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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. április 12-én (Hétf ő) 16.30 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, 

Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, dr. Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, 
dr. Fodor Csaba, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, Jerausek István, Karádi 
Ferenc Gyula, dr. Károlyi Attila József, dr. Kolonics Bálint, Marton István, Papp 
Ferenc, Papp Nándor, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth László, Tóth 
Nándor képviselők. 

 
Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Tuboly Marianna jegyző, dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Tácsi 
Hajnalka osztályvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető, Stadler Petra pm. személyi titkár, Lancsák Lajos 
városi főkertész 
 
 
 
 
Marton István:  Tisztelettel köszöntöm a megjelent hölgyeket, urakat, képviselőtársaimat, vendégeket. A 
mai soron kívüli ülésünk mindössze három napirendi pontból áll. Ez tulajdonképpen a múltkori, március 
31-ei ülésnek a hozadéka, amelyek közül van olyan, amivel nem értettem egyet helyből. Van olyan, 
aminél viszont jelentős, új fejlemény van és ezért kellett ezt a kvázi vétót vagyis magyarul, hogy soron 
kívüli ülést tartunk az újbóli tárgyalásra elrendelnem. A javasolt napirendi pontok mindenki előtt ott 
vannak, aki el tudja fogadni, hogy erről a három pontról tárgyaljunk, az kérem, nyomja meg az igen 
gombot.   
 
 
A közgyűlés 19 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot 
hozza: 
 
 

166/2010.(IV.12.) számú határozat  
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja: 
 
1. Javaslat a 2010. március 30-i ülésen a „Javaslat a Nagykanizsai Polgárőr 

Egyesület támogatására” című napirendi pont keretében meghozott, az 
induláshoz szükséges alapfelszerelések beszerzésének támogatásáról 
szóló döntés visszavonására (írásban) 
Előterjesztő: Marton István polgármester 

2. Javaslat a „Kiskanizsa Városrész Szent Flórián téri 6050/2 hrsz. alatti 
Körzeti Megbízotti Iroda kialakítása” forrás kiegészítésére (írásban) 
Előterjesztő: Marton István polgármester 

3. Javaslat a Csónakázó tó vízminőség-védelmi feladatai 2010. évi 
költségvetésben történő szerepeltetésére (írásban) 
Előterjesztő: Marton István polgármester 
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Marton István:  Egyébként az április 29-ére betervezett, eredetileg betervezett soros ülés elé nem 
szeretnék soron kívüli ülést összehívni, bár ez sem zárható ki, hogyha pályázati határidők lejárnak, akkor 
az indokolttá teheti, de nagyon nem szeretném, ha ez így alakulna.  
 
 
 
 
1. Javaslat a 2010. március 30-i ülésen a „Javaslat  a Nagykanizsai Polgár őr Egyesület 

támogatására” cím ű napirendi pont keretében meghozott, az induláshoz szükséges 
alapfelszerelések beszerzésének támogatásáról szóló  döntés visszavonására (írásban) 
Előterjeszt ő: Marton István polgármester 

 
 
Marton István:  Ezt kezdeményeztem, gondolom, minden képviselőnk megkapta a városban működő, 
újonnan bejegyzett egyesületen kívüli összes polgárőr egyesületnek a petícióját, új a dologban ennyi. 
Illetve hát maga az előterjesztés, ami ugye úgy szól, hogy a közgyűlés a március 30-i ülésen a 
Nagykanizsai Polgárőr Egyesület részére az indulásához szükséges alapfelszerelések beszerzéséhez 
biztosított 400.000.- Ft összegű támogatásról szóló határozatát hatályon kívül helyezi. Tehát nem lesz 
hatályos. Nem látok nagyon hozzászólót. Én látok viszont a teremben jó néhány Polgárőr Egyesületi 
képviselőt, ha Önök közül valaki szólni óhajt, annak megadnám a szót, de előbb bejelentkezett Karádi 
képviselőtársunk, neki adom meg először. 
 
Karádi Ferenc Gyula:  Szerintem az a jó megoldás, ha az az elv érvényesül, amelyet a polgárőrök is 
vallanak, hogy minden ilyen tevékenységet folytató szervezet azonos bánásmódban részesüljön. Ez 
akkor érvényesül, ha ugyanezt a mértéket megkapják ők is, kivétel nélkül mindannyian, vagy pedig egy 
csökkentett mértéket kap az a szervezet, amelyikről itt szó van és ugyanezt a mértéket nekik is 
javasoljuk, tehát a támogatás őket is ugyanolyan mértékben érintse. Itt számszerűségben én módosító 
javaslatként tudom ezt elképzelni, a képviselőtársaim… 
 
Marton István:  Tegye meg! 
 
Karádi Ferenc Gyula:  Képviselőtársaim, úgy érzem, hogy közösen meg kell határoznunk azt a 
mértéket, amelyet még a költségvetésünk elbír, és ezt még nyújtani tudjuk minden szervezetnek kivétel 
nélkül és akkor, hogyha ebben most itt meg tudunk állapodni, akkor ezt számszerűsíteni is lehet. Én 
azért nem akarok kimondani számot, mert hátha ez Önöknek nem felel meg, de ha valakinek van erre 
javaslata, hogy ez a plusz, ez mekkora mértékű legyen, akkor az tegye meg. Én, ha senki nem mond 
egyetlen konkrét számot se, akkor a végén, miután beszéltem a polgárőrökkel, amit ők reményeim 
szerint el is tudnak fogadni, egy olyan mértéket meg tudok határozni. 
 
Marton István:  Örülök neki, hogy óvatos a számmal, mert ugye mond egy számot, azt nyolccal mindjárt 
meg kell szorozni. És ugye az összes egyesület a tavalyi 300.000.- Ft-ot kapta meg a költségvetési terv 
szerint az idei esztendőben is.  
 
Halász Gyula:  Egy kérdésem lenne. Polgármester úr által jegyzett kiegészítésben találtam egy olyat, 
hogy egyik szervezet is aláírta ezt a petíciót, nevezzük így és itt valahogy a bélyegző és az aláírás nem 
egyezik. Szeretném kérdezni, ez a Delfin Tanácsadó és Szolgáltató Egyesület, ez polgárőri 
tevékenységet végez-e? Meg hát alatta nyomtatásban pedig egészen más szerepel, Delta SzE. 
Egyesület. 
 
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.) 
 
Halász Gyula:  De nem, nem. A bélyegzőn Delfin Tanácsadó és Szolgáltató Egyesület van… 
 
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.) 
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Halász Gyula:  Jó, tehát akkor erre kérnék választ, hát lehet, hogy én… 
 
Marton István:  Hát már megkapta képviselő úr, ott a szembelévő sorból.  
 
