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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 03-án (Szerda) 13.28 órakor tartott 
soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Vasemberház, Díszterem 
   Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.  
  
Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, 

Bogár Ferenc, Cseresnyés Péter, 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, Röst János, Tóth 
László, Tóth Nándor képviselők 

 
 
 
Marton István: Gyakorlatilag soron kívüli ülés. Hát ez annyira soron kívüli, hogy ez szépen elő volt 
készítve. Itt látok 36 napirendi pontok. Gyakorlatilag, amiket a mai ülésen akartunk tárgyalni, nem 
fogadták el. Kérem, hogy szavazzunk. Én nem támogatom. Hát azért így kikerülni vagy 8-10 napirendi 
pontot, az finoman fogalmazva sem elegáns. Tehát nem támogatom. 
 
xy: …. miről szavazunk? (mikrofon nélkül beszél, nem tudni, hogy ki és mit mond) 
 
Marton István: Arról, hogy legyen soron kívüli közgyűlés. 
 
Karádi Ferenc Gyula: Arról nem kell. 
 
Marton István: Össze, és most szavazunk a napirendekről, és nem támogatom. Nem olvasom fel, 
elmondtam, hogy talán 8-10 hiányzik. Jó, tehát akkor kérem a nem gomb megnyomását a jelenlévő 
Uraktól. Nincs pillanat. 
 
Dr. Tuboly Marianna: ….. köteles az indítvány ….. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni, hogy mit mond) 
 
Marton István: Össze van hívva Jegyzőnő, figyeljen. Ez a kérésem. Elmondtam, Kolonics úrnak 
válaszként elmondtam, hogy össze van hívva, és most szavazunk a napirendekről. És azt kérem, és az 
a kérésem, hogy Ön figyeljen kiemelten, azt kérem, hogy nem gombot nyomjanak a képviselők. 
Szavazás. 
 
 
A közgyűlés 11 igen és 6 nem szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Marton István: Ez még kevesebbet kapott. A mai nap végeztünk. No. Állok a sajtó rendelkezésére. 
 
xy: …. elég, elég. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni, hogy mit mond) 
 
Marton István: Micsoda? 
 
xy: ….. napirendek elfogadása (mikrofon nélkül beszél, nem érteni, hogy mit mond) 
 
Marton István: Egy pillanat, várjunk. De ezek új napirendek. Ezek új napirendek. Mondom, ezek új 
napirendek. Ezek új napirendek. Ezek új napirendek. Egy új közgyűlés. Ez egy új közgyűlés új 
napirendekkel Uraim! Jó, hát én akkor azt mondom, hogy – csöndet kérek a teremben! Az egyik 
képviselő valamilyen oknál fogva új szavazást kér. 
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Bárdosi Gábor Jenő: Tisztelt Polgármester Úr, mivel nem értettem, hogy milyen napirendekről és miről 
kell szavazni, kérek új szavazást. 
 
Marton István: Jó, elrendelem az új szavazást. 
 
 
A közgyűlés 11 igen és 3 nem szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Marton István: Most én kérek új szavazást, mert én tévesztettem. Igen, igen. Én tévesztettem, valóban. 
Szavazást kérek.  
 
xy: …. nem határozatképes …. 
 
Marton István: Szavazást kérek. De rögzíteni szeretném a számokat. 
 
xy: …. nem határozatképes …. 
 
Marton István: Nem látom. De pillanat, nem látom, hogy szavazásképtelen lenne a testület. Jó. Jó. 
Tehát akkor. Nincs érvényes szavazás, mert újat kértek. Nincs érvényes szavazás. Hogy a teremben 
mennyien vagyunk, azt nem tudom. Ezt a soron kívülit nem. A normál közgyűlést megszavaztam. 
 
Dr. Tuboly Marianna …. Polgármester Úr elhagyja a helyét ….. (mikrofon nélkül beszél, nem érteni, 
hogy mit mond) 
 
Marton István: Ha van ülés. 
 
Cseresnyés Péter: …. fél órát várni kell akkor ….. 
 
Marton István: Jó, nem hagyjuk el. Nem hagyjuk el, fél órát várunk. 
 
Karádi Ferenc Gyula: Annyit hadd mondjak, hogy én nem vagyok jogász, de azt pontosan tudom, hogy 
határozatképesek vagyunk, mert a jelenlévők létszámát kell figyelembe venni. Itt pedig 19 képviselő 
bejelen….. Teljesen mindegy, hány gép van bekapcsolva. 
 
Marton István: 14 kéz kell, és nem volt 14 kéz …. 
 
Karádi Ferenc Gyula: Még egyszer mondom, hogy a jelenlévők létszáma messze meghaladja a 
határozatképességet. 
 
Marton István: …. a bekapcsolt. Olvassa el …. 
 
Karádi Ferenc Gyula: Nem az számít. Az SZMSZ-t tessék elolvasni! 
 
 
Szünet 
 
 
Marton István: Kérem a képviselőket, foglalják el a helyeiket. Bár a magam részéről a kezdeményezés 
indoka nem súlyos, mert ugye az van ideírva, hogy elfogadásának soron kívül indokolt – vagy 
elfogadásuk, nem egészen olvasható az írás –, én úgy gondolom, hogy soron kívül semmiképp se 
indokolt akkor, amikor a soros ülést vérbe fojtották. No, akkor szavazást rendelek el. Aki a soron kívüli 
ülést megszavazza, az kérem, nyomja meg az igen gombot. Tessék? Erről éppen az volt, hogy nem volt, 
ezért most a soron kívülinek az utólagos, a fél órával későbbi zajlik. Jó. Tehát akkor kérem, hogy 
szavazzák meg a soron kívüli ülés – fél óra letelt Uram –, letelt, mert 24-kor kezdtük el. Igen? Igen, igen. 
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Dr. Kolonics Bálint: Tisztelt Polgármester Úr! Én arra kérem Jegyzőnőt, hogy a jegyzőkönyvből 
szíveskedjen ismertetni, hogy a szünet elrendelését megelőzően miről döntött a közgyűlés, milyen 
érvényes határozatot hozott, hol szakadt félbe a közgyűlés, ergo, honnét kell Polgármester Úrnak, mint 
levezető elnöknek folytatni a közgyűlést, tehát mi a következő lépés. 
 
Marton István: Ehhez nem kell a Jegyzőnő. A soron kívüli ülésnek a napirendjét kell megszavazni. 
Akkor most kapcsolják be a gépeiket, és aki a soron kívüli ülést tartani akarja, az nyomjon igen gombot. 
Jó, hát akkor nézzük meg, mennyien vagyunk. Igen? Azt kérdeztem, mennyien vagyunk. 
 
xy: ….. 12-en ….. 
 
Marton István: Igen. Akkor 13 gép van bekapcsolva, megállapítom a határozatképtelenséget, mai 
ülésünk véget ért. Köszönöm. 
 
 
 
 
Marton István polgármester az ülést 13.55 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján 
ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.) 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 Dr. Tuboly Marianna Marton István 
 jegyző polgármester 
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