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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. március 6-án (Péntek) 14.00 órakor tartott
soron kívüli nyílt üléséről.

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

Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bizzer András, Bogár Ferenc, Dr.
Csákai Iván, Cseresnyés Péter, Cserti Tibor, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász
Gyula, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Dr. Kolonics Bálint, Marton István,
Papp Nándor, Röst János, Szőlősi Márta Piroska, Tóth Nándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Beznicza Miklós osztályvezető, Tárnok
Ferenc osztályvezető

Napirendi pont:

1. Költségvetés végszavazása

Marton István: A végszavazás kezdeményezésére 4 bizottsági elnök, aki a bizottsági elnökök
darabszámának a többsége, az SZMSZ szerint, ha több mint a fele a bizottsági elnököknek
kezdeményezi napra és órára, arra kell összehívnom. Ezért vagyunk itt most. Vita nincs. Vitát nem
nyitok. Végszavazást kértek tőlem.

Cserti Tibor Ügyrendi: Polgármester Úr, még végszavazás előtt egy módosító indítványom lenne a
költségvetés egészét illetően.

Marton István: Most Cserti úr nehéz helyzetbe hoz engemet, mert itt csak a végszavazás
megismétlésére terjedt ki a bizottsági elnökök által kezdeményezett közgyűlés.

Cserti Tibor: Akkor kérek arra vonatkozóan szavazást, hogy tehetek-e módosító indítványt végszavazás
előtt. Ügyrendiként teszem fel.

Marton István: Tudja mit, tegye meg.

Cserti Tibor: Megtettem. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk arról, hogy a végszavazást
megelőzően tehetek-e fel módosító indítványt.

Marton István: Tessék? Nem értem, mert itt tologatták a széket.

Cserti Tibor: Még egyszer elmondom. Tehát kérem a Tisztelt Közgyűlést, szavazzon arról, hogy
tehetek-e fel a 2009. évi önkormányzati költségvetés elfogadásához kapcsolódóan, azt módosító, a
költségvetés egészére kiterjedő módosító indítványt.

Marton István: Jó, én támogatom. Ha már leültünk, akkor ne legyen vége 1 perc alatt. Aki egyet ért
vele, hogy Cserti úr elmondhassa a magáét, kérem, nyomja meg az igen gombot.
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A közgyűlés 15 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:

110/2009.(III.06.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Cserti Tibor alábbi
javaslatát:

„Tehát kérem a Tisztelt Közgyűlést, szavazzon arról, hogy tehetek-e fel a 2009.
évi önkormányzati költségvetés elfogadásához kapcsolódóan, azt módosító, a
költségvetés egészére kiterjedő módosító indítványt.„

Marton István: Cserti úr, várjuk a javaslatát.

Cserti Tibor: Én úgy gondolom, hogy bizonyos önmérsékletet kell feltételen tanúsítani a költségvetés
tartós egyensúlyállapotának kialakítása érdekében. Az is nyilvánvaló, hogy a vita kapcsán és a módosító
indítvány kapcsán ez a jelenlegi költségvetés elfogadásával nem tehető meg, viszont pótlólag
egyhónapos határidőn belül, legkésőbb a zárszámadás elkészítésének határnapjáig – ez megítélésem
szerint 2009. április 30-a – feltétlenül meg kell tenni a következőket. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek,
hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el még a végszavazás előtt önmagára nézve kötelezőnek,
hogy az önkormányzat a 2008. évi költségvetésének zárszámadásával, elkészítésével egyidejűleg felül
kell, hogy vizsgálja a költségvetés egészét. A felülvizsgálat teljes egészében ki kell, hogy terjedjen a
kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatellátás teljes körére. A vizsgálat végeredménye
minimum feltételként az kell, hogy legyen, hogy a 2009. évi költségvetésben megjelenő hiány összege 2
milliárd forint alá csökkenjen, ezen belül minimum a működési hiány mértéke legalább 200 millió forinttal
csökkenjen. 200 millió forinttal csökkenjen, a működési költségvetés hiánya minimum 200 millió forinttal
csökkenjen.

Marton István: Cserti úr, ez rendkívül sok hiány. Ön tudja, mert az Ön figyelmét nem kerülte el a tegnapi
nap, amikor Könyvvizsgáló Úr ugye a tavalyi összeget már átszámolva tette közzé. Ha kivonta a felvett
hitelt abból, amit kapott, akkor 246 millió forintos luk van eddig. Ha a forint így gyengélkedik és ugye
újabb csúcsot döntött már ma is, ki tudja, estére, mire érünk haza, akkor ez a szám akár csak 600 millió
lehet. Most a 600 millió, meg a 2 milliárd, az 2,6 milliárd. Itt vannak előttem az utolsó évek éves hiányai.
Köszönöm. Befejezem a mondanivalómat Jegyzőnő, nem kértem a segítségét ebben az ügyben!
Befejezem a mondatot, és Önnek nem adtam szót! Az utolsó legnagyobb hiány, ami volt egy évben,
tehát hitelnövekmény, az alatta van a 1,5 milliárd forintnak. Ha Önök elfogadják ezt a 2 milliárdot, akkor
bizony ez lehet, hogy mire megnyomjuk a gombot, közelebb lesz a 2,5-hez, mint a 2,4 milliárdhoz. Új
kanizsai csúcsot döntene. Szavaztatok róla.

