JEGYZŐKÖNYV
a Zala Megyei Közgyűlés 2014. október 27-én tartott
alakuló üléséről
Az ülés helye:

Megyeháza Deák Ferenc terme

Jelen vannak:

Bene Csaba, Dr. Fekete Zoltán, Góra Balázs, Martinecz Aranka, Nagy
Kálmán, Nagyné Csizmadia Valéria Éva, Nagy Zoltán, Dr. Pál Attila,
Pintér László, Selmeczy Zsuzsanna, Strázsai Zoltán, Vajda László, Völgyi
Zoltán, Zakó László, a közgyűlés tagjai, Dr. Mester László megyei
főjegyző, Bottlik Barbara jegyzőkönyvvezető

A Himnusz eléneklését követően H. Horváth Gyula elszavalja Juhászné Bérces Anikó: Zala c.
versét, majd köszönti a megjelenteket. Külön tisztelettel köszönti Kövér László urat, a Magyar
Országgyűlés elnökét, Naszvadi György urat, az MNB elnöki főtanácsadóját, Vígh László
országgyűlési képviselőt, Rigó Csaba kormánymegbízott urat, Dr. Gyimesi Endrét, volt
országgyűlési képviselőt, Horváth Ferenc urat, a Muravidéki Magyar Nemzeti Önkormányzati
Közösség elnökét, és Balaicz Zoltánt, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterét, majd
átadja a szót Nagy Kálmánnak, a Zala Megyei Közgyűlés korelnökének.
Nagy Kálmán: A közgyűlés korelnökeként tisztelettel köszönti a megjelenteket. Mielőtt az
alakuló ülés kezdetét venné, kéri a megjelenteket, 1 perces néma felállással emlékezzenek Veér
Miklósra, aki két önkormányzati ciklus kivételével 1989. november 3-tól volt tagja a Zala Megyei
Közgyűlésnek. Halálával a zalai közélet egyik meghatározó személyiségét veszítettük el.
Nagy Kálmán: Jelzi, hogy 3 képviselő gépe nincs bekapcsolt állapotban, kéri, kapcsolják be
őket. Az ülést megnyitotta 9:45 órakor. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a
megválasztott képviselők közül 14 fő jelen van. Javasolja az alakuló ülés meghívóban jelzett
napirendjének elfogadását. Zakó László képviselő úr jelzi felszólalási szándékát, korelnök úr
megadja a szót képviselő úrnak.
Zakó László: Szeretné jelezni, hogy a napirendi javaslatok közül az SZMSZ módosítására
vonatkozó előterjesztés véleménye szerint nem jogszerű, miután az SZMSZ módosításához az
illetékes szakbizottság előzetes állásfoglalása szükséges. Miután most egy ilyen róka fogta
csuka helyzet állt elő, hogy még nem is alakult meg a közgyűlés, ezért kezdeményezi, hogy a
következő testületi ülésen, ahol a bizottsági struktúráról és a bizottsági tagokról lesz döntés,
annak a közgyűlésnek egy szünetében üljön össze az Ügyrendi és Jogi Bizottság és tárgyalja
meg ezt az SZMSZ módosító javaslatot, amit itt most szeretnének elfogadtatni.
Nagy Kálmán: Jelzi, hogy ő nem támogatja Zakó képviselő úr módosító indítványát, de
természetesen szavazásra bocsájtja azt.
Kéri, szavazzanak a módosító indítványról.
Megállapítja, hogy a közgyűlés a módosító indítványt 4 igen, 8 nem és 2 tartózkodó
szavazattal elvetette.

