JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése alapján 2014. október 22-én (Szerda)
12.00 órakor tartott alakuló nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Vasemberház Díszterem
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.

Jelen vannak:

Balogh László, Bedő György, Bizzer András, Dénes Sándor, Dr. Erdős László,
Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán, Horváth Jácint, Jerausek
István, Karádi Ferenc, Marton István, Szőlősi Márta, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Termecz Marianna aljegyző,
Bagarus Ágnes osztályvezető, Kunics György osztályvezető, Bakonyi Tamás csoportvezető, Dr. Borka
Beáta csoportvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Strobl Krisztina csoportvezető, Rodekné
Hederics Erika csoportvezető, Somogyi Ottó csoportvezető, Szamosi Gábor csoportvezető, Tárnok
Ferenc csoportvezető, Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Magyar Himnusz

Dénes Sándor: Tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat az
alakuló közgyűlésünkön. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő
urat, dr. Józsa Zsanettet, a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatalának vezetőjét, dr.
Nemes Pált a Helyi Választási Bizottság elnökét, a 2014. évi önkormányzati választáson Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlésébe megválasztott önkormányzati képviselőket, a meghívott vendégeinket,
a média képviselőit és valamennyi nagykanizsai lakost, akik személyesen vagy a televízión keresztül
követik alakuló ülésünket. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 tagjából 14 fő van jelen. Megállapítom,
hogy az alakuló ülés határozatképes és ezzel megnyitom. Tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, hogy a
meghívó szerinti 6. napirendi pont – Javaslat az alpolgármesterek megválasztására és díjazásuk
megállapítására – megtárgyalása nyílt ülés keretében történik, mivel az érintettek a nyilvános
tárgyalásba beleegyeztek. E kiegészítést a mai napon tettük fel a honlapra. Egy kiegészítés a 7.
napirendi ponthoz szintén megtalálható a honlapon. Kérem, hogy szavazzunk a meghívóban szereplő
napirendi pontok elfogadásáról. Aki elfogadja, ő igennel szavaz. Kérem, szavazzunk!
A közgyűlés 14 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
218/2014.(X.22.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. október 22-i alakuló
ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
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Nyílt ülés:
1. Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások
eredményéről (szóban)
Előadó: Dr. Nemes Pál, a Helyi Választási Bizottság elnöke
2. Önkormányzati
képviselők
eskütétele,
megbízólevelek
átadása,
polgármester eskütétele, megbízólevél átadása (szóban)
Előadó: Dr. Nemes Pál, a Helyi Választási Bizottság elnöke
3. A polgármester programjának ismertetése (szóban)
Előadó: Dénes Sándor polgármester
4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
5. Javaslat polgármester díjazásának megállapítására (írásban)
Előterjesztő: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
6. Javaslat alpolgármesterek választására és díjazásuk megállapítására
(írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
7. Javaslat az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester

1. Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások eredményéről (szóban)
Előadó: Dr. Nemes Pál, a Helyi Választási Bizottság elnöke
Dénes Sándor: Köszönetemet fejezem ki a Helyi Választási Bizottság valamennyi tagjának a helyi
önkormányzati választások eredményes és törvényes lebonyolítása érdekében kifejtett munkájáért és
felkérem dr. Nemes Pál elnök urat, hogy ismertesse a választások nagykanizsai eredményét!
Dr. Nemes Pál: Tisztelt polgármester úr, képviselő asszony, képviselő urak, tisztelt hölgyeim és uraim! A
Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság nevében tájékoztatom Önöket, hogy a Helyi Választási Iroda
szakszerű előkészítésével, a vonatkozó jogszabályok pontos betartásával a 2014. október 12-én
megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester választása fegyelmezetten,
problémamentesen és törvényesen zajlott le. A sikeres lebonyolításban jelentős szerepe volt a 40
szavazókör szavazatszámláló bizottságának, amelynek tagjai többször ellenőrizték, és átszámolták a
szavazólapokat, mielőtt kiállították a szavazóköri eredményt tartalmazó jegyzőkönyveket. A szavazóköri
eredmények összesítésével a Helyi Választási Bizottság megállapította a választás eredményét, az
eredmények jogerősek. A szavazás megkezdésekor a névjegyzékben 40780 választópolgár szerepelt. A
szavazáson 12421 fő, vagyis a választásra jogosultak kb. 30,5 %-a vett részt. A hat induló
polgármesterjelölt közül a 12261 érvényes szavazatból 6145 szavazattal, vagyis a szavazatok több mint
50 %-val Dénes Sándor a FIDESZ-KDNP közös jelöltje lett a városunk polgármestere. A megválasztott
egyéni választókerületi önkormányzati képviselők a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

számú választókerület
számú választókerület
számú választókerület
számú választókerület
számú választókerület
számú választókerület
számú választókerület
számú választókerület
számú választókerület
számú választókerület

Dr. Erdős László
Balog László
Szőlősi Márta
Jerausek István
Bedő György
Bizzer András
Gyalókai Zoltán
Karádi Ferenc
Tóth Nándor
Dénes Sándor
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Valamennyiben a FIDESZ-KDNP közös jelöltjei.
A kompenzációs listáról mandátumot szerezett képviselők a következők:
Marton István
Összefogás Nagykanizsáért Egyesület
Dr. Fodor Csaba
Magyar Szocialista Párt
Horváth Jácint
Együtt a Korszakváltók Pártja Demokratikus Koalíció
Gábris Jácint
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Végezetül köszönetemet fejezem ki a Helyi Választási Iroda Vezetőjének és munkatársainak a
lelkiismeretes munkájukért, amivel biztosították a választás zökkenőmentes lebonyolítását.
Köszönetemet fejezem ki a Helyi Választási Bizottság választott és jelölő szervezetek által megbízott
tagjainak, hogy a felmerülő kérdésekben a jogszabályi előírásoknak figyelembevételével higgadtan és
egyetértésben döntöttek. Végül, de nem utolsósorban köszönöm a szavazatszámláló bizottságok és a
mellettük feladatokat ellátó jegyzőkönyvvezetők helytállását, hiteles és megbízható munkáját. Köszönöm
a figyelmüket.
Dénes Sándor: Köszönöm szépen elnök úr a tájékoztatását.

2. Önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása, polgármester eskütétele,
megbízólevél átadása (szóban)
Előadó: Dr. Nemes Pál, a Helyi Választási Bizottság elnöke
Dénes Sándor: A 2. napirendi pontként az önkormányzati képviselők eskütétele, a megbízólevelek
átadása, a polgármester eskütétele és a megbízólevél átadása következik. Felkérem a megválasztott
önkormányzati képviselőket, szíveskedjenek az esküt letenni. Kérem Dr. Nemes Pál urat, olvassa elő az
eskü szövegét.
Dr. Nemes Pál: Kérem a megválasztott képviselőket, mondják utánam az eskü szövegét! Az „Én…..”
után mindenki a saját nevét mondja, az eskü végén pedig mindenki meggyőződése szerint az „Isten
engem úgy segéljen!” szöveget!
Kérem, álljanak fel!
A megválasztott képviselők leteszik az esküt.
Dénes Sándor: Felkérem tisztelt elnök urat a megbízólevelek átadására.
A megválasztott képviselők átveszik a megbízólevelüket.
Dr. Nemes Pál: Felkérem Dénes Sándor polgármester urat, hogy a közgyűlés előtt tegye le az esküt,
majd az eskü letétele után vegye át a megbízólevelét. Az „Én…..” után a saját nevét mondja, az eskü
végén pedig meggyőződése szerint az „Isten engem úgy segéljen!” szöveget!
Dénes Sándor polgármester leteszi az esküt, átveszi megbízólevelét.
Dénes Sándor: Képviselőtársaim és a magam nevében szeretném megköszönni minden nagykanizsai
választónak a szavazatát, a bizalmát, amit az itteni képviselőknek megadott és mindannyian a városunk,
Nagykanizsa város érdekében szeretnénk dolgozni együtt, közösen. Én köszönetemet fejezem ki
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Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő úrnak, volt polgármesterünknek az elmúlt négy év sikeres,
eredményes munkájáért és a mögötte álló közgyűlésnek úgyszintén. Kívánom, hogy további
munkájához, parlamenti képviselői munkájához adjon az úristen erőt, egészséget.

