  
 
Cseresnyés Péter: Ha figyelmesen elolvassa az anyagot, vagy elolvasta volna a rendeletet akkor 
tulajdonképpen a rendeletben, amit elfogadtunk tehát pár hónappal ezelőtt, tavalyi évben elfogadtuk 
abban, már benn van az, hogy egyébként a névhasználattal élő cég, vagy éppen valami 
sajtóorgánum, hogyha méltatlanná válik a névhasználatra, elvonhatjuk tőle. Tehát ez nem most jön 
be a mai előterjesztéssel. Ez benn volt az eredetiben is. Ugye Mariann? Én úgy emlékszem, hogy 
volt ilyen szankció, hogy a város megvonhatja indokolt esetben, természetesen indokkal a nevet. Itt 
egyszerűen arról van szó, hogy a kanizsai nevet azért – benn van a magyarázatban is – szeretnénk 
levédeni, nehogy valaki ezt a Kanizsa nevet visszaélve a Kanizsa névvel például, mint az 
önkormányzat által felhatalmazást kapott valamit használja cég, vagy hírportál, vagy akármi 
használja. Ennyi az oka semmi más oka nincs. És, hogyha akarja képviselő úr, én a közgyűlésen 
kívül elmondom, hogy miért aggályos ez énszerintem és sokunk szerint miért aggályos ez. Akár 
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példával is be tudom mutatni, de ha lehet, akkor nem a közgyűlés előtt akarom én ezt megtenni, mert 
ténylegesen a példát ott tudnám bemutatni egy már működő ilyen hírportál kapcsán, ami miatt 
aggályos egyáltalán a Kanizsa név használatának az engedélyezése más esetekben is. Úgyhogy én 
természetesen szavazásra teszem föl az Ön javaslatát, de nem támogatom azt, hogy vegyük le. Én 
azt javaslom, hogy ezt tárgyaljuk meg és fogadjuk el ebben a formájában, ami nem jelenti 
automatikusan természetesen, hogy nem használhatja senki sem a Kanizsa nevet, hisz az óta, mióta 
a rendeletet megalkottuk szerintem fél tucat esetben, ha nem tucat esetben engedtük meg a Kanizsa 
név használatát. Sőt azt hiszem, hogy az eredeti rendelethez annyi módosulás van, vagy ahhoz 
képest annyit módosítottunk rajta, hogy most nem a polgármester hatásköre, hanem egy bizottság 
javaslatot tesz arra. Ugye, ha jól emlékszem ez van benne? Kikérheti a véleményt, és én ki fogom 
kérni a véleményét a bizottságnak természetesen ezután, hogyha szükségét látom annak ebben a 
három hónapban. Aztán a következő polgármester majd úgy használja, ahogy akarja ezt a 
lehetőséget. Szavazásra teszem föl Sajni képviselőnek a javaslatát. Ő azt javasolja, hogy ezt ne 
tárgyaljuk meg. Azt javaslom, hogy tárgyaljuk. De Sajni képviselőt támogatja az, aki igennel szavaz. 
Azt kérdezem, hogy ki támogatja Sajni képviselőnek a javaslatát? Aki igen az, kérem, tegye föl a 
kezét. Kettő. Ki az, aki nem? Tíz. És ki az, aki tartózkodik? Két tartózkodással nem fogadtuk el.  
 
 
A közgyűlés 2 igen, 10 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.  
 
 

161/2014.(VII.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Sajni József 
képviselő javaslatát, hogy 2014. július 28-i soron kívüli ülés meghívó szerinti 
1-es napirendi pontját - Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Nagykanizsa város és településrészei névhasználatáról 
szóló 1/2012.(I. 31.) önkormányzati rendelete módosítására - vegyék le a 
tárgyalandó napirendek közül. 

 
 
Cseresnyés Péter: Akkor most szavazásra teszem föl a mai napirendi pontunkat. Aki el tudja 
fogadni a két napirendi pontot tárgyalásra az, kérem, tegye föl a kezét. Ha jól látom kettő kivételével 
igen. És akkor egy nemleges szavazást kérek. Két tartózkodással, a többi igennel elfogadtuk.  
 