Halász Gyula:  Én Öntől kértem választ, polgármester úr.  
 
Marton István:  Hát, ha megkapta mástól, akkor tőlem már ne várja, mert csak megerősíteni tudnám. 
Van még valami, képviselő úr?  
 
Gyalókai Zoltán Bálint:  Ugye ez az egyenlősdi természetesen vonatkozik az irodabérletre is, 
polgármester úr, ugye? 
 
Marton István:  Mire? 
 
Gyalókai Zoltán Bálint:  Irodabérletre. Mert úgy emlékszem, hogy az elmúlt közgyűlésen irodabérletről 
is döntöttünk. Természetesen akkor minden Polgárőr Egyesületnek azonos feltételek között, azonos 
helyen adunk egy irodát is, ugye? 
 
Marton István:  Hát azonos helyen biztos, hogy nem, mert… 
 
Gyalókai Zoltán Bálint:  Úgy értem, azonos épületben. Tehát az egyenlősdi erre is vonatkozik, ugye? 
 
Marton István:  Jó néhánynak a saját bódéja van… 
 
Gyalókai Zoltán Bálint:  Köszönöm. 
 
Marton István:  Van akinek éppen hordója van, igen. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint:  Jó, köszönöm. 
 
Bicsák Miklós:  Én úgy gondolom, mielőtt vitáznánk vagy korrektül döntenénk, adjuk meg a szót, kérem, 
polgármester urat, Tusják úrnak és Böröcz úrnak, a Förhénci Polgárőr Egyesület elnökének.  
 
Marton István:  Semmi akadálya, hiszen említettem már, hogy ha a képviselők hozzászólásai elfogynak, 
akkor Önök közül, aki szólni óhajt, annak megadom a szót. Tusják úrnak adom meg először, mert ő az 
első jelentkező. 
 
Tusják Pál (polgár őr):  Köszöntöm Önöket a Zala Megyei Polgárőr Szövetség nevében, úgy is, mint a 
dél-zalai régió vezetője, tehát húsba vágóan a nagykanizsai polgárőr egyesületek tevékenységének 
szervezéséért és segítéséért felelős vezető. Egyesületeink az Önök korábbi döntését hallva eléggé, 
hogy is csak mondjam, hevesen reagáltak a döntésre. És hadd kezdjem úgy, hogy félreértés ne essék, 
itt most nem a pénzbeli ügyek voltak azok, amelyek a döntéssel szemben helyezkedtek, hanem 
tekintettel arra, hogy az egyesületek tevékenységének valahol van egy mércéje, ez a mérce a szűk 
szakmai körökön kívül máshol nincs meghúzva. Tehát gyakorlatilag úgy értékelték, hogy a nagykanizsai 
önkormányzat a 18-12-8 éve működő egyesületeket leértékelte egy újonnan alakult egyesület javára. Én 
ezért kérem, és ezért javaslom azt, hogy az egyenlő bánásmód elvét, mint ami azért már itt úgy látszik, 
hogy kezd kialakulni alkalmazva határozza meg a testület a polgárőrség támogatását, természetesen az 
is nagyon jó lenne, ha végre minden polgárőr egyesületünknek tudnánk megfelelő helyiséget biztosítani, 
nem kellene különböző lakásokon és egyéb zugokban végezni a tevékenységet. Én ehhez kérném az 
Önök segítségét és egyben azt is kérném, hogy ha van rá mód és lehetőség, szeretnék Önöknek adni 
egy részletesebb tájékoztatást a Nagykanizsa térségében működő polgárőr szervezetekről, hogy azért a 
mi munkánkat, azt az önkéntesen végzett tevékenységet Önök is jobban, mélyrehatóbban megismerjék. 
Kérem, ha van erre lehetőség, akkor szívesen állok rendelkezésre. Köszönöm, röviden ennyit szerettem 
volna. 
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Marton István:  Egy három percben biztos, hogy van. Három percre megadom a szót ennek az 
ismertetésére. 
 
Tusják Pál (polgár őr):  Gyakorlatilag 1992. februárban alakult meg az első polgárőr egyesület 
Nagykanizsán. Ez a polgárőr egyesület 2001-ig egy fillér támogatást nem kapott. A kezdeti 
gyerekbetegségeket levetkőzve ráadásul nagykanizsai mértékben indultunk, rájöttünk arra, hogy bizony 
csak az működik, ha városrészi polgárőr egyesületeket szervezünk, hiszen a polgárőrségnek alapvetően 
az a fegyvere, hogy ismeri a területet, ismeri a személyeket ott, ahol tevékenykedik. Példaként 
mondanám, egyszer Bicsák úr kérte, hogy egy kicsit Palint húzzuk meg. Jó magam is elballagtam, 
átmentem Palinon néhányszor kocsival, de nekem, hogy ha a betörő, aki éppen jön ki egy házból, 
odaköszön szépen, akkor én visszaköszönök neki, hiszen nem ismerem a területet. Ezért nagyon fontos 
az, és fontos elv volt, hogy úgy szervezzük ezt a tevékenységet, hogy egy-egy blokkba tudjuk indítani. 
Nagy szükség lenne Bajcsa, Palin, Sánc, de hozzáteszem, még Nagykanizsa belső, központi területein 
is egy-egy polgárőr egyesületre, és akkor itt gyakorlatilag le tudnánk fogni a várost teljes mértékben. 
Elindult és ugye a 8. egyesületként szerepel egy ifjúsági polgárőr munkaszervezését végző egyesület, 
hiszen azt látni és tudni kell, hogy a polgárőrség létszáma, illetve életkora azért erősen az 50 felé fordult 
és valahogy az ifjúsággal nem tudtunk eddig megfelelő munkát végezni, tehát itt van egy ilyen speciális 
feladatot ellátó. Eléggé büszkén tudom azt mondani, hogy van már egy csoportunk a citrom szigeten. 
Sajnos még csoport egyesületi szintet nem éri el, mert hát azért nem olyan egyszerű ott az egyesületi 
törvénynek megfelelő létszámot biztosítani. Maga a felszerelések jelenlegi megléte, hát ez hellyel-közzel 
van, hellyel-közzel kopik, hellyel-közel az új szervezeteknek nyilvánvalóan kell, informatikai dolgainkban 
nagyon gyatrán állunk. Hát mondanám azt, hogy jó néhány egyesületnek számítógépe, Internet 
elérhetősége, irodája sincs. Ennek ellenére végezzük a tevékenységet, magas óraszámban, részt 
veszünk a város valamennyi olyan rendezvényén, ahol felkérést kapunk, hogy segítsük a biztosítást. Én 
úgy gondolom és úgy értékelem, hogy a város életébe beágyazódott a polgárőr tevékenység, 
beágyazódott azoknak a polgároknak a segítsége, akik ezt a tevékenységet végzik. 
 