3. A polgármester programjának ismertetése (szóban)
Előadó: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: A program címe: Nagykanizsát szolgáljuk
E program készítésének célja, hogy kijelölje azokat a feladatokat, amelyeket az önkormányzat a
következő időszakban a legfontosabbnak tart, aminek a megvalósításán dolgozni kíván. Programom az
egyéni elképzelés mellett egy csapatmunka eredménye. És nézzük ezeket a célokat fő vonalakban,
amelyeket az elkövetkezendő öt évben szeretnénk megvalósítani.
1. Munkahelyteremtés:
Kiemelt feladatunk, a vállalkozás- és gazdaságfejlesztő forrásokból minél többet megszerezni, ezáltal a
munkahelyteremtést elősegíteni. A tőkebefektető vállalkozások idetelepülését kiemelten kell kezelni. Az
itt befektetni szándékozóknak látniuk kell, hogy Nagykanizsa várja őket, viszont minden esetben
körültekintően, a város vagyonát nem kockáztatva kell eljárnunk. Alapvető érdekünk a helyi gazdálkodó
szervezetek és vállalkozások támogatása. Törekedni kell a helyi vállalkozókkal való folyamatos
kapcsolattartásra és jelzéseik, javaslataik, észrevételeik meghallgatására. Mindeközben minden
lehetséges módon elő kell segíteni a helyi kis - és középvállalkozói szféra megerősödését, hiszen csak
ez teremtheti meg a tartós és kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés biztonságos alapjait. Az új befektetők
letelepedéséhez infrastruktúrával ellátott, beépítésre alkalmas ipari területeket kell kialakítanunk, mivel a
meglévők lassan elfogynak. Ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy megfelelő létszámban álljon
rendelkezésre a szakképzett munkaerő, melyhez elengedhetetlen a piaci igényekhez alkalmazkodó
szakképzési struktúra.
A szakképzett munkaerő folyamatos biztosíthatósága érdekében az önkormányzatnak továbbra is
kiemelt szerepet kell vállalnia a munkaadók, a kamarák és a szakképző intézmények közötti
együttműködés hatékonyságának a növelésében. Felelősséggel kijelenthetjük, hogy Nagykanizsára a
magas hozzáadott értéket képviselő, ennek következtében felkészült szakembereket igénylő gazdasági
társaságokat kell letelepíteni.
Városfejlesztés, közlekedés:
Mindannyiunk biztonságérzetét és hangulatát határozzák meg, a város megtartó erejét erősítik, azok a
szolgáltatások, amelyek a városüzemeltetés és fejlesztés területét érintik. A közlekedési felületek, a
parkok, a csatornahálózat, a közvilágítás, a hulladékgazdálkodás, a víz- és szennyvízszolgáltatás, a
tömegközlekedés és városi létünk megannyi fontos alapfeltétele tartozik e feladataink sorába.
Az úthálózat fejlesztése az elkövetkező időszak terveinek egyik sarkalatos pontja, ezért erre a területre
igen nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Nagyon fontos azonban, hogy ezek a munkák szabályos műszaki
tervek alapján, szakszerűen készüljenek el. Az új utak építésén kívül az önkormányzat kezelésében lévő
burkolt utak karbantartása, kátyúzása elkerülhetetlen. A kerékpárút hálózat további fejlesztése is indokolt
a város bel- és külterületein egyaránt. A lakótelepi környezet játszóeszközeinek, kerti bútorainak,
zöldterületeinek karbantartása, fejlesztésére figyelni fogunk. Minden lehetőséget megragadunk, hogy
intézményeink felújításában, energetikai megújításában sikereket érjünk el. Célunk Kanizsa természeti,
építészeti, közösségi értékeinek különös odafigyeléssel való megbecsülése. Fontos, hogy gyermekeink
biztonságos és európai színvonalú körülmények között tudják eltölteni a szabadidejüket. Ezért
szükségesnek tartjuk, hogy új játszóterek épüljenek városunkban. Folytatjuk a játszóterek EU-s szintű
játékokkal való felszerelését, a régi, korszerűtlen elemek lecserélését. A felszíni csapadékvíz elvezetését
biztosító árkok, csatornák rendszeres tisztítása elodázhatatlan feladatunk lesz. Mindent megteszünk
azért, ahogy eddig is tettük, hogy a Principális csatorna medrének mélyítése, a 61-es elkerülő út
megépítése a leggyorsabban megtörténjen. A Csengery utca egész hosszában található iparterületek
vállalkozásainak jelentős munkahelyteremtő fejlesztései indokolttá teszik, hogy a zóna közlekedési
feltételeinek javítása a déli elkerülő út mielőbbi megépítésével megoldott legyen.
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Közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés:
Mindannyiunk biztonsága érdekében lépéseket kell tennünk közbiztonságunk megerősítéséért. A
rendőrség, a polgárőrség, a közterület-felügyelet a közrend letéteményesei, így nagy szükség van a
szervezett együttműködésre. A bűnmegelőzési tevékenység érdekében a pályázati rendszer maximális
kihasználásával tervezzük még több térfigyelő kamera elhelyezését, mellyel még inkább megelőzhetőek
lesznek a szabálysértések és a bűncselekmények. Tapasztalatok szerint, ezek visszatartó ereje magas
fokú. A szükséges területeken bővíteni fogjuk a közvilágítást.
Egészségügy, szociális ellátás:
Az ellátás színvonalának megőrzése és fejlesztése városunk vonzerejének és a lakónépesség
növekedésének egyik fontos összetevője. Kötelességünk az egészségügyi és szociális ellátó rendszer
fejlesztése, hogy városunk támogassa az itt élőket, a rászorulókat, a betegeket, a fiatalokat, az időseket
és a családosokat egyaránt. Folytatjuk az alapellátás egységeinek korszerűsítését és a város által
fenntartott orvosi rendelők felújítását, ezek szolgálják a betegek gyógyítását és az egészségügyi
dolgozók munkafeltételeinek javulását. Önkormányzatunk a jövőben is kiemelt feladatának tekinti, hogy
tevékenyen segítse az idősügyi klubok, szervezetek működését, az idős emberek boldogulását,
társadalmi aktivitásuk megőrzését, szükség esetén a róluk való gondoskodást.
Oktatás:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város továbbra is kiemelt feladatot kíván betölteni a térség, a régió
közoktatási feladatainak ellátásában. Fontosnak tartjuk Nagykanizsa iskolaváros jellegének megtartását,
erősítését, a „tanuló város” kihívásának való megfelelést. Nagykanizsa elkötelezett amellett, hogy anyagi
és szellemi erőforrásait hatékonyan használva, eredményesen szolgálja a gyermekek és a fiatalok
fejlődését, személyiségük gazdagodását és az egész életen át tartó tanulásra való felkészülést.
Biztosítjuk bölcsődéinkben, óvodáinkban és iskoláinkban a működésükhöz szükséges feltételeket.
Különösen fontos a szakképzési rendszer megújítása, a munkaerőpiac kínálati és keresleti oldala
egyensúlyának megteremtése. Ugyanis az egyik legfontosabb versenyképességi mutató a szakképzett
munkaerő megléte. A Kanizsa TISZK küldetése a város és a régió képzéseinek, szakmacsoportjainak
összehangolása, a szak- és felnőttképzés integrált fejlesztése. A Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszával a továbbiakban is szoros együttműködésre törekszünk az oktatás, a tehetséggondozás és
a jövő gazdaságát meghatározó kutatás-fejlesztés és innováció területén.
Kultúra:
Alapvető feladatunk, hogy Nagykanizsa kulturális életében mindenki megtalálja a számára legvonzóbb
kikapcsolódási lehetőséget. Fontos, hogy a Kanizsai Kulturális Központ a város és térsége legnagyobb
közművelődési intézményeként egész évben minőségi programokat nyújtson az itt élőknek és az
idelátogató vendégeknek. Azon dolgozunk, hogy minél több fiatal kapcsolódjon be a város művészeti
életébe, legyen az színház, képzőművészet, zene vagy tánc. A Thúry György Múzeum páratlanul
gazdag helytörténeti, képzőművészeti, néprajzi, régészeti gyűjteményét minden kanizsai gyermek
ismerje meg a tanulmányai során. A felnőttek felelőssége abban van, hogy a diákok milyen élménnyel
gazdagodnak, és visszatérnek-e később, lesz-e belőlük múzeumlátogató, művészetek iránt nyitott
felnőtt. A Halis István Városi Könyvtár sokrétű információ- és kultúraközvetítő szolgáltatásait szintén
gyermekkorban kell megismertetni, és segíteni a fiataljainkat abban, hogy rájöjjenek arra, hogy nem kell,
hanem jó a könyvtárba járni. Támogatjuk azon civil szervezetek közösségformáló, kultúraépítő
tevékenységét, akik munkájukkal hozzájárulnak városunk szellemi életének sokszínűségéhez. Segítjük
és támogatjuk a történelmi egyházak szolgálatát, karitatív munkájukhoz, törekvéseikhez anyagilag is
hozzájárulunk.
Sport:
A sport az egészségmegőrzés egyik legfőbb eszköze, a közösségi élet egyik legfontosabb területe.
Lehetőség szerint növeljük a Sport Alapot a helyi sportegyesületek támogatására, működési feltételeinek
javítására. Patronáljuk a tömegsportot és az egészséges életmódot népszerűsítő rendezvényeket.
Kiemelt támogatást biztosítunk az óvodai és iskolai sporttevékenységek működéséhez, pályázatokat
nyújtunk be a létesítményi feltételek folyamatos javítására, egyben örömmel jelentem be, hogy a 2014.
évben megpályázott 4 darab ovifoci pálya a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával még ebben az
évben megépül.
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Turizmus:
Nagykanizsa turisztikai vonzerejét is erősíteni szeretnénk, melyet csak térségben gondolkodva
képzelünk el. Gyújtópontjában a programturizmus, a kulturális turizmus és az aktív turizmus állnak,
ugyanakkor a gazdasági fellendülés okán szerepet kell, hogy kapjon az üzleti konferencia turizmus is.
Támogatjuk a színvonalas szállodai kapacitás fejlesztését és ez által a konferencia turizmus feltételeinek
a meglétét. Tovább kell bővíteni a kialakult turistatájékoztató táblarendszerünket, turistabarát,
színvonalas kiadványokat kell kiadni minden évben a jobb tájékoztatás érdekében. Át kell gondolnunk a
Városi Uszoda és a Sétakert fejlesztésének koncepcióját, pályázati forrásból történő bővítésének
lehetőségét. Városunk hírnevét öregbítik a Csónakázó tónál szervezett rendezvények. A tó és
környezete nagyon sok kanizsai polgár pihenését, tartalmas kikapcsolódását, sportolását szolgálja, ezért
a fejlesztése odafigyelést érdemel tőlünk.
És végül.
Közös munka:
Hiszek a közös munka, a közös gondolkodás erejében. Együtt könnyebb és hatékonyabb. Sok feladat áll
előttünk, de Önökkel közösen dolgozva, minden területen tovább közelíthetünk az általunk megálmodott
kanizsai jövőkép felé. Azért dolgozunk nap, mint nap, hogy városunk dinamikusan fejlődő, példaértékű
település legyen, melyre valamennyi itt élő büszke lehet. Csak így tehetjük lehetővé, hogy Nagykanizsa
otthont teremtsen minél több polgár számára, akik munkát, megélhetést találnak, gyermekeket nevelnek
és gyarapítják a várost. Célunk, hogy Nagykanizsa virágzó ipari, kereskedelmi, oktatási és kulturális
központ, vonzó és befogadó város legyen. Ezen célokat csak közös munkával, a kormánnyal, a
parlamenti képviselővel, a megyével, az önkormányzattal és Nagykanizsa polgáraival együttműködve
tudjuk elérni. Nekünk Nagykanizsa egyszerre a múlt, a jelen és a jövő, a biztos pont. Küldetésünk:
szeretett városunk szolgálata, e szolgálathoz kívánok sok erőt, jó egészséget és kérem Isten áldását.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ez volt a 3. napirendi pontunk.

