JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. január 05-én (Kedd) 18.30 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, Bizzer András,
Böröcz Zoltán, Cseresnyés Péter, 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, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László képviselők.

Tanácskozási joggal megjelentek: dr. Tuboly Marianna jegyző, dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, dr.
Farkas Roland irodavezető, Kámán László vezérigazgató.

Marton István: Miután a határozatképességet megállapítom, kezdhetjük ezt a soron kívüli ülést. Nem
tudom, valakinek van-e valami egyéb észrevétele? Nem látok jelentkezőt, Karádi úrnak van. Akkor
Karádi Ferencnek adom meg a szót. Uraim, az alapzajt csökkentsük le. Tehát először is arról kéne
szavazni, hogy zárt ülés legyen-e? Karádi úré a szó.
Karádi Ferenc Gyula: Ezt akartam megkérdezni, hogy most zárt ülés vagy nyílt ülés van?
Marton István: Még egyelőre nyílt, ezért kell szavaztatni róla. Aki zárt ülést akar, az nyomja meg az igen
gombot.
A közgyűlés 17 igen, 1 nem és 4 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő
határozatot hozza:
1/2010.(I.05.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elfogadásra kerülő napirendi
pontokat zárt ülésen tárgyalja.
Marton István: A testület a zárt ülés mellett döntött. Aki egyetért a két napirendi ponttal, az kérem,
nyomja meg az igen gombot. Karádi úr ügyrendi, megadom a szót.
Karádi Ferenc Gyula Ügyrendi: Akkor legyen kedves érvényt szerezni a zárt ülésen …
XY: Ez már zárt ülés.
Karádi Ferenc Gyula: Tehát zárt ülés van? Kérem…
Marton István: Szavaztunk róla, hogy zárt.
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Karádi Ferenc Gyula: Ezért kérem…
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.)
Marton István: Azt még nem. Arról akartam szavaztatni az előbb, de még nem hagyták el kellően a
termet. Egyelőre a zártról kellett szavaztatni, aztán majd a zárt ülésen szavazunk a napirendekről.
XY: (Nem érteni, hogy kik és mit mondanak.)
Marton István: Teljesen mindegy, uraim.
XY: Nem mindegy.
Marton István: Uraim, egyszerre egy, egyszerre egy ember kérjen szót, mert itt négyen beszéltek ebben
a pillanatban.
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.)
Marton István: Addig nem tudja a gépet átállítani? Jó, akkor, aki egyetért a két napirendi ponttal, az
kérem, nyomjon igen gombot.
Karádi Ferenc Gyula: Polgármester úr…
Marton István: Akkor most nyílt ülésen vagyunk ebben a pillanatban. És utána lesz zárt.
A közgyűlés 8 igen, 8 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.
2/2010.(I.05.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a meghívóban
szereplő napirendi pontokat.

Marton István: A napirendeket nem fogadtuk el, mai közgyűlésünk véget ért.

Marton István polgármester az ülést 18.45 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján
ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.)

Marton István
polgármester

Dr. Tuboly Marianna
jegyző
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