
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 22-én (Kedd) 11.00 órakor tartott 
soron kívüli nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Medgyaszay Ház 
 Nagykanizsa, Sugár u. 5.  
 
Jelen vannak:  Bicsák Miklós, Bogár Ferenc, Böröcz Zoltán, Cseresnyés Péter, Dr. Fodor 

Csaba, Horváth István, Karádi Ferenc Gyula, Dr. Kolonics Bálint, Marton István, 
Papp Ferenc, Polai József, Röst János képviselők 

 
Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Tuboly Marianna jegyző, dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Bakonyi Tamás osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész,Maronicsné dr. Borka Beáta 
osztályvezető, dr. Megyes Ágnes osztályvezető-helyettes, Rodekné Hederics Erika megbízott 
irodavezető, Somogyi Ottó osztályvezető, Szmodics Józsefné osztályvezető, Tácsi Hajnalka 
osztályvezető, Tárnok Ferenc osztályvezető, dr. Farkas Roland irodavezető, Kámán László a 
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, Gáspár András a VIA Kanizsa 
Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya intézményvezető 
 
 
 
 
Marton István:  A közgyűlést megkezdenénk, de pillanatnyilag még kettő fő hiányzik a 
határozatképességhez, ezért azt hiszem, hogy egy negyedórát még várok és 11,30-kor – mert az eredeti 
időpont, az 11,00 órára volt kiírva – megpróbálom helyreállítani a határozatképességet. Kérem a 
frakcióvezetőket, hogy várható-e valami?  
 
 
Szünet 
 
 
Marton István:  Miután az újabb félóra letelt és a határozatképesség nem biztosítható, szomorúan látom 
ezt az üres széksort, csak az elején és a végén ül valaki, azt hiszem, hogy mikor milliárdos horderejű 
dolgoknak kellene eldőlni, akkor egy megválasztott képviselőnek lényegesen méltóbban kellene 
viselkedni, mint amit a FIDESZ frakció részéről tapasztalhatunk. Határozatképtelenséget azért kell 
bejelentenem, mert vannak képviselők jó néhányan, akik úgy vannak jelen, hogy nincsenek, lévén, hogy 
nem írták alá a jelenléti ívet és csak így 12-en lettünk a 14 főből, ami minimálisan szükséges a 
határozatképesség meglétéhez, ami nem biztos, hogy elegendő lett volna a döntések hozatalához is, 
mert azért 14-ből 14:0-ra viszonylag körülményes döntést elérni. Köszönöm az idehívott és 
eredménytelenül távozni kényszerülő meghívottakat, gazdasági társaságok vezetőit, iskolaigazgató 
jelölteket, és a közgyűlés nevében az a feladatom, hogy Önöktől elnézést kérjek. Köszönöm. Végeztünk.  
 
 
 
Marton István polgármester az ülést annak határozat képtelensége miatt 11.42 órakor bezárta. (Az 
ülésr ől készült hangfelvétel alapján ezen jegyz őkönyv a hozzászólásokat szó szerint tartalmazza.) 
 
 
 
 
 Marton István Dr. Tuboly Marianna  
 polgármester jegyző 