4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 100/2011.(XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: Az önkormányzati bizottságok struktúrájának felülvizsgálata megtörtént. Ennek
keretében az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság összevonásra került. Az új bizottság elnevezése Humán Bizottság lesz. A közgyűlés tagjainak
száma 14 főre változott és négy bizottságunk működik. Pénzügyi Bizottság 7 fővel. Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottság 7 fővel. Humán Bizottság 9 fővel és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 9
fővel. Tehát ezek átvezetésre történtek. A vitát megnyitom. Van-e valamelyik képviselőtársamnak
javaslata. Nincs. Marton István képviselő úr parancsoljon!
Marton István: Módfelett örülök annak, hogy csökkentették a bizottságok számát, de hát ugye
gondolom, mindenki tudja, aki egy kicsit is ebben érintett, mozog ebben a körben, hogy ez kényszerűség
volt. Lévén így, ahogy tervezik, lesz két hét fős, és két kilenc fős bizottság 32 taggal. Ebből a belső tagok
száma tizennyolc, a külsőseké pedig tizennégy. Na hát most belsős tagként számításba jöhet összesen
a tizennégyből tizenegy. Tehát gyakorlatilag majdnem mindenkinek két bizottságba kell lenni, kivéve
persze az ellenzéki képviselőket. Ami nekem egy dolog, ami nem tetszik, az, hogy ebbe a négy bizottság
megnevezésébe én semmilyen szakmának nem látom a kiemelését. Se a mérnöknek, se a
közgazdásznak, egyedül a jogásznak. Annak kifejezetten örülök, hogy Humán Bizottságot hoztak létre
két kimondhatatlanul hosszú nevű bizottság összevonásával. De, hogy miért kell Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottság, amikor Ügyrendi és Közrendi Bizottság simán, bőségesen elég lenne - még ez így is
a hosszabb elnevezések közé tartozna -, azt nem tudom fölfogni. Elbírom képzelni, hogy egyesek
szemében a jog, az valami olyan magasrendű kérdés, ami mindenféle egyéb tudományt háttérbe szorít.
Igen, hát, aki ezt elhiszi, annak meg úgy kell. Tehát én ezt javasolnám, nem okoz ez szerintem érdemi
gondot, hogy ezt kijavítsák.
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Dénes Sándor: Köszönöm szépen képviselő úr. Ez módosító javaslat, amit a városfejlesztési, ügyrendi,
jogira? Jó. Akkor szavazásra teszem fel képviselő úr javaslatát. Aki támogatja, hogy az Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottság egy rövidebb változatban szerepeljen, tehát Ügyrendi és Közrendi Bizottság, ő
igennel szavaz, aki nem támogatja, az valami más gombot nyom. Szavazunk!
A közgyűlés 3 igen, 5 nem és 6 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.
219/2014.(X.22.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Marton István
képviselő „Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet
módosítására” előterjesztéssel kapcsolatos azon javaslatát, hogy Ügyrendi, Jogi
és Közrendi Bizottság megnevezése Ügyrendi és Közrendi Bizottságra
módosuljon.
Dénes Sándor: És akkor a szavazása következik a rendeleti javaslatnak. Kérném, szavazzunk!
A közgyűlés 12 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendelet alkotja:
34/2014.(X.22.) számú rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a 34/2014.(X.22.)
önkormányzati rendeletét a szervezeti és működési szabályzatáról szóló
100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