2

Kéri, szavazzanak az eredeti, meghívóban szereplő napirendi tárgysorról.
Megállapítja, hogy a közgyűlés az alakuló ülés napirendi pontjait és azok tárgyalási
sorrendjét 10 igen és 4 tartózkodó szavazattal elfogadta, és a következő határozatot hozta:
37/2014. (X.27.) KH
A Zala Megyei Közgyűlés a korelnök által előterjesztett napirendet elfogadja.
1. A ZALA MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK
TÁJÉKOZTATÓJA A MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL.
Nagy Kálmán: A megválasztott közgyűlési képviselők 2014. október 17-én, pénteken vették
át megbízólevelüket a Területi Választási Bizottságtól. Felkéri Dr. Tóth László urat, a Területi
Választási Bizottság elnökét, hogy a 2014. október 12-i önkormányzati választás
eredményeiről adjon tájékoztatást.
Dr. Tóth László, a TVB elnöke: Összefoglalójában elmondja, a 2014. évi önkormányzati
választáson a választópolgárok mintegy 50 %-a vett részt. A megjelent választópolgárok
Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városok illetékességi területe kivételével
mindenhol leadhatták szavazatukat a megyei listákra is, melynek eredményeképpen az MSZP,
a FIDESZ-KDNP, a DK és a JOBBIK listájára leadott szavazatok érték el az 5 %-os
mandátumszerzési küszöböt. A leadott szavazatok alapján az MSZP 1, a FIDESZ-KDNP 9, a
DK 1, a JOBBIK 4 mandátumot szerzett a 15 fős megyei testületben. A megbízólevelek
átadására a választási eljárási törvényben foglaltak szerint a megyei választási eredmények
jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül sor került. Tájékoztatja a tisztelt közgyűlést,
hogy a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös megyei
listájáról megyegyűlési képviselőnek megválasztott Sáringer-Kenyeres Tamás János
képviselő 2014. október 21-én kelt levelében lemondott mandátumáról.
Nagy Kálmán: Megköszöni Dr. Tóth László elnök úr beszámolóját.
2. A KÉPVISELŐK ESKÜTÉTELE. AZ ESKÜOKMÁNYOK ALÁÍRÁSA
Nagy Kálmán: Az Mötv. 28. § (2) bekezdése szerint az alakuló ülésen a megválasztott
képviselők esküt tesznek, és erről okmányt írnak alá. Kéri Dr. Tóth László urat, hogy a
képviselőktől az esküt vegye ki. Felkéri a képviselőtársakat, álljanak fel az eskü letételéhez,
valamint jelzi, hogy „Az Isten engem úgy segéljen” szövegrészt az eskütevő meggyőződése
szerint mondja.
A megválasztott képviselők letették az esküt.
Nagy Kálmán: Megköszöni a Területi Választási Bizottság elnökének közreműködését. Kéri
képviselőtársait, hogy az előzetesen kiosztott esküokmányokat szíveskedjenek aláírni. Az
aláírt esküokmányokat az ülés végén a Hivatal munkatársai gyűjtik össze. Felhívja a
képviselőtársak figyelmét arra, hogy a testületi ülést megelőzően kiosztásra került a
Belügyminisztérium részletes szabályokat tartalmazó útmutatója az önkormányzati
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képviselőket érintő összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról. Kéri, hogy ezeket
szíveskedjenek áttanulmányozni.
Az SZMSZ 46. § (1) bekezdése értelmében a képviselőcsoport megalakulásának bejelentésére
az alakuló ülésen az eskütételt követően kerül sor. A Zala Megyei Közgyűlésben a FIDESZKDNP és a JOBBIK listájáról mandátumot szerzett képviselők alakíthatnak önálló
képviselőcsoportot. Kéri a képviselőcsoportokat, hogy az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelő
tartalmú iratokat adják át.
A képviselőcsoportok részéről Zakó László és Dr. Fekete Zoltán átadják a Korelnöknek az
iratokat, aki ezt követően bejelentette, hogy az SZMSZ szabályainak megfelelően a következő
képviselőcsoportok alakultak meg:
Jobbik képviselőcsoportja
Vezető: Zakó László
Vezető-helyettes: Selmeczy Zsuzsanna
Tagok: Nagyné Csizmadia Valéria Éva, Völgyi Zoltán.
Fidesz-KDNP képviselőcsoportja
Vezető: Dr. Fekete Zoltán
Vezető-helyettes: Martinecz Aranka
Tagok: Dr. Pál Attila, Pintér László, Bene Csaba, Vajda László, Strázsai Zoltán, Nagy Kálmán.
A képviselők a bejelentést saját kezű aláírásukkal ellátták.
3. RENDELET-TERVEZET A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 3/2004.(II.20.) ÖR SZÁMÚ RENDELET
Nagy Kálmán: Az Mötv. 43.§ (3) bekezdése alapján a közgyűlés az alakuló ülésén, vagy az
azt követő ülésen felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét. Jelen
napirendi pont tárgyalásával az ismertetett jogszabályi kötelezettségének tesz eleget a testület.
Kérdezi az elektronikus úton megküldött és a helyszínen kiosztott előterjesztéssel
kapcsolatban a képviselőcsoportok vezetői, képviselők kívánnak-e hozzászólni?
Megadja a szót Zakó László képviselőnek.
Zakó László: Felszólalásában elmondja, két módosító javaslatot adott be. Az egyikben
grammatikailag szeretett volna korrigálni. A „napirendi pontokat” kell, beleemeljék a
„napirend” helyett, mivel 1 napirend van, aminek napirendi pontjai vannak. Tehát napirendek
nincsenek. Illetve vélhetően egy városi testülettől átemelt SZMSZ-ből bennmaradt egy
alpolgármester kifejezés a 17. § (4) bekezdésében, amit alelnökre kér módosítani.
Nagy Kálmán: Mivel rendeletmódosításról van szó, kéri képviselő urat, írásban adja át a
javaslatát.
Zakó László képviselő úr a javaslatot átadta Nagy Kálmán korelnök úrnak.
Kérdezi, van-e más észrevétel, hozzászólás? Megadta a szót Zakó László képviselő úrnak.
Zakó László: Több észrevétele volt, de Főjegyző úrral konzultált és törvényi háttérre
hivatkozással nem tanácsolta, hogy írásban adja be. Viszont több olyan észrevétele van, amit
ha az SZMSZ egyéb módosításai sorra kerülnek, akkor szeretne ezekkel élni. Attól, hogy

