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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 03-án (Szerda) 13.08 órakor 
tartott soros nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Vasemberház, Díszterem 
   Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.  
  
 
Jelen vannak: Balogh László, Bárdosi Gábor, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Bizzer András, 

Bogár Ferenc, Cseresnyés Péter, Gyalókai Zoltán Bálint, Halász Gyula, 
Horváth István, Jerausek István, Karádi Ferenc Gyula, Dr. Károlyi Attila 
József, Dr. Kolonics Bálint, Marton István, Papp Nándor, Polai József, Röst 
János, Tóth László, Tóth Nándor képviselők 

 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Tuboly Marianna jegyző, Dr. Gyergyák Krisztina aljegyző, 
Bakonyi Tamás osztályvezető, Maronicsné Dr. Borka Beáta osztályvezető, Tárnok Ferenc 
osztályvezető, Deák-Varga Dénes városi főépítész 
 
 
 
 
Marton István: Tisztelt Közgyűlés! 13 óra 08 perckor megkezdjük a napi munkát. Tisztelettel 
köszöntöm megjelent képviselőtársaimat, az érdeklődőket, sajtó munkatársait. A meghívóban nem 
szereplő alábbi előterjesztések napirendre vételét javaslom. Ez három. Az általános iskolai 
álláshelyek számának módosítására, felmentési idő átvállalására. Második a Nagykanizsa-Bagolai 
hulladéklerakóban keletkező gáz hasznosítása érdekében koncessziós pályázat kiírására. És 
harmadszor a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. vezérigazgatója és egyben igazgatósági tagja 
visszahívására, illetve új vezérigazgató és egyben új igazgatósági tag választása tárgyában. Itt nem 
én vagyok az előterjesztő, hanem Cseresnyés Péter alpolgármester úr. A meghívóban szereplő 
alábbi előterjesztésekhez van kiegészítés. A 9-eshez, a 16-oshoz, a 31-eshez és a 46-oshoz, ha 
megengedik, én ezeket nem sorolom fel, majd adott esetben oda jutunk, hogy foglalkozunk vele. Az 
eredeti napirendek közül az 1-est és a 2-est visszavonom a mai ülésről, kezdünk a 3-assal. Aki 
egyetért azzal, hogy a 3 javasolt előterjesztést napirendre vegyük, az darabonként kérem, hogy 
szavazzon.  
 
XY: Nem működik a ….. 
 
Marton István: Hát én nem tehetek róla.  
XY: ….. szavazzunk kézzel. 
 
Marton István: Akkor szava.., akkor az kézzel szavaz. Tehát aki az általános … 
 
XY: ……….. (nem lehet hallani, hogy ki és mit mond) 
 
Marton István: Hát egyelőre én még csak a napirendre vételre teszem meg a javaslatokat. Tehát 
első, aki az általános iskolai álláshelyek számának módosítására, felmentési idő átvállalására 
cíművel egyetért, az kérem, nyomja meg az igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 18 igen és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja.  
 
 
Marton István: Aki a bagolai hulladéklerakóban keletkező gáz hasznosítása érdekében is egyetért, 
kérem, nyomja meg az igent. 
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A közgyűlés 19 igen és 2 tartózkodás szavazattal a javaslatot elfogadja. 
 
 
Marton István: És aki a Délzalát javasolja napirendre venni, az is nyomjon igent, én természetesen 
ezt nem támogatom. 
 
 
A közgyűlés 12 igen, 6 nem és 3 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
 
 
Marton István: Tehát a háromból az első kettő megy, a harmadik nem megy. 
 
Bogár Ferenc: Javaslom, hogy a rendeletalkotás után az 5 középiskolának a beszámolóját, illetőleg 
a 37., 38-as napirendi pontot vegyük a rendeletalkotás után. 
 
Marton István: Tehát hányadik pont után, hogy tisztán lássunk?  
 
Bogár Ferenc: Tehát a 9-es napirendi pont után. Gyakorlatilag javaslom, igen, hogy vegyük a 
Batthyányit, a Cserhátit… 
 
Marton István: Számokat kérek, Bogár úr. 
 
Bogár Ferenc: Igen. 28, 29, 30, 31, 32, 37, 38.  
 
Marton István: 31, 32, 37, 38.  
 
Bogár Ferenc: Igen, köszönöm.  
 