5. Javaslat polgármester díjazásának megállapítására (írásban)
Előterjesztő: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
Dénes Sándor: Itt a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján történt az illetménynek a
megállapítása. Van-e valakinek hozzáfűznivalója? Nincsen. Akkor a határozati javaslatot teszem fel
szavazásra. Aki elfogadja, igennel szavaz. Kérem, szavazzunk.
A közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
220/2014.(X.22.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése - a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (6)
bekezdéseiben megfelelően - Dénes Sándor polgármester illetményét 2014.
október 12. naptól 747.900 Ft összegben, havi költségtérítését illetménye 15 %ának megfelelő 112.185 Ft összegben állapítja meg.
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Határidő:
2014. október 31.
Felelős :
Dr. Gyergyák Krisztina jegyző
(Operatív felelős: Dr. Termecz Marianna aljegyző, kabinetvezető)

6. Javaslat alpolgármesterek választására és díjazásuk megállapítására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: Szintén a helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján ugye a polgármester
javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának
segítésére alpolgármestereket választunk. Az én javaslatom, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
főállású alpolgármesterének Karádi Ferenc urat, társadalmi megbízatású alpolgármesterének Tóth
Nándor urat javaslom. Szavazatszámláló bizottságot ilyenkor létrehoznunk, és ez a határozati javaslat,
amiről szavazni fogunk, így szól Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alpolgármester
választás technikai lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot hoz létre. A szavazatszámláló
bizottságba megválasztja Dr. Erdős László elnökként, Gábris Jácintot bizottsági tagként és Bizzer
Andrást bizottsági tagként. Felkéri a bizottságot, hogy az alpolgármester választással kapcsolatos titkos
szavazást azonnal bonyolítsa le, és a szavazás eredményéről készült jegyzőkönyv alapján tájékoztassa
a közgyűlést. Kérem a szavazóbizottság elnökét, hogy gondoskodjon a szavazólapok lepecsételéséről,
azoknak a képviselők részére aláírás ellenében történő átadásáról. A két alpolgármester-jelöltre különkülön szavazólap kerül átadásra. Az önkormányzati képviselők a szavazólapokat a Díszterem előtti
körasztalnál a bizottságtól vehetik majd át. Rontott szavazólapot egy alkalommal a rontott példány
leadása mellett áll módunkban kicserélni. Szavazni a szavazólapon igennel, nemmel és tartózkodással
lehet úgy, hogy a jelölt neve melletti három kör egyikébe egymást metsző két vonalat kell húzni. A
szavazólap kitöltése a fülkében zajlik, a szavazatot zárt borítékban a szavazatszámláló bizottság
asztalán elhelyezett urnába kell bedobni. A titkos szavazás idejére 30 perc szünetet rendelek el. De még
nem szavaztunk – jegyzőnő figyelmeztet – a szavazatszámláló bizottság elfogadásáról Tehát Dr. Erdős
László, Gábris Jácint és Bizzer András. Aki támogatja, ő igennel szavaz. Kérem, szavazzunk a
szavazatszámláló bizottságról.
A közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:
221/2014.(X.22.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az alpolgármester választás
technikai lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot hoz létre.
A szavazatszámláló bizottságba megválasztja
1. Dr. Erdős László elnökként
2. Gábris Jácintot bizottsági tagként
3. Bizzer Andrást bizottsági tagként.
Felkéri a bizottságot, hogy az alpolgármester választással kapcsolatos titkos
szavazást azonnal bonyolítsa le, és a szavazás eredményéről készült
jegyzőkönyv alapján tájékoztassa a Közgyűlést.
Határidő:
Felelős :