Marton István:  Köszönöm, ez körülbelül időkereten belül volt. Önök közül akar még …Böröcz úrnak 
megadom a szót. 
 
Böröcz Tibor (polgár őr):  Pár szót szeretnék mondani, én is a kanizsai polgárőr egyesületek nevében. 
Nem készültem hozzászólni, de a kistérségi vezető Baján Tibor úr Győrbe van és nem érkezett haza. Mi 
megbeszéltük és nem volt véletlen a felháborodás. Mert eddig az önkormányzat, illetve a Polgármesteri 
Hivatal egyetlen egyesületet sem részesített előnybe a többi rovására, ráadásul Nagykanizsán arra nem 
volt példa, hogy szerintünk az egyesület, a Nagykanizsai Polgárőr Egyesület, mint nevében is kétes, 
mert nem tudjuk a működését, nem tartozik itt a mi területünkhöz, a kanizsai régióhoz, de még az is 
előfordulhat, hogy a Megyei Polgárőr Szövetséghez sem. Szóval fogalmam sincs, hogy milyen formába 
jött létre ez a Nagykanizsai Polgárőr Egyesület és ugye azt meg különösen nem értjük, hogy hogyan 
lehet az, hogy olyan elbánásban részesít, ami tulajdonképpen egyikünk sem ért meg. Én 1997. július 1-
jétől vagyok polgárőr, a mi polgárőr egyesületünk, a Förhénci Polgárőr Egyesület és több mint 80-an 
dolgozunk ott, már több mint 10 éve. Akik kihaltak, akik a betegség miatt nem tudtak részt venni, 
számítógépre vittem az eredeti adatokat, plusz 100 ember tevékenykedett azért, hogy ne legyen rablás, 
betörés, éjjel-nappal jártak és figyeltek. És akkor olyan eredményeink vannak, hogy most volt egy 
betörés 3 hete a két hegy között, 2003-ba volt egy hatos betörés és 1997-be volt az utolsó jelentősebb 
betörés. Hát akkor jó a rendőrségnek, hogy ha ilyen területek vannak. Mi egyetértünk azzal, hogy 
Kiskanizsát meg kell erősíteni, hogy Kiskanizsán is legyen polgárőr egyesület, jól működő. De szerintem 
nem ebbe a formába. Megkérdezem azt, a kanizsaiak nevébe, hogy a Nagykanizsai Polgárőr Egyesület 
nevezetű polgárőr egyesület kihez tartozik, ha nem a kanizsai régióhoz? Milyen formában? Hogyan 
lehetséges ez? Mi azt kérjük, hogy a mi polgárőr egyesületünket is ugyanúgy ítélje meg az 
önkormányzat, mert azért vagyunk mi csendesek, nyugodtan, csendben dolgozunk, mert nálunk nem 
történik semmi bűncselekmény, a mi területünkön, tehát nálunk mi dolgozunk csendben, nyugodtak 
vagyunk. De ez nem jelenti azt, hogy ne értékelje az önkormányzat a tevékenységünket. Ez lett volna az 
egyik. A másik dolog pedig az, hogy mivel mi már több mint 80-an vagyunk, a mostani körülmények 
között egy személynek a ruházata 20 ezer forint + ÁFA, a legújabb szerint, tehát a dzseki, a négy 
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évszakos, stb., stb., ehhez még jönnek a különböző felszerelések, tehát hatalmas összegeket emészt ez 
fel. Az önkormányzattól örvendetesen 300.000.- Ft-ot kaptunk eddig évente, amit köszönünk, ez az alap 
arra. De mi is megcsináltuk azt, hogy gyűjtöttünk, adó 1%-ra tartunk igényt, a hegyet végigjárjuk, én 
javaslom a Nagykanizsai Polgárőr Egyesületnek az úgynevezett Kiskanizsai Polgárőr Egyesületnek, 
hogy ők is csinálják meg az adott területükön. Járják végig a lakosságot, vannak embereik, így lehet 
indulni, meg lehet ismerni a lakosságot, az adott célért a kiskanizsai polgárok biztos, hogy nagyon sokat 
fognak tenni és azonosulnak ezzel a céllal. Ugyanezt el tudom képzelni Palinról is. Ugyanis mi is 
felkérésre besegítettünk, most már két éve Palinba, többször találkoztunk a kiskanizsai autóval is. Annyit 
tudtunk róla, hogy fehér autó és rajta van egy maszek polgárőr fényhíd. Soha nem beszéltünk velük, de 
mikor nekiálltak dolgozni, olyan furcsaságokat találtunk, hogy hallottuk a kollégánktól, hogy voltak 
Miklósfán. Voltak nálunk a hegyen, borért, fölkapcsolt fényhíddal. A hegyről jöttek, a hegyről jöttek… 
 
XY: Nem szégyelled magad!  
 
XY: Feri! 
 
Böröcz Tibor (polgár őr):  A hegyről jöttek vissza, hegyről jöttek vissza… 
 
XY: Borért? Be tudod bizonyítani, hogy bor volt az autóban? 
 
XY: Mit kerestél ott a hegyen? 
 
Marton István:  Szót, szót, egy ember kapott, uraim. 
 
Böröcz Tibor (polgár őr):  Egy pillanat uraim, azt sem tudom, ki ő, nem is ismerem. 
 
Marton István:  Böröcz úr, Ön beszél. Ön beszél, Öné a szó. 
 
Böröcz Tibor (polgár őr):  Volt, 2008 nyarán történt ez, 2008 nyarán, sőt volt olyan is ősszel, hogy a 
hegyről jöttek lefele, hegy végéből felkapcsolt fényhíddal, a mi embereink gyalogosak voltak, nem álltak 
meg, úgy kellett elugrani. 
 
XY: Ez sem igaz… 
 
Böröcz Tibor (polgár őr):  Igaz, az egyik kolléga… 
 
Marton István:  Egy pillanat, uraim. Böröcz úr beszél, aki akar beszélni, az majd még szót kér és talán 
kap. 
 
