JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. december 3-án (Szerda) 9.00 órakor
tartott folytatólagos nyílt üléséről.

Az ülés helye:

Medgyaszay Ház
Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak:

Balogh László, Bárdosi Gábor, Bizzer András, Bogár Ferenc, Cseresnyés
Péter, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Dr. Károlyi Attila
József, Marton István, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László
képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Maronicsné dr. Borka Beáta
osztályvezető, Szmodics Józsefné osztályvezető

Marton István: Tisztelt Jelenlévő Képviselők! 9 óra 8 perces helyzet alapján megállapítottam, hogy a
közgyűlés határozatképtelen. 9 óra 12 perckor tíz aláírás van a jelenléti íven, de a jelenlévők száma
csak nyolc. Pontosan idézzem, ezért felolvasom. A közgyűlés határozatképességét az elnök az ülés
levezetése során folyamatosan figyelemmel kíséri. Ha a közgyűlés határozatképtelenné válik, az elnök
kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására. Ennek sikertelensége esetén 30 perc elteltével az
elnök az ülést berekeszti. Hát talán az első paragrafus még érdekesebb, mert ugye az ülés akkor
határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők több mint a fele jelen van. Ez az állapot nem
állt fent. Ugye jelenlévőnek kell tekinteni a képviselőt, ha a szavazógépe bekapcsolt állapotban van, és
az ülésteremben tartózkodik. Ez pedig jelenleg már csak hat, akinek bekapcsolt állapotban van, de ha
jól számoltam, akkor nyolcan vagyunk jelen. Határozatképtelenség vagy határozatképtelenné válás
esetén az ülést a polgármester változatlan napirenddel a formai követelmények mellőzésével 8 napon
belüli időpontra újból összehívhatja. Vagyis holnap délután 13.00 óra.
Dr. Károlyi Attila: Polgármester Úr, itt bent nyolcan vagyunk, de egy ember nem kapcsolta be a gépét.
……. (Nem mikrofonba beszél.)
Marton István: Nem tehetek róla.
Dr. Károlyi Attila: …. (Nem mikrofonba beszél.)
Marton István: Jó, tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen 9 óra 38 percig kell várnom, akkor telik le a
fél óra.

Szünet

Marton István: Én megpróbáltam a határozatképességet helyreállítani. A helyzet nem javult. Közben
nem érkeztek képviselők, ezért. 7 gép van bekapcsolva. Nyolcan vagyunk. 7 gép van bekapcsolva.
Dr. Károlyi Attila: Bekapcsolta a Szőlősi képviselőasszony. (Nem mikrofonba beszél.)
Marton István: Ja, Ő is, akkor nyolc képviselő volt jelen, hiányzók száma tizennyolc. Holnap 13.00
órára hívom össze. És ha holnap is határozatképtelen, akkor holnapután, de akkor majd megmondom,
hogy mikorra.

Marton István polgármester az ülést 09,40 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel
alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.)
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