4

törvényi háttere van a rögzített formátumnak, attól még úgy gondolja, hozzá kellene nyúlni,
de most nem részletezi.
Kéri, szavazzanak Zakó képviselő úr által benyújtott módosító javaslatról.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal a módosító javaslatot egyhangúlag
elfogadta.
Kéri, szavazzanak az így elfogadott egységes szerkezetű rendelet-tervezetről.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés az SZMSZ rendeletmódosítást az előbbi módosítással együtt
14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, és az alábbi rendeletet hozta:
11/2014. (X.27.) ÖR
Az elfogadott rendelet kihirdetésére az elnökválasztás lebonyolítására elrendelt szünetet
követően kerül sor.
4. A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA
Nagy Kálmán: A hatályos SZMSZ 7. §-a úgy rendelkezik, hogy a közgyűlés a tisztségviselők
megválasztására tartandó titkos szavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot hoz
létre. A bizottság összetételére a képviselőcsoportok vezetői (FIDESZ-KDNP, JOBBIK)
tehetnek javaslatot. A szavazatszámláló bizottság elnökét annak tagjai közül a közgyűlés
választja meg. A bizottság megbízatása a Jogi és Ügyrendi Bizottság megválasztásáig tart.
Kéri a képviselőcsoportok vezetőit, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjaira vonatkozóan
tegyék meg javaslataikat. A bizottság 3 fős lesz.
Bene Csaba: A szavazatszámláló bizottságba Dr. Fekete Zoltán és Góra Balázs urakat
javasolja.
Zakó László: A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportja Selmeczy Zsuzsannát
jelöli erre a posztra.
Nagy Kálmán: Egyenként szavaznak a szavazatszámláló bizottság javasolt tagjairól.
Kéri, szavazzanak Dr. Fekete Zoltán szavazatszámláló bizottság tagjává történő
megválasztásáról. Aki egyetért, kéri, igennel szavazzon.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal Dr. Fekete Zoltánt megválasztotta a
szavazatszámláló bizottság tagjává.
Kéri, szavazzanak
megválasztásáról.

Góra

Balázs

szavazatszámláló

bizottság

tagjává

történő

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal Góra Balázst megválasztotta a
szavazatszámláló bizottság tagjává.
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Kéri, szavazzanak Selmeczy Zsuzsanna szavazatszámláló bizottság tagjává történő
megválasztásáról.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal
szavazatszámláló bizottság tagjává megválasztotta.

