JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. május 11-én (Hétfő) 17.00 órakor tartott
soron kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Medgyaszay Ház
Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak:

Balogh László, Bárdosi Gábor Jenő, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bogár Ferenc,
Böröcz Zoltán, Dr. Csákai Iván, Cserti Tibor, Dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán
Bálint, Halász Gyula, Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Dr.
Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint, Marton István, Papp Nándor, Polai
József, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző
Közgyűlésre meghívott: Dr. Tuboly Marianna jegyző

Marton István: Tisztelt Közgyűlés, a mai munkánkat megkezdjük. Kérem a hölgyet, urakat foglalják el a
helyüket. Összesen egy napirendi pontot javaslok, aminek a címe: Javaslat a jegyző ellen fegyelmi
eljárás megindítására. Hozzászólót nem látok. Szavaztatni kell arról, hogy zárt lesz-e az ülés. Nem kell
szavazni? Jó, hát attól az még két külön dolog. Pontosan, nyilatkoztatni akarom. Az ülés lefolyása lehet
nyílt, a szavazás meg zárt. Ebben már van praxisa ennek a közgyűlésnek. Ezért megkérdezem a
jegyzőt, hogy zárt ülés tartásához ragaszkodik-e, vagy vállalja a nyílt ülést? Jó, hát igen, amikor az
ember nem meri felvállalni a cselekményeket, akkor megfutamodik és hát a gyáváknak az abszolút
jellemzője. Jó.
Dr. Tuboly Marianna: ………. (Nem mikrofonba beszél, nem érteni, hogy mit mond.)
Marton István: Beletartozik Jegyzőnő. Tudomásul vettük. Az ülés zárt. Akkor megkérek mindenkit. Már
elrendeltem a zárt ülést az Ön kérésére és majd kap is szót természetesen. Megkérem, hogy foglalja el
a helyét. Ezek után, miután zárt üléshez ragaszkodik a jegyzőnő, szavaztatnom kell, erről az egy szem
napirendről. Aki a zárt ülésnek ezt az egy napirendjét elfogadja az, kérem, nyomja meg az igen gombot.
Akkor lassan indulhat a szavazás. A napirendről van szó Képviselő Úr. Aki elfogadja, az igent nyom.
A közgyűlés 18 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
230/2009.(V.11.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontot
tárgyalja:
Zárt ülés:
1. Javaslat a jegyző ellen fegyelmi eljárás megindítására (írásban)
Előterjesztő: Marton István polgármester
Meghívott: Dr. Tuboly Marianna jegyző
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Zárt ülés
A zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, javaslatokat és döntéseket a zárt ülésről készített
külön jegyzőkönyv tartalmazza.
A közgyűlés 230/2009.(V.11) számú határozata később kerül kihirdetésre.

Marton István polgármester az ülést 17.20 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel
alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.)

K. m. f.

Dr. Gyergyák Krisztina
aljegyző

Marton István
polgármester
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