Marton István: Köszönöm, én ezt elfogadom. 
 
Tóth László: Majd 9 kérdést szeretnék feltenni, és egy észrevételemet szeretném majd 
megfogalmazni a kérdéseknél 
 
Halász Gyula: Interpellációk és kérdések napirendnél 13+1 kérdést kívánok feltenni, röviden 
elmondanám, csak így … 
 
Marton István: Köszönöm nem kell, az igen hosszú lesz, 14. Elfogadom. Bárdosi úrnak adom meg a 
szót. 
 
Halász Gyula: Mit? 
 
Marton István: Azt, hogy fölteheti a 14 kérdést. 
 
Bárdosi Gábor Jenő: A kérdéseknél egy kérdést fogok feltenni, majd később ismertetem, mert most 
kaptam meg az anyagot pontosan. A napirendeknél pedig javaslatom van Polgármester Úr felé, hogy 
a mögöttünk ülő és a szemben ülő vendégek közül a 2. napirendi pont után a megjelent vendégeket 
vegyük előrébb. Ahol vendégek vannak... 
 
Marton István: Bogár úr már javasolta.  
 
Bárdosi Gábor Jenő: Bocsánat.  
 
Marton István: A rendeletalkotás után. 
 
Bárdosi Gábor Jenő: Köszönöm szépen, a kérdéseknél pedig egy lesz. 
 
Balogh László: Egy kérdésem lenne összesen. A belvárosi rekonstrukció kapcsán jómagam 
november óta kérem, hogy legyen valamiféle lakossági fórum. Ehhez Polgármester Úr kell 
elsősorban, magamat is adom. Ezzel kapcsolatosan szeretném kifejteni a kérésemet.  
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Marton István: Köszönöm, Balogh úr. Egészen megdöbbent egyrészt azzal, hogy nem 6 kérdést 
tesz fel, hanem csak egyet. A másik pedig, én, amikor ez szóba került a közgyűlésen, azt mondtam, 
hogy ha szerveznek egy ilyen fórumot, akkor én azon részt veszek, de eddig én nem láttam 
mozgást.  
 
Dr. Kolonics Bálint: Nekem a közgyűlés összehívásával lenne Polgármester Úr, kérdésem, 
mégpedig egy jogi állásfoglalást kérek a Jegyzőnőtől a tekintetben, hogy ez a közgyűlés, amire 
Polgármester Úr most minket összehívott, ez soros vagy soron kívüli ülésnek tekinthető-e? 
Törvényes-e, a munkatervben és az SZMSZ-ben rögzítetteknek megfelel-e? Illetve Polgármester Úr 
felé tenném fel a kérdésemet, hogy nem kaptam én semmilyen tájékoztatást Polgármester Úr a 
tekintetben, hogy a májusi közgyűlés miért marad el, úgy gondolom a közgyűlés többi tagja sem, 
illetve egy soron kívüli közgyűlésen sem hozott olyan jellegű határozatot, hogy a májusi közgyűlést 
valamilyen indokkal el kívánja Polgármester Úr halasztani, és kér minket arra, hogy ezt június 03-án 
hívhassa össze és június 03-án közgyüljünk. Én ezt szeretném Polgármester Úrtól megkérdezni, 
hogy mi ennek az indoka, illetve Jegyzőnőtől kérdem, hogy akkor ez most soros vagy soron kívüli 
ülés. Tehát várom erre a választ. 
 
Marton István: Én úgy gondolom, ezt Önnek, mint bizottsági elnöknek tökéletesen tudnia kell. Ez a 
májusi soros ülés, ami alapvetően az én akadályoztatásom miatt maradt el, de jó néhány 
képviselőtársam is azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy nem jó az időpont. Mellesleg a munkaterv 
19 éven át, Kolonics úr, ezt Önnek mondom, aki már azért benn ül egy jó ideje a közgyűlésekben, az 
mindig az irányfény szokott lenni. Voltak olyan ciklusok, amikor azt a legkevésbé nem vették 
figyelembe, az SZMSZ-ben ez gyakorlatilag rögzítve van, ez azt jelenti, hogy kvázi 12 ülést kell 
tartani egy évben, meglehetősen sokat szoktunk tartani, mondjuk 21 néhányat. De a 
törvénytelenséget, aki ebben megállapítja, hát az nagyon-nagyon jelentős jogtudor lesz. Bicsák 
úrnak adom meg a szót. Jó, akkor most Jegyzőnő válaszoljon. 
 