Selmeczy

Zsuzsannát

a

Nagy Kálmán: Kéri a képviselőcsoportok vezetőit (FIDESZ-KDNP, JOBBIK), tegyék meg
javaslatukat a szavazatszámláló bizottság tagjai sorából a bizottság elnökének személyére.
Bene Csaba: A szavazatszámláló bizottság elnökének Dr. Fekete Zoltán javasolja.
Zakó László: Támogatják a javaslatot!
Nagy Kálmán: Kéri, szavazzanak Dr. Fekete Zoltán szavazatszámláló bizottsági elnöki
megválasztásáról.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag Dr. Fekete Zoltánt a
szavazatszámláló bizottság elnökévé megválasztotta.
A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:
38/2014. (X.27.) KH
A Zala Megyei Közgyűlés a Szavazatszámláló Bizottság
elnökének: Dr. Fekete Zoltán
tagjainak: Góra Balázs, Selmeczy Zsuzsanna közgyűlési képviselőket megválasztotta.
5. A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSA
Nagy Kálmán: Az Mötv. 27. § (2) bekezdése, valamint az SZMSZ 8. § (1) bekezdése
értelmében a közgyűlés megalakulását követően saját tagjai sorából titkos szavazással,
minősített többséggel, megbízatásának időtartamára megválasztja elnökét a szavazatszámláló
bizottság közreműködésével. A hatályos SZMSZ rendelkezései szerint a közgyűlés elnökének
megválasztása az alábbi menetrend szerint zajlik.
A közgyűlés elnöke személyére a képviselőcsoportok vezetői (FIDESZ-KDNP, JOBBIK)
tehetnek javaslatot. A javaslatokat egyenként fogja szavazásra bocsátani, mint korelnök.
Elnökjelölt az lesz, aki megkapja a jelenlévő képviselők 1/3-ának szavazatát. A közgyűlés
elnöke pedig az a jelölt lesz, akit minősített többséggel a képviselők megválasztanak.
A fentiek ismeretében megkéri a képviselőcsoportok vezetőit, hogy tegyék meg javaslataikat
a közgyűlés elnökének személyére vonatkozóan.
Dr. Fekete Zoltán: A FIDESZ-KDNP frakció nevében Dr. Pál Attila közgyűlési elnöki
kinevezésére tesz javaslatot.
Zakó László: A JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportja nem él a
lehetőséggel, hogy elnököt ajánljon a közgyűlés számára.
Nagy Kálmán: Mivel egy jelölt van,
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Kéri, szavazzanak Dr. Pál Attila elnökjelöltségének elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodó szavazattal Dr. Pál Attilát
elnökjelöltnek megválasztotta.
Nagy Kálmán: Amint már ismertette, az elnökválasztás titkos szavazással történik. A
szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a hivatal biztosítja, a menete pedig a
következő. A titkos szavazást lebonyolító szavazatszámláló bizottság tagjai összeszámolják a
szavazatokat, megállapítják az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazás
eredményét és a szavazásról jegyzőkönyvet készítenek.
A szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság elnöke a közgyűlésnek jelentést tesz.
A titkos szavazás lebonyolításának feltételei adottak, így kéri, fáradjanak át a Zrínyi terembe,
ahol a szavazatszámláló bizottság rendelkezésükre bocsátja a szükséges kellékeket. A titkos
szavazás a Zrínyi teremben elhelyezett szavazófülkében folyik. A szavazás idejére szünetet
rendel el.
Szünet - Szavazás
Nagy Kálmán: 10:15 órakor az ülést újra megnyitja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a titkos
szavazás lebonyolításának időtartama alatt a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításáról szóló rendelet kihirdetésre került. Felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét,
hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Dr. Fekete Zoltán: A szavazatszámláló bizottság összeszámolta a szavazatokat. A szavazás
érvényes és eredményes volt. A szavazóként megjelentek száma 14 fő volt, az urnában lévő
szavazatok száma 14 db volt. Érvénytelen szavazat 1 volt, érvényes szavazat 13. Az érvényes
szavazatok száma Dr. Pál Attila úrra 13 volt. Ennek kapcsán megállapíthatjuk, hogy a
szavazás végeredményeként a Zala Megyei Közgyűlés elnökének Dr. Pál Attila urat 13
szavazattal megválasztotta. A bizottság és a saját nevében is gratulált.
Nagy Kálmán: Megállapítja, hogy a Közgyűlés az alábbi döntést hozta: A Zala Megyei