Böröcz Tibor (polgár őr):  Igaz, szolgálatban volt itt az egyik kolléga, a másik beteg. Tehát azért 
mondtam ezt, figyelemfelkeltésnek, hogy nekünk személy szerint, mint kolléga polgárőr egyesületnek 
nem tudjuk milyen elvek szerint, milyen módszer szerint, hogyan dolgoznak. Én azt tudnám elképzelni, 
ha én véletlenül gépkocsival megyek Kiskanizsára, felkapcsolt fényhíddal vagy lekapcsolom és nem 
zavarom az ott őrséglevőket vagy pedig megállok, megbeszélem, gyerekek, ide kell menni, ennyi. Ez a 
megoldás. Ezt egymás között el lehet intézni. Tehát (….) én személy szerint ennyit tudok a Nagykanizsai 
Polgárőr Egyesületről, remélem, majd kialakul a munka kapcsolat és jobb lesz. Köszönöm szépen. 
  
Marton István:  Köszönöm, Böröcz úr. Amit Ön mondott, ahhoz annyit azért hozzáfűznék, hogy az 
egyenlő elbánás elve alapján én azt is megkockáztatom, hogy akik 10-15 éve már bizonyítottak, az talán 
többet is ér, mint az, aki most verődött össze.  
 
Böröcz Zoltán:  Én azt gondolom, hogy megint abba a hibába estünk az elmúlt ülésen, illetve akik 
megszavazták a határozati javaslatot, hogy szembementek bizottsági állásfoglalásokkal, és itt valamiféle 
többséget alkotva hoztak egy rossz döntést. Természetesen a most előterjesztett határozati javaslatot 
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támogatom, miszerint valóban egyenlő helyzetbe kell hozni a polgárőr egyesületeket. Csak 
emlékeztetnék, hogy emlékeim szerint ügyrendi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Pénzügyi Bizottság 
azt a javaslatot tette, hogy az újonnan alakult egyesület is kapjon természetesen az üzemeléséhez 
támogatást. Ez azonban a 300.000.- Ft, illetve annak az évre arányos része legyen, tehát még 300.000.- 
Ft-nál is kevesebb. Tájékoztatom Önöket, hogy az ügyrendi bizottságon ez a javaslat az enyém, az én 
javaslatom is ugyanez volt, és emlékeim szerint az ügyrendi bizottság is elfogadta. Tulajdonképpen arról 
van szó, hogy a, egyébként szakmai bizottságokat a testület valami szisztéma alapján felülbírálta, de én 
azt gondolom, gyorsan korrigáljuk. Amiért viszont érdemes volt talán visszahozni ezt a napirendet külön, 
mert azért Tusják úr arra is felhívta ám a figyelmet, hogy itt komoly technikai és egyéb fejlesztési 
lehetőségekkel eredményesebben lehet működtetni. Én pedig azt gondolom, hogy akkor a következő 
költségvetési évre kérjük is meg ezeket az egyesületeket, hogy egy minimális technika biztosításához 
vagy fejlesztéséhez szükséges valamiféle kis költségvetést terjesszenek ide, mert ha az 
önkormányzatnak lehetősége lesz rá, bármilyen kis mértékben is, akkor kötelezettsége is, hogy az 
egyesületeket ilyen értelembe támogassa.  
 
Marton István:  Böröcz úr akkor ugye az Önök bizottsága a 300.000-rel szembe 225.000-et javasolt, 
ugye? Most a közgyűlés simán megszavazta a 300-at, én ebből nem akartam ügyet csinálni, mert hát, 
jó, új kezdő egyesület nem sok van, egynél talán elmegy ez, hogy az I. negyedévbe ugye még nem 
voltak bejegyezve, de ez is azt jelenti, hogy máris bizonyos értelembe sérült az egyenlőség elve.  
 
Dr. Károlyi Attila:  Nyilván a Böröcz úrnak a felszólalásából is kiviláglott, hogy valamilyen módon majd 
módosítani kell az elnevezését ennek a polgárőr egyesületnek, ez nyilván az ő közgyűlésüknek vagy 
taggyűlésüknek lesz a témája, én tanácsolom őnékik, hogy ez valamiféle félreértésből született 
megnevezést, azt szűkítsék Kiskanizsára, legyenek büszkék erre a Kiskanizsa névre, legyenek büszkék 
arra, hogy ott tevékenykednek, mert nyilván ők személyükben nem vállalhatják fel egész Nagykanizsa 
területét. A másik, amit szeretnék mondani, hogy már csak a békesség kedvéért is, nyilván a 
nagykanizsai közgyűlésnek nem célja az, hogy a polgárőr egyesületek között feszültséget indukáljon. A 
Karádi képviselőtársam, hogy ha nevesíteni fogja, azt meg fogom szavazni. 
 
Marton István:  Igen, ehhez azért még azt is hozzátenném, ha már szóba került, hogy az 
önkormányzatnak van egy ősrégi rendelete, amelynek értelmében, ha valaki a város nevét akarja 
használni, akkor előzetesen engedélyt kell kérni a testülettől. Ez ebben az esetben bizony elmaradt. Na 
most akik minket néznek, azoknak és nincsenek tisztába a polgárőröknek a munkájával, azért azt 
elmondanám, hogy rendkívül heterogén jellegű vagyonvédelmi feladatokra is jönnek létre egyesületek. 
Hiszen van olyan, például a Muskátli, ami több száz garázsnak a védelmére alakult. Ott van a Látóhegyi, 
ott van a Kisfakosi, ők tulajdonképpen két egymás mögötti hegyhátat védenek, hogy ha az egyik oldalon 
bemegy a gazember, akkor ne tudjon büntetlenül elszaladni a másikon. Egészen más ugye a feladata 
mondjuk a Keleti városrészinek és így tovább, és így tovább. Én nem hiszem azt, hogy egy újonnan 
alakult egyesület az majd ilyen ernyő szerepet tudna vállalni az egyébként heterogén feladatot ellátó 
egyesületek között. Gyalókai Zoltánnak adom meg a szót, újból. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint:  Csak egy-két tévedést. A Nagykanizsa név szerintem már törvényileg nincs 
védve, tehát ez, amit Ön mond, hogy … 
 
Marton István:  Lejárt ez a határozatunk? 
 
Gyalókai Zoltán Bálint:  Én úgy tudom, hogy lejárt ennek a határozata. 
 
Marton István:  Hát akkor utána nézünk, nem vagyok én ebbe biztos, bármi lehet egyébként. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint:  Jó, csak én így emlékszek, hogy ez lejárt, ez több, felvett nagykanizsai név is 
bizonyítja, hogy igazából a közgyűlésnek a vélemény(….) a hivatalos véleménye a városnak nem lett 
kikérve. A másik, én valóban hibásnak érzem magam az elmúlt döntésért. Ugyanis Kiskanizsa 
védelmében szeretett volna szerintem a közgyűlés egy gyors, frappáns megoldást találni, és ezért nem 
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erején felül, hanem a szükségesnek megfelelő módon támogatta a Kiskanizsa polgárőr védelmének a 
minél előbbi elindítását. Valóban, hogy ha ezt a többiek, nyolcan, hogy ha jól tudom, akkor hibának 
veszik, ám lelkük rajta, a megszólalásokból én úgy vettem ki, hogy az a legnagyobb probléma, hogy 
dögöljön a szomszéd tehene is. 
 