Bicsák Miklós: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt… 
 
Marton István: Várjon, Bicsák úr, pillanat, Jegyzőnőé a szó.  
 
Bicsák Miklós: Bocsánat. 
 
Dr. Tuboly Marianna: A Polgármester Úrnak jeleztem, amikor elhalasztotta az ülés időpontját, hogy 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város SZMSZ-e rendelkezik a soros ülések időpontjáról, és azt mondja, 
hogy … 
 
Marton István: …. kérünk Jegyzőnő. 
 
Dr. Tuboly Marianna: SZMSZ 8. § (4) bekezdés. A rendes számozás szerint (5) bekezdés. Megvan 
Képviselő Úr? Mert akkor addig nem folytatom. 
 
Marton István: Mondja be az alszámot is. 
 
Dr. Tuboly Marianna: A bekezdés alatt már nincsen szám Polgármester Úr. (4), nem, pontosan (5) 
bekezdés, (5). Tehát a közgyűlés soros üléseit éves munkatervének megfelelően tartja. Az éves 
munkatervet a közgyűlés a 488/2008.(XII.19.) számú közgyűlési határozatával hagyta jóvá. Ebben a 
munkatervben a májusi soros ülés időpontja 2009. május 28. A (6) bekezdés, ugyanennek a §-nak a 
(6) bekezdése pedig kimondja, a közgyűlés a munkaterv szerint, de évente legalább hat alkalommal 
tart soros ülést. 
 
Marton István: Igen, hát erről tettem említést, hogy mi 20 alkalommal szoktunk közgyűlést tartani 
körülbelül, vagy attól többet. 
 
Tóth Nándor: A kérdések napirendnél egy kérdést szeretnék majd feltenni a közvilágítással 
kapcsolatosan, és az E.on áramszolgáltató tevékenységét illetően. 
 
Marton István: Polai képviselő úrnak adom meg a szót. Ja bocsánat, Bicsák úr kifelejtődött. 
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Bicsák Miklós: A kérdéseknél három kérdést szeretnék feltenni a Tisztelt Közgyűlésnek, 
Alpolgármester Úrnak, Polgármester Úrnak, és egy szóbeli interpellációm lenne. De a fő kérdést meg 
kell említeni, Palin városrészben az 1. kérdésemnél, nagy lakossági fórumot rendezek, ahol a 
lakosság elvárja a FIDESZ frakció Bene frakcióvezető urat, és a két helyi …. urakat, akiket 
szeretettel, meg meghívóval is meghívok a nagy lakossági fórumunkra Palin mostoha körülmények 
között lévő gondjaival problémáival kapcsolatban. 
 
Röst János: Egy módosítást a Polgármester Úr elfelejtett megemlíteni. Készült a 4. napirendi 
ponthoz általam egy módosító javaslat, azt is kérném figyelembe venni. Amit Kolonics Bálint 
képviselőtársam elmondott, teljes mértékben igaza van, a Polgármester Úr permanens jogsértésben 
leledzik, ami azt jelenti, az előző közgyűlésen, soros közgyűlésen Önnek szavaztatnia kellett volna a 
folytatólagos közgyűlés időpontjáról, …. már a bizottság megállapította korábban ugyanezt a 
jogsértést, és ugyanúgy, ahogy elmondta Jegyző Asszony is, Önnek nem lett volna joga és 
lehetősége a soros közgyűlés időpontját közgyűlési döntés nélkül megváltoztatni. Köszönöm. Még 
egy mondat, amit megint el tetszett felejteni, hogy ha a képviselő kérdést akar feltenni vagy 
interpellációt, akkor meg kell Neki jelölnie a tárgyát. Ön ezt nem engedte meg Halász 
képviselőtársamnak, legyen kedves Neki visszaadni a szót, mert megint jogsértést követ el. 
 
Marton István: Röst úr! 
 
Röst János: ……. el kell mondani gyakorlatilag ….. 
 
Marton István: … ha jogsértésről van szó, akkor nyugodtan kezdeményezzen ellenem egy 
fegyelmit. 
 