Közgyűlés 13 szavazattal, titkos szavazással – a közgyűlés megbízatásának lejártát követően
az új elnök megválasztásáig – Dr. Pál Attilát a közgyűlés elnökévé választotta.
A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:
39/2014. (X.27.) KH
A Zala Megyei Közgyűlés titkos szavazással - a közgyűlés megbízatásának lejártát
követően az új elnök megválasztásáig – Dr. Pál Attilát a közgyűlés elnökének
megválasztotta.
Nagy Kálmán: Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a közgyűlés előtt az esküt tegye le. Kéri,
hogy az eskü szövegét szíveskedjen utána mondani.
Dr. Pál Attila a testület előtt letette az esküt.
Nagy Kálmán: Gratulál az újonnan megválasztott Dr. Pál Attilának, munkájához sok sikert
kíván. Az ülés vezetését átadja a megválasztott közgyűlési elnöknek, és egyben felkéri Kövér
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László Urat, a Magyar Országgyűlés elnökét, az alakuló ülést érintő gondolatait szíveskedjen
megosztani a közgyűléssel és a tisztelt meghívottakkal.
Kövér László: „Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Meghívottak! Hölgyeim és
Uraim! Mindenekelőtt engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem az újonnan
megválasztott közgyűlés tagjait és elnökét, és szívből gratuláljak megválasztásukhoz, és az
előttük álló 5 esztendőre pedig jó munkát kívánjak, és mindehhez jó erőt, egészséget és
kitartást! A választási kampányban is részt vettem másokhoz hasonlóan, elsősorban a FIDESZ
Magyar Polgári Szövetség, illetve a FIDESZ-KDNP pártszövetség tagjaként, most azonban
nem ebben a minőségemben vagyok jelen, nem is úgy, mint 4 évvel ezelőtt, amikor ebben a
teremben vehettem át a mandátumomat, tehát nem Zala megyei képviselőként hivatalosan,
hanem a Magyar Országgyűlés elnökeként és minden képviselőtársam nevében. Azért
tartottuk fontosnak, hogy az ilyen jellegű meghívásoknak eleget tegyünk, mert azt gondoltuk,
hogy a választási kampány végeztével az új ciklus kezdetekor kifejezésre kell juttatnunk azt a
tiszteletet és megbecsülést, amelyet minden önkormányzati képviselő kiérdemelt, jogosan
igényelhet magának azon bizalom alapján, amelyet a választóktól megkapott. Nemcsak
egyenként, hanem mint testületek is, mint intézményrendszer is érdemes arra, hogy egy-egy
ünnepi alkalomkor kifejezzük azt a felelősséget, amelyet viselnek és kifejezzük azon
megbecsülésünket, amelyet ezen felelősségtől áthatott munka gyakorlása során kiérdemelnek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A magyar önkormányzati rendszer az én megítélésem szerint a
rendszerváltoztatás egyik legjobb, ha nem a legsikeresebb alkotása volt, minden menetközben
történő válság, változtatás dacára. Ha valaki visszaemlékezik az 1990-et megelőző szürke
időszakra, amelyben a legkisebb helyi ügy is felsőbb utasításra dőlt el, a felsőbb utasításra az
adott pozícióba beágyazódott jó emberek jóvoltából; és össze tudja az emlékeit gyűjteni, hogy
milyen változáson ment keresztül ez az ország – beleértve a legkisebb falvakat is – röpke
négy esztendő leforgása alatt, az első önkormányzati választási ciklus végén; hogyha a
magyarázatra is rálel, vagyis hogy ennek a felvirágzásnak az oka, az a rengeteg emberi
ambíció, szorgalom, energia annak a felszabadulása volt, amely az önkormányzati rendszer
működése által vált ismét szabaddá, és tudott a felszínre törni, akkor oszthatja a
véleményemet, véleményünket, vagyis hogy az önkormányzati rendszer nagy értéke az
egyébként sok tekintetben talán felemásra sikerült magyar rendszerváltoztatásnak. Önök
tisztelt hölgyeim és uraim tehát nem jelentéktelen megbízatást kaptak, nem jelentéktelen
pozíciót töltenek be, hanem ennek az önkormányzati rendszernek egy ugyan helyét kereső, de
mégis csak egy nagyon fontos közbülső szintjén foglalnak helyet és fognak majd munkát
végezni a következő 5 esztendőben. Miért mondom, hogy helyét kereső. Visszagondolva
megint az 1990-es időkre, amikor az önkormányzati törvény vitája zajlott a Magyar
Országgyűlésben, akkor igen, felvetődött az a lehetőség is, hogy a megyéket ebben a