Marton István:  Hát lehet, hogy Ön ezt így látta, én ezt nem láttam, de arról meg nincsen tudomásom, 
hogy ha hozunk egy rendeletet és nem vontuk vissza, hogy lejárt volna a határideje. Tehát ezért 
kizártnak tartom. De nyilvánvaló utánanézetünk, és ha kell, akkor következő soros közgyűlésre jegyzőnő 
ezzel kapcsolatban majd a polgármesteri tájékoztatóba ír két-három sort. 
 
Bicsák Miklós:  Hogy ez a vita lezáródjon, ahogy mondtam, korrektül, én javasolnám a tisztelt 
közgyűlésnek, hogy minden polgárőr egyesületnek a tisztelt közgyűlés szavazzon meg 100.000.- Ft-ot 
és úgy érzem, hogy korrekt, az 800.000.- Ft, 100-100 és … 
 
XY: (Nem lehet hallani, hogy ki és mit mond.) 
 
Bicsák Miklós:  Most. 
 
Marton István:  Pluszban egyszer, gondolom, remélem. 
 
Bicsák Miklós:  Pluszba, igen. Én úgy érzem ez korrekt és gazdálkodjanak a jó gazda módjára, 
sáfárkodjanak a pénzükkel. És a lakosság elégedjen meg a munkájukkal. 
 
Marton István:  Köszönöm Bicsák úr, remélem, hogy ezt pluszba és egyszer mondta, nem pedig 
visszatérően általánosságba, mert ez valóban, akkor 800.000.- Ft ebben a pillanatban, ha ez 
megtörténik. 
 
Karádi Ferenc Gyula:  Én azt ígértem, ha szám elhangzik, akkor én azzal meg leszek elégedve, de 
miután a polgárőr egyesületekkel egy rövid beszélgetést folytattam, illetve vezetőikkel, én ugyanezt a 
mértéket, amit most Bicsák Miklós meghatározott, én 200-ban határoznám meg. Tehát arra kérem a 
közgyűlést, hogy a kettőről egymás után szavazzunk, és amelyik a többséget fogja kapni, természetes, 
az marad érvényben, mindenki gondolja át, hogy melyik javaslat számára elfogadható, amit még a 
költségvetés is elbír, tehát az egyik a Bicsák Miklósé a 100.000.- Ft-os, az enyém pedig a 200.000.- Ft-
os módosító. 
 
Marton István:  Köszönöm, hát akkor három szavazást kell tartanom, pontosabban hát hármat biztos, 
hogy kell. Először is a közgyűlés visszavonja az itt beterjesztett határozati javaslatnak megfelelően 
március 30-i ülésén a 400.000.- Ft támogatásról szóló határozatát. Aki ezzel egyetért, kérem, nyomjon 
igen gombot. Vissza kell vonni. Csak úgy mehetünk tovább, ha ezt visszavontuk. 
 
 
A közgyűlés 14 igen, 2 nem és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

167/2010.(IV.12.) számú határozat  
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. március 30-i ülésén a 
Nagykanizsai Polgárőr Egyesület részére az indulásához szükséges 
alapfelszerelések beszerzéséhez biztosított 400.000,- Ft összegű támogatásról 
szóló határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
 
Marton István:  Ez vissza lett vonva. Aki egyetért, a feltett sorrendbe kell szavaztatnom a módosító 
indítványokat. Bicsák úr javasolt 100-at, hát ezt el tudom fogadni, aki ezzel egyetért, hogy 100.000.- Ft-
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ot kapjon mind a nyolc egyesület, új, régi együtt, az kérem, nyomjon igent. Bocsánat, pillanat, pillanat, 
álljon meg a szavazás. A 300.000, az meg van mindenkinek. Azt ebben az egy évben egy alkalommal 
akarjuk-e 400-ra növelni, ami 800.000.- Ft plusz. Ez a tét, uraim.  
 
XY: (Nem lehet hallani, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Természetesen a működési hitel egyidejű megnövelésével, ugye. 
 
XY: (Nem lehet hallani, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Nem, először az első … 
 
XY: (Nem lehet hallani, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Hát, ha nem kell, akkor már nem, már bocsánat, ha megvan a 100.000, akkor nem 
szavazunk a 200-r(…), akkor nincs miről szavazni.  
 
XY: (Nem lehet hallani, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Hát szerintem ez nincs előírva, de teljesen mindegy. Jó, akkor szavazzunk először a 
nagyobbikról, a 200.000-ről.  
 
 
A közgyűlés 16 igen és 8 tartózkodással a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 
 
 

168/2010.(IV.12.) számú határozat  
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagykanizsa közigazgatási 
területén működő valamennyi polgárőr egyesületnek 2010. évben további 
200.000.- Ft egyszeri alkalommal kifizetendő támogatást biztosít a működési 
hitel egyidejű megnövelésével. 

 
 
 
Marton István:  200.000.- Ft. Bicsák úr, az Ön javaslatáról már nem szavaztatok. Köszönöm, ez a 
napirend lement. 
     
XY: (Nem lehet hallani, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Nem, nem engedem meg, a 2-es napirendnél vagyunk. 
 
Csonka Ferenc (polgár őr):  Nézze meg, ebben a mellényben kell kimenjünk most a Város Napját 
képviselni, miközben a másik csoportok meg ilyen felszerelésben vannak. 
 
Marton István:  Jó, majd intézzék egymás között, ez nem közgyűlési téma…  
 
Csonka Ferenc (polgár őr):  ….ez egy aljas hazugság… 
 
Marton István:  Egyáltalán nem biztos, hogy Önöknek kell odamenni. Tehát ez nem közgyűlési téma, 
nem kapott szót, a 2. napirendi pontnál tartunk.  
 
 
 



9 

2. Javaslat a „Kiskanizsa Városrész Szent Flórián t éri 6050/2 hrsz. alatti Körzeti Megbízotti Iroda 
kialakítása” forrás kiegészítésére (írásban) 
Előterjeszt ő: Marton István polgármester 

 
 
Cserti Tibor (Ügyrendi):  Polgármester úr, ügyrendi gombot nyomtam, nem akartam én ehhez 
hozzászólni, ehhez a napirendi ponthoz. 
 
Marton István:  Ezen túl vagyunk az egyesen.  
 
Cserti Tibor:  Túl vagyunk, de … 
 
Marton István:  Ne szólj hozzá, ha kérhetem. Lezártuk.  
 