2014. október 22.
a szavazatszámláló bizottság elnöke

Dénes Sándor: Köszönöm szépen, hogy elvállalták. Már előzetesen megbeszéltük a dolgokat. Kérem,
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képviselőtársaimat, hogy a szünetben szíveskedjenek az eskütételi okmányaikat aláírni. És akkor most
innentől a 30 perc szünet következik.
Szünet – Titkos szavazás
Dénes Sándor: Eltelt a 30 perc és megtörtént a titkos szavazás. Felkérem Dr. Erdős László urat, a
szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Dr. Erdős László: A szavazás eredménye az alpolgármesteri választásokkal kapcsolatban a következő:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a titkos szavazás eredményeként 10 igen, 3 nem, 1
tartózkodás szavazati aránnyal 2014. október 22. napjától kezdődően főállású alpolgármesternek Karádi
Ferencet megválasztja. Továbbá Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a titkos szavazás
eredményeként 10 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal 2014. október 22. napjától kezdődően
társadalmi megbízatású alpolgármesternek Tóth Nándort megválasztja. Mindkettőjüknek eredményes
munkát kívánok!
Dénes Sándor: Megállapítom, hogy a közgyűlés Karádi Ferenc képviselő urat és Tóth Nándor képviselő
urat megválasztotta alpolgármesternek. Én is gratulálok mindkettőjüknek. És egyben felkérem őket, hogy
a közgyűlés előtt tegyék le az esküjüket.
Karádi Ferenc és Tóth Nándor alpolgármester letették az esküt.
Dénes Sándor: Az eskütételi okmányok aláírására kerül a sor. Kérném alpolgármester urakat, hogy ezt
tegyék meg.
Karádi Ferenc és Tóth Nándor alpolgármester aláírták az eskütételi okmányt.
Dénes Sándor: Folytatjuk a közgyűlést és a napirendi pontot. Következik az alpolgármesterek
illetményére, illetve tiszteletdíjára az előterjesztés, majd a szavazás. A határozati javaslat így szól, annak
1. pontjának b) része: Karádi Ferenc főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 598.300 Ft
összegben állapítja meg, és felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármester foglalkoztatási
jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedést tegye meg. c) pontja a javaslatnak: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy Karádi Ferenc főállású alpolgármester havonta
illetménye 15 %-ában meghatározott 89.745 Ft összegű költségtérítésre jogosult. És akkor a szavazás
következik. Tehát ezen határozati javaslat b) és c) pontjáról szavazunk.
A közgyűlés 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Dénes Sándor: A határozati javaslat 2. pontja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth
Nándor társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját 299.200 Ft összegben állapítja meg,
és felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármester megbízatásával kapcsolatos intézkedést tegye meg.
c) pont: megállapítja, hogy Tóth Nándor társadalmi megbízatású alpolgármester havonta illetménye 15
%-ában meghatározott 44.880 Ft összegű költségtérítésre jogosult. Tehát a b) és c) pontokról
szavazunk.
A közgyűlés 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
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222/2014.(X.22.) számú határozat
1.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

a)

a titkos szavazás eredményeként 10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás szavazati
aránnyal 2014. október 22. napjától kezdődően főállású alpolgármesternek
Karádi Ferencet megválasztja.

b)

Karádi Ferenc főállású alpolgármester havi bruttó illetményét 598.300 Ft
összegben állapítja meg, és felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármester

c)

foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói intézkedést tegye
meg.
megállapítja, hogy Karádi Ferenc főállású alpolgármester havonta
illetménye 15 %-ában meghatározott 89.745 Ft összegű költségtérítésre
jogosult.

Határidő:
2014. október 31.
Felelős ::
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző)
2.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése

a titkos szavazás eredményeként 10 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazati
aránnyal 2014. október 22. napjától kezdődően társadalmi megbízatású
alpolgármesternek Tóth Nándort megválasztja.
b) Tóth Nándor társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját
299.200 Ft összegben állapítja meg, és felkéri a polgármestert, hogy az
alpolgármester megbízatásával kapcsolatos intézkedést tegye meg.
c) megállapítja, hogy Tóth Nándor társadalmi megbízatású alpolgármester
havonta illetménye 15 %-ában meghatározott 44.880 Ft összegű
költségtérítésre jogosult.
a)

Határidő:
2014. október 31.
Felelős ::
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: Dr. Gyergyák Krisztina jegyző)
Dénes Sándor: Alpolgármester uraknak jó munkát, erőt, egészséget kívánok, és egyben gratulálok.

