
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. december 5-én (Péntek) 9.00 órakor tartott
folytatólagos nyílt üléséről.

Az ülés helye: Medgyaszay Ház
Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Jelen vannak: Bárdosi Gábor, Bicsák Miklós, Bogár Ferenc, Dr. Fodor Csaba, Halász Gyula,
Horváth István, Karádi Ferenc Gyula, Dr. Károlyi Attila József, Dr. Kolonics Bálint,
Marton István, Polai József, Röst János, Tóth László képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, Maronicsné dr. Borka Beáta
osztályvezető, Szmodics Józsefné osztályvezető, Tárnok Ferenc, Deák-Varga Dénes városi főépítész, Stadler
Petra

Marton István: Kapcsolja be mindeni a gépét, az a kérésem. Szerintem tizen vagyunk legalább. Tisztelt
jelenlévő képviselőtársaim, 9 óra 5 perckor meg kell állapítanom, hogy a folytatólagos ülésre a képviselőknek
nem elégséges száma érkezett me, tizen vagyunk, ezért meg kell állapítanom a határozatképtelenséget. Fél
órán belül kísérletet teszek a határozatképesség helyreállítására.

Szünet

Marton István: Azt kérem mindenkitől, hogy kapcsolja be a gépét. Még egyszer kérem mindenkitől, hogy
kapcsolja be a gépét. Tizen vagyunk. Szomorúan kell megállapítanom, hogy a mai folytatólagos közgyűlésünk
elmarad, lévén, hogy a tegnapelőtti tízfős jelenlévő létszám van mai is csak jelen. Azt hittem, hogy a tegnapi
tizenegy fő után szaporodni fogunk, de ebben csalatkoznom kellett. A következő kísérletet a folytatólagos ülés
összehívására hétfőn fogom bejelenteni. Valószínűleg kedd délután lesz, de még ez több minden tényezőtől
függ, de akik itt vannak, kérem, hogy arra úgy készüljenek, hogy valamikor kedd délután, és akik pedig
nincsenek itt, azokat meg próbálják meg meggyőzni róla. Én egyébként a két frakció vezetőjével
mindenképpen egyeztetek a hétfői nap folyamán erről. Nem azért, mert kaptam egy ilyen levelet, hanem
egyébként is így szoktam. Másokkal természetesen nem, mert ugye abban a levélben olyasmi is volt, hogy a
benn ülő képviselők. Hát azokkal én nem tudok. Én politikai erőkkel tudok, és ahol nincsen meg a frakció az
ilyen értelemben nem tekinthető közgyűlést meghatározó politikai erőnek. Köszönöm a részvételt és
végtelenül sajnálom, azoknak, akik hát nem jelentek meg teljesen indokolatlanul nem tudom, hogy miért,
számtalan döntést kellett volna meghoznunk. Határidő csúszás van. Most soroljam el, hogy a fiatalházasok
kedvezményétől kezdve az esetleges védőoltásokon át, az óvodának a támogatásának az ügyében, tehát
tényleg húsbavágó kérdések, amely eltolódtak nem tudom, hogy mikorra. Ez a borzasztó számomra.
Köszönöm.

Marton István polgármester az ülést 09.40 órakor bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen
jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.)

K. m. f.

Dr. Gyergyák Krisztina Marton István
aljegyző polgármester