Cserti Tibor:  Oké, rendben van, de egy dolgot szögezzünk le. Itt a polgárőr egyesületek fölvetettek 
egyfajta méltánytalan elbánást, meg területi elvet, egyik fajta illeszkedést, most rosszindulatú leszek, 
bocs. De nehogy senki megsértődjön, megvettünk itt bizonyos indulatokat. Ráemeltünk pénzeket, igaz? 
És most akkor béke van az olajfák hegyén?  
 
Marton István:  Meglátjuk képviselő úr. 
 
Cserti Tibor:  Én szeretnék békét, nyugodt együttműködést az egész várost illetően és úgy nyugodtan 
hazamenni. Én arra kérem Önöket, most erről ugye nem döntöttünk, de próbálják egymás között is, meg 
együtt is, meg normál módon, hát a szakbizottsági szinteken ezt lerendezni, mert egy biztos, a 
tisztességes munkára mindenki részéről, összefogásra a városban szükség van. Gondolom ez az egy 
biztos. 
 
Marton István:  Tehát akkor ott tartunk, hogy a Körzeti Megbízotti Iroda, ami ugye egyébként 
szavazóhelyiség, éppen most teljesítette feladatát. Én úgy gondolom, hogy azt, hogy ne csak az az 
objektum vagy az a helyiség legyen elfogadható, amelyikben bent vannak a körzeti megbízottak, hanem 
az egész, az oda vezető út is normális legyen, az érintett állampolgárok, akiknek oda be kell menni, azok 
is hát ne rossz érzéssel közelítsék meg az objektumot, én ezért hoztam vissza a 1,5 millió forintos 
többlet forrás biztosítását. Ugye megemlítem, hogy az előbb, ahogy a Cserti úr mondta, nem is a 
világbéke megvételére, de legalább a helyi béke helyreállítása érdekébe 1,6 millió forintot 
megszavaztunk. Én azt mondom, hogy a működési célú hitel terhére ezt is javaslom megszavazni. 
Hozzászólót nem látok, akkor, ha nincs hozzászóló, kérem, szavazzunk. Természetesen azért hoztam 
vissza, hogy támogatom. Kiskanizsa, 1,5 millió, KMB iroda. Először is, hát arról, ami itt volt a múltkori 
határozati javaslatba, hogy az eredetileg biztosított 3 millió forintos előirányzathoz további 1,5 millió 
többletforrást biztosít az idei költségvetési rendeletben, ez a fejlesztési hitel egyidejű megemelésével. Az 
előző az a működési volt. Cserti úr kért szót, megadom, parancsolj(…). 
 
Cserti Tibor:  Az egésznél én múltkor kifejtettem, polgármester úr. Dobállózunk, megint pénzügyi 
kérdésként kezelünk valamit, ahelyett, hogy normális módon a feladatellátást, mint ilyet azt 
végigtárgyaltunk volna, bár nagyon sok hasznos javaslat hangzott el az elmúlt időszakban. Én úgy 
gondolom, hogy mindenféleképpen ez a feladat önkormányzati támogatással kell, hogy megvalósuljon, 
egyébként a KMB-s házi feladat is. Ugye, pillanatnyilag tisztázatlan a feladat ellátás a rendjében, mindig 
megy a tologatás, hogy országos szintű vagy önkormányzati szintű feladatról van szó, de egy biztos 
egyébként, hogy ez a fajta megvalósítás, hogy az önkormányzat kebelén belül közbeszerzéssel, stb. 
módon az a lehető legdrágább. Én úgy gondolom Kiskanizsán működik egy egyébként Kiskanizsáért 
Egyesület, ha mi az egyesületet támogatjuk, és azt mondjuk, hogy a feladatot oldja meg tisztességes 
módon, ebből a támogatási összegből ragyogóan, legjobb tudásuknak megfelelően hét nyelven szóló 
funkcionális tartalmat alakítanak ki, természetesen az építési igazgatás által kontrolált módon. Énnekem 
ez a módosító javaslatom, hogy támogassuk a Kiskanizsáért Egyesületet, gondolom a két 
képviselőtársam, akik a városrészben érintettek, ezzel tudnak azonosulni, mert rosszat nem akarunk, és 
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kérem szépen, felejtsük el egyszer s mindenkorra ezt a feladatot. 
 
Gyalókai Zoltán Bálint:  Polgármester úr, igazából csak azt tudom elmondani, amit az előző 
közgyűlésen is, hogy bízzuk meg a vagyongazdálkodási irodának a karbantartó csapatát, hogy ezeket a 
munkákat az eredeti összegből végezze el, erre én továbbra is látok lehetőséget. 
 
Marton István:  Hát ez objektíve lehetetlen, lévén, hogy ott a versenyeztetés lezajlott és az a része, az 
alapösszeg az ki lett osztva szerződésileg.  
 
Bicsák Miklós:  Én úgy gondolom feleslegesek ezek a partatlan viták, szüksége van Kiskanizsa 
városrésznek. Én húsvétkor locsoltam, elmondták, hogy nem tudják, miért vitatkozik a közgyűlés ezen, 
amikor jogos kérése a lakosságnak. Igazán, ennél nagyobb összegeket más célokra megszavaz a 
tisztelt közgyűlés, úgy gondolom, hogy ez nem lehet probléma. A lakosság igényli, szüksége van körzeti 
megbízottra, kérem, szíveskedjetek velem együtt támogatni.  
 
Marton István:  Meggyőződésem, hogy ha már évekig küzdöttünk azért, hogy ott embert adjon a megyei 
főkapitányság és ebben az ügyben ugye jól állunk, mert a javunkra döntöttek, akkor azért az odavezető 
folyosót, mellékhelyiséget, stb. szintén olyan szintre kell hozni, hogy az megfelelő színvonalú legyen. 
Egyébként éppen körülbelül 4-5 perce szavaztunk egy icipicivel nagyobb összeget más célra, én azt 
hiszem, hogy ez legalább olyan fontos, mint az, ami korábban történt. Több hozzászólót nem látok, aki 
meg tudja ezt szavazni, kérem, nyomja meg az igen gombot. Én természetesen támogatom. 
 
 
A közgyűlés 10 igen, 2 nem és 9 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

169/2010.(IV.12.) számú határozat  
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el  a „Javaslat a 
„Kiskanizsa Városrész Szent Flórián téri 6050/2 hrsz. alatti Körzeti Megbízotti 
Iroda kialakítása” forrás kiegészítésére című előterjesztés 2010. március 30-i 
ülésre kiegészítésként beterjesztett határozati javaslatát, hogy a munkálatok 
elvégzéséhez kapcsolódó szükséges többlet forrást 1.223 eFt-ot a 2010 évi 
költségvetésben szereplő 3 000 eFt betervezett összegen a fejlesztési hitel 
egyidejű megemelésével biztosítsa. 