 
A közgyűlés 12 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

162/2014.(VII.28.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. július 28-i soron kívüli 
ülésén a következő napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa 

város és településrészei névhasználatáról szóló 1/2012.(I. 31.) 
önkormányzati rendelete módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
 

2. Javaslat a 2014. évi éves összesített közbeszerzési terv módosítására 
(írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  
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1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Nagykanizsa város és 
településrészei névhasználatáról szóló 1/2012.(I. 31.) önkormányzati rendelete 
módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Még mielőtt kérdések lennének, szeretném megerősíteni azt, amit elmondtam 
Sajni képviselő úr felvetésével kapcsolatban. Tulajdonképpen az okozza a módosítás meglétét, vagy 
javaslatát, mert el szeretném kerülni azt, hogy a Kanizsa név használat az önkormányzat hivatalos 
véleményét, vagy éppen az önkormányzattal kapcsolatos valamiféle hivatalos hírforrás megjelenését 
jelenítené meg. Ezt szeretnénk elkerülni. Sugallná. Tehát ezt szeretnénk elkerülni, és ezért kellene 
mindenképpen megfontolni azt, hogy a Kanizsa név használatát mikor adjuk ki főként akkor, hogyha 
hírforrásról, vagy valami kommunikációs lehetőségről van szó, egy médium megjelenéséről van szó.  
 
Sajni József: Csak egy kérdésem lenne, hogy mi az álláspontja ebben az ügyben az Ügyrendi 
Bizottságnak, hogyha ezt meghallhatom. 
 
Cseresnyés Péter: Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Ügyrendi Bizottság álláspontját kéri Sajni képviselő 
úr.  
 
Tóth Nándor: Tárgyalta és tárgyalásra alkalmasnak találta. Igen soron kívüli ülésen. A közgyűlésre 
bízza a döntést. Tehát tárgyalásra alkalmasnak tartotta a bizottság.  
 
Cseresnyés Péter: További hozzászólót nem látok. Akkor a vitát lezárom. Aki el tudja fogadni a 
rendeleti javaslatot, kérem, tegye föl a kezét.  Tíz. Ellene? Kettő. Tartózkodott? Egy. Tizenegy volt? 
Bocsánat. Ja tizenegy bocsánat. Igen tizenegy. Tehát tizenegy igen volt, két nem és egy 
tartózkodás, ha jól láttam. Igen.  
 
A közgyűlés 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő 
rendelet alkotja: 

 
24/2014.(VII.28.) számú rendelet 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 24/2014.(VII.28.) 
önkormányzati rendeletét a Nagykanizsa város és településrészei 
névhasználatáról szóló 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
 

2. Javaslat a 2014. évi éves összesített közbeszerzési terv módosítására (írásban) 
Előterjesztő: Cseresnyés Péter polgármester  

 
 
Cseresnyés Péter: Félig, meddig automatizmus, mert bejött egy olyan dolog, amit be kellett tennünk 
tehát ennyi az oka annak, hogy sürgősen, minél sürgőssebben módosítani kellett a közbeszerzési 
tervet. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek véleménye, kérdése? Ilyet nem látok. akkor 
szavazásra teszem a föl a határozati javaslatot. Aki el tudja fogadni, kérem, tegye föl a kezét 
Tizenhárom igen. Nem? Tartózkodás egy.   
 
 
A közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 

163/2014.(VII.28.) számú határozat 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt arról, hogy jelen 
előterjesztés 3. számú melléklete szerint Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2014. évi éves összesített közbeszerzési terv módosítását 
elfogadja. 
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Határidő:  2014. augusztus 15. (nyilvánosság biztosítására) 
Felelős  :  Dr. Gyergyák Krisztina jegyző 
(Operatív felelős: Tárnok Ferenc vagyongazdálkodási és 

városüzemeltetési csoportvezető) 
 
 
 
Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Az ülést bezárom.  
 
 
 
 
 
Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 16.09 órakor 
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó 
szerint tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 
 Cseresnyés Péter s.k. Dr. Gyergyák Krisztina 
 polgármester  jegyző 
  helyett 
   
 
 
  Dr. Termecz Marianna s.k. 
  aljegyző  