4. Javaslat az önkormányzati bizottságok tagjainak megválasztására (írásban)
Előterjesztő: Dénes Sándor polgármester
Dénes Sándor: Zárt ülésként terveztük, de mivel minden bizottsági taggal sikerült közben beszélnünk,
és ők nyilatkoztak, és hozzájárultak a nyílt üléshez, ezért ezt a napirendi pontot is nyílt ülésen fogjuk
tárgyalni. Az SZMSZ alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján
történt a bizottsági tagoknak az egyeztetések után a javaslata az egyes bizottságokban. Ami nagyon
fontos, hogy az SZMSZ jelen ülésen elfogadott módosítása a mai napon 13,00 órakor hatályba lépett,
tehát hogy négy bizottság alakult meg. A vitát megnyitom.
Horváth Jácint: Egy módosító javaslatot szeretnék feltenni az előzetesen kiküldött előterjesztéshez
képest. Mégpedig itt az ülés előtt és az ülés szünetében egyeztettünk róla Marton István
képviselőtársammal, hogy az egyikünknek se a leginkább testhezálló és szakmailag leginkább a
szakmájába vágó bizottságba került eredetileg, és a módosítással sem ez történne, vagy a tervezett
módosítással sem ez történne, de mégis mindkettőnknek egy kicsit a szakmához közelebb álló bizottsági
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felosztást javasolnánk, ami azt jelenti, hogy az eredeti előterjesztés szerint én az Ügyrendi, Jogi és
Közrendi Bizottságban szerepelnék, Marton István képviselőtársam pedig a Humán Bizottságban, és ezt
a kettőt szeretnénk megcserélni. Tehát Marton István képviselőtársam az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottságba, én pedig a Humán Bizottságban kívánnék részt venni. Azért kérem ennek elfogadását, mert
szakmailag indokoltabbnak és erősebbnek érezzük az e fajta felosztást, és úgy gondoljuk mindketten,
hogy ezzel a felosztással jóval többet tudnánk tenni a bizottsági szakmai munkáért, és többet tudnánk
segíteni a városnak és a szakmai háttérnek.
Gábris Jácint: Én pedig a Pénzügyi Bizottsági felajánlott helyet szívesen megcserélném, mondjuk
Marton István úrral, aki, úgy gondolom, hogy ennek a területnek nagyobb szaktekintélye, a humán
területtel, ahol meg én dolgoztam eddig, meg 15 éve ezen a szakterületen dolgozom, és úgy gondolom,
hogy mivel itt fontos lenne az, hogy hozzáértő, szakértő emberek abban a bizottságban legyenek, ahol
pluszt is hozzá tudnak magukból a hozott értékkel is tenni, én úgy gondolom, hogy az én területem meg
pont a humán lenne. Úgyhogy ezt én is kérem befogadni, illetve átgondolni.
Marton István: Úgy tűnik, hogy kapós lettem, de hát azért szétdarabolni talán még se kéne. Való egy
igaz, hogy amit Horváth Jácint mondott, megkeresett. Én azt mondom, nekem édes mindegy, melyikben
vagyok, de azt el tudom fogadni. Hát, a másikról meg nem is gondolkodtam, megmondom őszintén.
Dr. Fodor Csaba: Szeretném feloldani ezt a helyzetet. Jó? És akkor, ha a többiek elfogadják, tehát
Marton István menjen az Ügyrendibe, a Humánba akkor menjen a Gábris Jácint, és akkor a Pénzügyibe
meg menjen a Gábris úr helyett a Horváth Jácint. Őneki szakmailag, gondolom, az is megfelelő. Én meg
maradok ott, ahol vagyok, ……-ként. Nem kívánok én ebben állást foglalni. Azt gondolom, mindettől
függetlenül azt gondolom, hogy amennyiben Önök így osztották föl a bizottsági helyeket az ellenzékiek
körében, akkor az lenne a méltányos, hogyha ezt a lehetőséget az ellenzéknek megadnák, hogy maguk
döntsék el, hogy ki hova szeretne menni. Úgy néz ki, hogy ebben a kérdésben ezen az oldalon
egyezség született. Kérem, szíveskedjenek ezt akceptálni, és ennek megfelelően módosítani az
előterjesztést.
Horváth Jácint: Csak megerősíteni szeretném, hogy ez a megoldás is elfogadható …., sokkal jobban,
mint a legelső, eredeti.
Gábris Jácint: Én is el tudom fogadni, amit Fodor képviselőtársam felvetett.
Dénes Sándor: Több hozzászólót nem látok. Tehát ezek javaslatok voltak, melyet szeretnék
megszavaztatni.
Dr. Fodor Csaba: …… (mikrofon nélkül beszél, nem érteni, hogy mit mond)
Dénes Sándor: Elöljáróban annyit hadd mondjak, tehát itt a bizottsági helyeknek az elosztását egy
egyeztetés előzte meg, amelyben nem mindig értettünk egyet. Ez valóban így van. És voltak javaslatok.
Én úgy gondolom, hogy mindkét oldalon jól felkészült képviselők ülnek, és azt a feladatot, amit mi itt az
előterjesztésben szántunk a bizottságban Önöknek, ezt meg tudják oldani, és ezzel is városunk
fejlődését fogják és az együttműködést szolgálni. Én megszavaztatom mindegyik módosítót, de az
eredeti javaslatot, ami a kiegészítés volt, ezt támogatom. Tehát először nézzük Horváth Jácint képviselő
úr javaslatát, aki ugye azt javasolta …
Dr. Fodor Csaba: …… (mikrofon nélkül beszél, nem érteni, hogy mit mond)
Dénes Sándor: … az volt a végső, mert a többi… Jó. Fodor képviselő úrnak tehát az volt a javaslata,
hogy a Humánba Gábris Jácint úr, az Ügyrendibe Marton István úr, a Pénzügyibe Horváth Jácint úr, és a
Városfejlesztésibe pedig Dr. Fodor Csaba úr kerüljön. Akkor erről szavazunk.
A közgyűlés 4 igen, 3 nem és 7 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el.
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223/2014.(X.22.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el Dr. Fodor Csaba
képviselőnek a „Javaslat az önkormányzati bizottságok tagjainak
megválasztására” előterjesztéssel kapcsolatos javaslatát, miszerint
-

az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottságba Marton István
a Humán Bizottságba Gábris Jácint
a Pénzügyi Bizottságba Horváth Jácint
a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottságba Dr. Fodor Csaba