Jerausek István: A kérdések napirendi pont tárgyalásánál két kérdést szeretnék föltenni, mégpedig 
a sánci József Attila utca közvilágításával kapcsolatban, valamint az ez évi költségvetésben szereplő 
utak, járdák helyzetével kapcsolatban. 
 
Marton István: Több hozzászólót nem látok …. Ja bocsánat, Polai urat a gép már kiírta, de még 
nem szólt, igaza van. 
 
Polai József: Rövid három kérdés. Kiskanizsa rendelője, orvosi rendelője – kérdezném, mikor adjuk 
vállalkozónak a munkát, mikor kezdődik meg az építési feladat? Most már 90 millióval talán el is 
lehetne kezdeni. 2. pont: utak kátyúzása. Nem ezen a télen, hanem a több téli időszak alatt mentek 
tönkre és komoly, nagyon komoly kátyúk vannak a választókörzetem útjaimban. Kérek kátyúzni. 3.: 
Kiskanizsa ravatalozója, tervkészítés már régen történt, még a Litter Nándor polgármester úr ideje 
alatt. Ez a terv a Nagykanizsa város tulajdona. Kérem a tervet engedélyeztetni, mert a közeljövőben 
szükség lehet rá. 
 
Marton István: Amit Röst úr javasolt, hogy vegyem figyelembe, azt nem tudom figyelembe venni, 
lévén, hogy a bizottságnak rendeleteket, illetve módosításokat tárgyalni kell, a szakbizottságoknak, 
és ez nem történt meg. 
 
Karádi Ferenc Gyula: A kérdések napirendi pontnál egy kérdést szeretnék feltenni. A lényege pedig 
az, hogy a Krúdy Gyula utcát az elmúlt héten elöntötte a víz, és …. a sár ….. 
 
Marton István: Elment a hang? 
 
Karádi Ferenc Gyula: Nem, akkor még nem volt kikapcsolva. Tehát a Krúdy Gyula utcát elöntötte a 
víz és a sár, és a jelenleg Miklósfa Zrt. szántóterületéről érkező hatalmas mennyiségű, ami 
elborította ezt az utcát. Az lenne majd a kérdésem, hogy lehet-e valamilyen szankcióval élni a terület 
bérlőjével kapcsolatban? 
 
Marton István: Több hozzászólót nem látok. Aki a javasolt módosításokkal együtt el tudja fogadni a 
közgyűlés napirendjét, az kérem, nyomjon igen gombot. 
 
 
A közgyűlés 9 igen, 9 nem és 1 tartózkodás szavazattal a javaslatot nem fogadja el. 
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259/2009.(VI.03.) számú határozat 
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadja el a 2009. június 
3-i soros közgyűlés napirendi pontjait. 

 
 
 
Marton István: Szünetet kell, hogy elrendeljek, mert nem vagyunk határozatképesek, illetve a 
közgyűlés nem fogadta el a napirendeket. Uraim! Hazamegyünk akkor. Egy pillanat. Jegyzői 
állásfoglalást kérek pontról pontra hivatkozva. Akkor Kolonics úrnak adom meg a szót, ha ügyrendit 
nyomott. 
 
Dr. Kolonics Bálint (ÜGYREND): Megvárom, amíg mindenki lehiggad, és meghallgatják, mert szót 
kértem, és úgy kaptam szót, és nem közbekiabáltam…. 
 
Marton István: Megadtam a Kolonics úrnak …… 
 
Dr. Kolonics Bálint: Valaki elvette közben. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Arra 
kérek mindenkit, hogy maradjon a teremben, ugyanis soron kívüli közgyűlést fogok bizottsági 
elnöktársaimmal kezdeményezni, amelynek időpontját 13,30 órában jelölöm meg. Írásban 
kezdeményezem Polgármester Úrnál, melynek az indoka azon napirendi pontok, amelyek a május 
soros közgyűlésről elmaradtak, és a város működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, és meg 
kell, hogy tárgyalja a közgyűlés. 
 
Marton István: Ilyen napirendi pont, ha fölsorolja tételesen Képviselő Úr, akkor megvizsgálom, és 
eldöntöm, hogy indokolt-e, mert az én szuverén jogom. Mit kell összehívni? Mit kell összehívni? A 
soron kívüli közgyűlést én döntöm el, hogy összehívom-e.  
 
 
 
 
Marton István polgármester az ülést 13.55 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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