Cserti Tibor: Polgármester Úr, egy mondatot engedjenek meg. Még egyszer tartom a tegnapi
véleményemet. Ez az önkormányzat akkor lépéshátrányban van, hogy ma arról kell dönteni, hogy a
működőképesség megmaradjon-e az intézményhálózat vonatkozásában, tehát a finanszírozást illetően.
Én szeretném a működőképességet fenntartani. Az egyensúlyt illetően kifejtettem a véleményemet. Én
magammal ezt a kompromisszumot meg tudom kötni, de a feladatellátás szempontjából lázas munkát
kérnék szépen egy hónapon keresztül és a végeredménye - még egyszer - abba az irányba, kell, hogy
mutasson. Ezeket a peremfeltételeket nyilvánvaló minimum feltételként szabtam. Ha elfogadható, akkor
így szavazzunk.

Marton István: Cserti úr, itt az első fordulós hiány alig több mint 1,6 milliárd volt, a második, ami
idekerült Önök elé tegnap, az pár millió híján 1,9 milliárd. Amiket meg tegnap végigszavaztak, arról nem
is érdemes beszélni. Ugye kiderült, hogy 2 milliárd 175 millió volt. Tehát itt egy teljesen rossz folyamat
indult el. Ahelyett, hogy az 1,6-ot faragtuk volna le, mondjuk 1,2-re, gyakorlatilag a kívánatosat minimum
megdupláztuk. Ez számomra elfogadhatatlan. Önök döntenek, ahogy akarnak. Én nem támogatom.
Vannak részek, amiket támogatok. Az tökéletesen elfogadható számomra, sőt én is kezdeményeztem,
hogy bizony nézzük át a nem kötelezendően ellátandó feladatokat, de így egyben, akkora hiánnyal én
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nem tudom támogatni. Önök döntenek. Szavazás!

A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot
hozza:

111/2009.(III.06.) számú határozat

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Cserti Tibor alábbi
javaslatát:

„Az önkormányzat a 2008. évi költségvetésének zárszámadásával,
elkészítésével egyidejűleg felül kell, hogy vizsgálja a költségvetés egészét. A
felülvizsgálat teljes egészében ki kell, hogy terjedjen a kötelező és nem kötelező
önkormányzati feladatellátás teljes körére. A vizsgálat végeredménye minimum
feltételként az kell, hogy legyen, hogy a 2009. évi költségvetésben megjelenő
hiány összege 2 milliárd forint alá csökkenjen, ezen belül minimum a működési
hiány mértéke legalább 200 millió forinttal csökkenjen. 200 millió forinttal
csökkenjen, a működési költségvetés hiánya minimum 200 millió forinttal
csökkenjen.”

Marton István: Ezt befejeztük. Nekem viszont. Két rendeletről? Jó, akkor szavazzunk róla. Melyik
változat ez? Jó, hát akkor nem is keresem meg, mert lényegtelen. Aki a költségvetési rendelettel így
egyetért, az nyomjon igen gombot.

A közgyűlés 15 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendeletet
alkotja:

10/2009.(III.21.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2009.(III.21.) számú
rendelete Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi
költségvetéséről

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Marton István: És aki az SZMSZ módosítással is egyetért, az is nyomjon igen gombot.

A közgyűlés 14 igen és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő rendelet alkotja:

11/2009.(III.28.) számú rendelet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2009.(III.28.) számú
rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007.(IV.23.)
számú rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Marton István: Énnekem viszont az előbb elmondottak értelmében ez ellen a költségvetés ellen a
Szervezeti és Működési Szabályzat 58. § (2) bekezdésének f.) pontja alapján kezdeményeznem kell a
döntés ismételt megtárgyalását. Mindezt azért teszem, mert 12 év alatt ilyen költségvetéssel még nem
találkoztam, amelyik az önkormányzat, illetve a város érdekeit ennyire sértette volna. Az elmúlt időszak,
mármint a kettő és fél év minden gazdasági eredményét romba döntené a felveendő hitel mennyisége.
Jegyzőnő Asszony kérem, vegye át. Téved Röst úr, 15 napon belül kell összehívnom ugyanennek
értelmében a soron kívüli közgyűlést.

Dr. Tuboly Marianna: Nem 15 napon belül kell összehívni, hanem 15 napon belülre.

Marton István: 15 napon belül, vagy 15 napon belülre, az kvázi ugyanazt jelenti. Időben meglesz
Jegyző Asszony, de köszönöm, hogy ilyen elegánsan fogalmaz. Köszönöm, a mai munkával végeztünk.

Marton István polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 14.10 órakor bezárta.
(Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó szerint
tartalmazza.)

K. m. f.

Dr. Tuboly Marianna Marton István
jegyző polgármester
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