  
 
     
Marton István:  Most se ment át, akkor a dolog így marad. 
 
Cserti Tibor:  (Mikrofonon kívül beszél.) 
 
Marton István:  Hogyan?  
 
Cserti Tibor:  (Mikrofonon kívül beszél.) Nem véletlen mondtam, ugye múltkor kifejtettem a vitában, 
uraim, jelen pillanatban van egy funkcionális tartalom, ha nagyon leegyszerűsítem, akkor egy klotyó.  
 
Marton István:  Igen. 
 
Cserti Tibor:  Bocs a kifejezésért, nem akarom megint megsérteni, ugye. Azzal tökölünk itt, bocsánat 
megint a kifejezésért, hogy közbeszerzésekkel, meg mit tudom én, tehát a törvényes eljárás keretein 
belül, még nagyobb összeggel hogyan lehet megvalósítani valamit. Feladattal egyetértünk, 
önszerveződésre építünk, azért a két képviselő kollégámat megkérdeztem, tessék tökéletesen, szakmai 
módon, normális módon józan paraszti ész alapján megoldani. Erről kérek szavazást. 
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Marton István:  Hát már bocsánat, erről én nem szavaztathatok, mert mi ne turkáljunk már másnak a 
zsebében. Hát az az egyesület, az több év alatt szed össze annyi támogatást szerintem, mint amennyi 
most ebbe a pillanatba kellene. 
 
Cserti Tibor:  Polgármester úr, félreértett. Tehát még egyszer mondom, tehát mi a támogatásról 
szavazunk e tekintetben, ugye volt egy támogatási összeg, akkor elmondom még egyszer. 
 
Marton István:  Azt felejtsük el. 
 
Cserti Tibor:  Kérem szépen, egy folyosó kifestését meg egy klotyónak a meg(….) 1,5 millió forintból 
nem lehet megvalósítani egyébként normál, egyesületi keretekbe, akkor én nagyon csalódnék. Most mi 
van? Most megint húzzuk az időt és gyakorlatilag a feladat meg nincs megoldva. Én úgy gondolom, 
felelősséggel akkor oldunk meg egy feladatot, ha feltételeket ily módon biztosítjuk. Az egy más kérdés, 
hogy nem vájkálunk senkinek a zsebébe. Nándi, hát a Kiskanizsáért Egyesület, ha ezt így nem vállalja 
fel, és nem tudja megoldani és kezelni, akkor én úgy gondolom, akkor már nagyon nagy baj van.  
 
Marton István:  De mi nem lőcsölhetünk rájuk feladatot, Cserti úr. Ők, ha így gondolja, mondjuk a Tóth 
Nándor úr vagy valaki az egyesülettől, hogy ebbe belevágnak, vágjanak bele. Itt a folyosó és a 
takarítószerek tároló helyiségéről van szó, a nagyterem előteréről van szó és hát az északi bejárati 
homlokzat, ami hát finoman fogalmazva is romos állapotban van. 
 
Cserti Tibor:  Polgármester úr, módosítom a javaslatomat. Amennyiben az egyesületnek a fogadó 
készsége meg van hozzá. Nyilván a két (….) megállapodás lehet ez a dolog. Ez a javaslatom, kérek 
szavaztatni róla. 
 
Marton István:  Most akkor szó szerint legyen szíves jegyzőkönyvnek, miről akar szavaztatni. 
 
Cserti Tibor:  Javaslatom a következő, a kiskanizsai KMB iroda kialakításához az elhangzott műszaki 
tartalom egyidejű megvalósítása mellett az önkormányzat kössön támogatási szerződést, amennyiben 
az egyesületnek is a szerződés megkötésére fogadó készsége van. Pont. Felelős: Polgármester, 
megköthető: április hónap végéig.  
 
Marton István:  De Cser… 
 
Cserti Tibor:  A támogatási összeg pedig az elmúlt időszak alapján megszavazásra került, 
három…mennyi volt múltkor?  
 
Marton István:  Cserti úr! Elmondtam világosan, az a pénz el van költve, nincs miről beszélni. Azt 
megnyerte valaki, aki elvégzi azért azt, amit el kell végezni. Itt arról van szó, hogy az előbb általam 
felsoroltakat kéne még egy 1,5 milliós összegből megvalósítani. Ezért mondom, hogy értelmetlen az Ön 
javaslata, nem tudok róla szavaztatni. 
    
Bene Csaba (Ügyrendi):  Hát, ha jól emlékszem, akkor az elmúlt közgyűlésen itt valamilyen 
kompromisszumos javaslat született, ami elfogadásra került. Most megint visszakerült ez az anyag ide, 
egy újabb kéréssel, ugyanazzal, amivel múltkor, de hát a múltkori döntésünknek megfelelően volt egy 
kompromisszum, polgármester úr. Ön nem volt hajlandó szavaztatni múltkor Tóth László frakcióvezető 
társam javaslatáról. Kikapcsoltuk a gépeinket, kimentünk. Utána megbeszéltünk bizonyos dolgokat, és 
annak alapján szavaztunk. Azért nem értem polgármester úr, hogy miért került ez az előterjesztés újra 
ide vissza, mindenféle egyeztetés nélkül az akkori kompromisszumok után? És ebből látszik, hogy 
milyen kavarodást okoz, ha visszajön egy ilyen anyag, teljesen előkészítetlenül és különben meg már 
lefolytatták a közbeszerzést, minden megtörtént ott a 3 millió forintnak az elköltése megvan minden 
fedezete, hogy kialakuljon ott a KMB iroda. 
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Marton István:  Frakcióvezető úr, Tóth úr visszavonta a javaslatát, miután elmondtam, amit elmondtam. 
Itt erről van szó, amit az előbb fölsoroltam, nem akarom még egyszer elmondani. Hát … 
 
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Nem, nem szavaztunk róla, arról már korábban szavaztunk, persze, így van. Mert rájött, 
hogy már túl vagyunk ennek a 3 milliónak a megszavazásán, illetve az elköltésén. Jó, hát, ha ilyen a 
hozzáállás, akkor ilyen a hozzáállás, nyilván megnyilvánul a szavazásban, én a javaslatomat fönntartom, 
tehát ezt a 1,5 millió többletet kérem a fel(…..) célú hitelkeret terhére. 
 
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Illetve most ezt leverték, akkor a dolog tovább megy.  
 
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Nincs ilyen, hát nem, nem nyúlkálhatunk másnak a zsebében, uraim.  
 