képviselő kerüljön megválasztásra.
Dénes Sándor: És akkor az a határozati javaslat, amely mellékletként szerepel, ezt szeretném, különkülön kell, hogy megszavazzuk. Tehát a határozati javaslat így hangzik: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság elnökének Bizzer Andrást, belső tagjainak Szőlősi Mártát, Bedő
Györgyöt, Gábris Jácintot, külső tagjainak Vukics Józsefet, Fertig István és Bárdosi Gábor Jenőt
választja meg. Aki elfogadja az előterjesztést, kérem, igennel szavazzon.
A közgyűlés 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Dénes Sándor: 2. pont. Az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság elnökének Dr. Erdős Lászlót, belső
tagjainak Jerausek Istvánt, Gyalókai Zoltánt, Horváth Jácintot, külső tagjainak Dr. Varga Esztert,
Bánkkutiné Dobri Noémit és Kulik István Zsoltot megválasztja. Szavazzunk.
A közgyűlés 10 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Dénes Sándor: 3. pont, a Humán Bizottság. Elnökének Balogh Lászlót, belső tagjainak Bizzer Andrást,
Dr. Erdős Lászlót, Szőlősi Mártát, Marton Istvánt, külső tagjainak Bene Csabát, Nagy József Györgyöt,
Papp Jánost és Gondi Zoltánt választja meg. Szavazás következik.
A közgyűlés 10 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
Dénes Sándor: A határozati javaslat 4. pontja: a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság elnökének
Gyalókai Zoltánt, belső tagjainak Balogh Lászlót, Bedő Györgyöt, Jerausek István, Dr. Fodor Csabát,
külső tagjainak Dervalits Balázst, Kovács Jánost, Dr. Polay Józsefet és Berta Krisztiánt választja meg.
Kérem, szavazzunk.
A közgyűlés 11 igen, és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.
A közgyűlés az előzőekben elfogadott szavazati aránnyal a következő határozatot hozza:
224/2014.(X.22.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése
1. a Pénzügyi Bizottság
Elnökének:
Bizzer András
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Belső tagjainak: Szőlősi Márta
Bedő György
Gábris Jácint
Külső tagjainak: Vukics József
Fertig István
Bárdosi Gábor Jenő
-t választja meg
2. az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság
Elnökének:
Dr. Erdős László
Belső tagjainak: Jerausek István
Gyalókai Zoltán
Horváth Jácint
Külső tagjainak: Dr. Varga Eszter
Bánkutiné Dobri Noémi
Kulik István Zsolt
-t választja meg
3. a Humán Bizottság
Elnökének:
Balogh László
Belső tagjainak: Bizzer András
Dr. Erdős László
Szőlősi Márta
Marton István
Külső tagjainak: Bene Csaba
Nagy József György
Papp János
Gondi Zoltán
-t választja meg
4. a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság
Elnökének:
Gyalókai Zoltán
Belső tagjainak: Balogh László
Bedő György
Jerausek István
Dr. Fodor Csaba
Külső tagjainak: Dervalits Balázs
Kovács János
Dr. Polay József
Berta Krisztián
-t választja meg
Felkéri a polgármestert, hogy a külső bizottsági tagok eskütétele érdekében a
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő:
2014. október 31.
Felelős :
Dénes Sándor polgármester
(Operatív felelős: dr. Termecz Marianna aljegyző)

Dénes Sándor: A bizottságoknak és a bizottság elnökeinek és tagjainak kívánok munkát, erőt,
egészséget. Eskütétel következik. Kérem a nem képviselő tagokat, hogy tegyék le az esküt. Tehát
olvasni fogom úgy, ahogy itt előbb is tettük, és kérem, hogy tegyék meg.
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A megválasztott külső bizottsági tagok letették az esküt.
Dénes Sándor: Tisztelt közgyűlés, kedves vendégeink, ezzel a 7. napirendi pontunknak is a végére
értünk. Megköszönöm mindenkinek a munkáját. Az ülést bezárom. Kérem, hallgassuk meg a Szózatot. A
Szózat elhangzása után felkérem kedves mindannyiukat egy pezsgős koccintásra, és az esküt tett
bizottsági tagokat pedig arra, hogy az ülést követően szíveskedjenek aláírni az eskütételi okmányokat a
főasztalnál. Majd pedig egy fotó készült a képviselőkről. Kérném tisztelettel, hogy ehhez majd álljunk fel.
Elnézést, közben nem vettem észre, Dr. Fodor Csaba képviselő úr ügyrendit nyomot.
Dr. Fodor Csaba (Ügyrendi): Hát, tisztelt polgármester úr, Ön valóban az elődje nyomdokaiba lép. Azt
kell mondjam, hogy röpke polgármestersége alatt tanáremberhez méltóan két egyest azért csak sikerült
összeszednie gyorsan. Az egyik, az Ön joga beterjeszteni alpolgármestereket, de hogy azért
alkalmasabbakat is lehetett volna találni, az egy dolog. De ez az Ön felelőssége lesz, majd számon
kérjük Önön napról napra. A másik, az pedig, majdhogynem azt kell mondanom, hogy gusztustalan.
Tehát, ha az ellenzék jeles képviselői úgy gondolják és szakmai életútjuk, szakmai tapasztalatuk arra
predesztinálja őket, hogy megfelelő bizottságba kerüljenek, és így szolgálják a várost, és így segítve a
hozzá nem értő FIDESZ-es képviselőket a munkában, és Önök ezt leverik, mint vak a poharat, akkor ez
valóban gusztustalan, méltánytalan, Önhöz, a személyiségéhez nem illik polgármester úr. A frakciójához
igen, de Önhöz nem. De ha így folytatja, akkor azt gondolom, hogy be fog simulni abba a frakcióba,
amiből Önnek ki kellene tűnnie. Én megértem, hogy Ön mellé két komisszárt oda kell rakni
alpolgármesterként, megértem azt is, nyilvánvalóan van köztük olyan, aki kommunista párttitkárként
tudja, hogy mi a politikai parancs végrehajtása, de hát Önön rajta kell tartani a kezüket. Távolítsa el ezt a
kezet magától polgármester úr, mert akkor fogja tudni igazán szolgálni a városa érdekeit és a polgárok
érdeket. Így, ezzel a stílussal nem igen.
Dénes Sándor: Képviselő úr, amit itt elmondott, annak nagy részét vissza kell, hogy utasítsam magam
és alpolgármester társaim nevében is. Azokat az elégtelenek, amiket nekem itt kiosztott ezen a mai
ülésen, hát nem fogadom el, de szeretnék javítani rajta, mint jó tanuló. Köszönöm szépen. Akkor a
közgyűlést bezárom. Szózat következik. Kérem, álljunk fel.

Szózat

Dénes Sándor polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 13.40 órakor bezárta.
(Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint
tartalmazza.)

Dénes Sándor
polgármester

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző
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