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Nem, nincs ilyen technikailag.  
 
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  De meg van a tartalma. Csak nem fért ez bele, Cserti úr, a tartalom megvolt. No, 3. 
napirendi pont.  
 
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Köszönöm. 
 
 
 
3. Javaslat a Csónakázó tó vízmin őség-védelmi feladatai 2010. évi  költségvetésben történ ő 

szerepeltetésére (írásban) 
Előterjeszt ő: Marton István polgármester 

 
 
Marton István:  Itt egy gyökeresen új helyzet állt elő. Ugyanis közgyűlésen is többször volt téma, hogy 
határidő mulasztás történt egy telek helyrajzi száma ügyében. A vitát lefolytattuk az irányító hatósággal, 
amelynek eredményeként befogadták az értékelő rendszerbe a pályázatunkat, ami „mindössze”,  
idézőjelben mondom a mindösszét, 424 millió forint végösszegű. Csak úgy emlékeztetem a jelenlévőket, 
hogy víziturisztikai sportbázis létrehozása, tehát a kajak-kenu ház bontása, építése, bővítése, tematikus 
játszópark kialakítása, tehát ahol van az a régi kis játszótér, annak egy egész modern, uniós változata, 
kötélpálya építése, tanösvények, botanikai kert, mediterrán kert, nordic walking pálya, kiszolgáló 
infrastruktúra és ebbe a pályázatba szerepel, ami minket forintálisan nem érint, a wakeboard pálya 
kialakítása. Az egésznek az a lényege, hogy az összes pályázat, az 424 millió, ebből, ha kivesszük a 
wakeboard pályát, ami nem minket érint, akkor ez 319 millió forintos pályázat. Aminél a vízminőség 
védelem megléte nagyon jelentős plusz pontokat hoz az elbírálásnál, ami azt jelenti, hogy ebből az 
összegből 249 millió forintot, vagyis 78,1%-os intenzitású támogatást lehet nyerni. Tehát ezt a közel 
negyedmilliárd forintot veszélyezteti az, hogy a múltkor nem szavaztuk meg a vízminőség védelemre a 
javaslatot, a 25 millió forrást. Ezért éreztem kötelességemnek, hogy visszahozzuk.  
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Gyalókai Zoltán Bálint:  Igazából, hogyha teljesen új helyzet állt elő ebben a témában, akkor erről a 
helyzetről szerintem ehhez a javaslathoz és visszahozott ponthoz is kellett volna egy új előterjesztés és 
ezt írásba ismertetni velünk. 
 
Marton István:  Hát az előterjesztésre az teljesen egyértelmű, hogy ugyanez vonatkozik, szóval… 
 
Gyalókai Zoltán Bálint:  És erről a város mikor fog dönteni? Mert én legutolsó döntésre úgy emlékszek, 
hogy gyakorlatilag a pályázó, illetve a társpályázó gyakorlatilag visszalépett, tehát nem tudom igazából a 
jogi helyzetből és nem tudom, hogy a közgyűlés hozott-e egy ilyen határozatot, hogy a vállalkozó nélkül 
ezt a város meglépje ezt az egész pályázatot. 
 
Marton István:  Ha a társpályázó véglegesen visszalép, akkor kérünk módosítást, és akkor anélkül 
csináljuk, akkor nem 424-ről, hanem a 319 millióra van csak szó.  
 
Gyalókai Zoltán Bálint:  Jó, hát köszönöm, de hát erről illett volna bennünket írásban tájékoztatni. 
Köszönöm. 
 
Marton István:  Kérem. Hozzászólót nem látok. Tehát aki úgy gondolja, hogy ezt a közel 250 millió 
forintot meg akarjuk nyerni, az kérem, hogy a 25 milliót szavazza meg. De én erre kérek név szerinti 
szavazást, mert úgy gondolom, hogy itt 10 éve, 20 éve lassan beszélünk arról, hogy valamit kellene 
kezdeni a Csónakázó tóval és környékével, itt van a kiváló alkalom, had tudják meg a választópolgárok, 
hogy ezt a kérdést ki támogatja, ki nem. Úgyhogy név szerinti szavazást kérek.  
 
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Tessék? 
 
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Jó, akkor elrendelem a szünetet a név szerinti szavazás kéréséig. Bár nem kell 
elrendelni, de ha kéri, hát miért ne.  
 
XY: (Nem lehet érteni, hogy ki és mit mond.) 
 
Marton István:  Röst úr, magáé a szó. 
 
Röst János:  Hát tisztelt Polgármester úr, az, hogy Önnek van egy javaslata, az egy történet. 
 
Marton István:  Így van. 
 
Röst János:  Ettől még ez nem kötelező érvényű, polgármester úr. 
 
Marton István:  Jó.  
 
Röst János:  Ha Ön ezt akar, akkor tegye föl szavazásra. 
 
Marton István:  Lehet erről is szavazni. 
 
Röst János:  Aztán majd a közgyűlés eldönti. 
 
Marton István:  Jó, jó. Lehet róla szavazni, aki elfogadja a név szerinti szavazást, az kérem, nyomjon 
igen gombot. 
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A közgyűlés 6 igen, 9 nem és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

170/2010.(IV.12.) számú határozat  
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el  azt a javaslatot, 
hogy név szerinti szavazással döntsenek a „Javaslat a Csónakázó tó 
vízminőség-védelmi feladatai 2010. évi költségvetésben történő 
szerepeltetésére” című előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslatról. 

 
 
 
Marton István:  Ez azt jelenti, hogy, ez azt jelenti, hogy azért a többség elbújik a felelősség elől, de 
megnyugtatok mindenkit, hogy azért ez név szerint ki fog menni, mert a szavazás egyébként nyílt és 
nem titkos. Jó, akkor kérem, hogy szavazzunk róla. Aki tudja támogatni a 25 milliót, az nyomjon igent, 
aki nem, az meg nemet nyom, kész. 
 
 
A közgyűlés 7 igen, 1 nem és 8 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 

171/2010.(IV.12.) számú határozat  
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el  azt a javaslatot, 
hogy a Csónakázó tó vízminőség-védelmi munkái elvégzéséhez 25 M Ft forrást 
biztosít a 2010. évi költségvetési rendeletében a fejlesztési hitel ugyanezen 
összeggel történő egyidejű megemelésével. 

 
 
Marton István:  Mai ülésünket bezárom.  
 
 
 
 
 
Marton István polgármester az ülést 17.35 órakor be zárta. (Az ülésr ől készült hangfelvétel alapján 
ezen jegyz őkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.) 
 
 
 
 
 
 
 
 Marton István Dr. Tuboly Marianna  
 polgármester jegyző  
 