formájukban, ahogy ma is vannak, el kellene törölni, meg kellene próbálni valamiféle más, a
20. század végéhez, közelgő 21. század elejéhez illő államberendezkedésre felváltani,
azonban akkor – bár én akkor más véleményen voltam, de ma már azt mondom, hogy
szerintem helyesen és tulajdonképpen jó, hogy így történt – a történelmi hagyományok őrzői,
az erre való hivatkozás került ki többségi álláspontként, így a keresztény magyar állammal
egyidős megyerendszer megmenekült attól, hogy pusztán egy történelmi fejezet, vagy
lábjegyzet legyen. De ugyanakkor, miközben szerintem ezt a helyes döntést meghoztuk,
ugyanakkor nem sikerült igazán funkciót találni a megyéknek, így kényszerűségből egyfajta
pótcselekvésként egy intézményfenntartó szerep hárult a megyékre két évtizeden keresztül,
ami mindösszesen a pénzpostás szerepét rótta rájuk – ismeretes, mennél kisebb volt egy
megye költségvetése, annak annál nagyobb részét az intézmények fenntartása emésztette fel,
azon intézmények fenntartása, melyek nem kifejezetten megyei jellegű, hanem országosan
általánosan jellemző feladatokat láttak el. A 2010-et követő változásoknak az
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eredményeképpen ezen intézményfenntartó szereptől a megye megszabadult és a szándékaink
szerint a jövőben olyan forrásfelosztó szerepet fog betölteni, amely szolgálja az adott megye
településeinek érdekeit. Ez egy kitaposatlan út ebben a pillanatban, nem tudjuk pontosan,
hogy hogyan és miképpen fog majd a jövő alakulni, remélem, hogy nem kell újabb 20
esztendő arra, hogy tanulságokat le tudjunk vonni, mindesetre én azt gondolom, hogy ezzel a
funkcióváltással a megye jelentősége, súlya, szerepe nem csökkent, hanem potenciálisan
legalábbis inkább növekedhet, növekedni fog. Önök fognak olyan pénzekről dönteni, amelyek
az Önök megyéjében létező kisebb települési közösségek jövője szempontjából meghatározók
lesznek, felelősségteljes döntés tehát az Önöké. Az az önkormányzat, amelyet Önök alkotnak,
szemben a települési önkormányzatokkal, ahol polgármestereket, helyi képviselőket
választottak, településeik jelentős részében bizonyára pártok sincsenek és a jelöltek döntő
többsége is függetlenként indult, tehát ezzel ellentétben Önöket pártlistáról választották meg,
és ha már a kampányra utaltam, bizonyára ebben a megyében is voltak olyan következményei
a kampánynak, amit talán szívesebben felejtenénk el, minthogy ápolnánk magunkban
sérelemként. A pártharcok rányomták a bélyegüket erre a választásra is, de hát ezen sincsen
semmi meglepődni való, hiszen nem csupán a helyi mandátumok elosztása volt ennek a tétje,
volt ennek országos politikai tétje is, kimondják az emberek harmadszor azt, hogy támogatják
azt a pártszövetséget, amelyet 2010-ben is támogattak, és amelynek újabb 4 esztendős
mandátumot adtak a munkája folytatására. Azonban ezek a kampányok a demokrácia, szoktuk
emlegetni talán rossz, de mégis szükségszerű velejárói, azonban a választások napján ezek a
kampányok véget érnek, érdemes tehát a következő 5 esztendős munkára koncentrálni. Az,
hogy mi elfogadtuk ezeket a meghívásokat és jómagam is jártam az ország keleti végében
lévő megyeszékhelyen, jártam egy 617 választót magáénak mondható kis községben, jártam
szülővárosomban természetesen, meg abban az agglomerációs városban is alakuló ülésen,
ahol éppen élek, most ennek a sornak a végén egy megyében. Mindenhol elmondtam, hogy a
jelenlétem, mint az Országgyűlés elnöke azt is szimbolizálja, hogy együttműködésre vagyunk
ítélve. Nemcsak mi, a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok, köztük a megyei
önkormányzatok, hanem együttműködésre vannak ítélve Önök is, tehát remélem, hogy a
következő 5 esztendőben az itteni munkát nem elsősorban a párthovatartozás fogja
meghatározni, hanem az az együttműködésre való törekvés és kompromisszumkészség, ami
az egyébként az életüket nem pártszimpátia alapján leélő itteni emberek boldogulását segíti
majd elő. Én ehhez a munkához kívánok Önöknek még egyszer nagyon sok sikert, nagyon
sok bölcsességet kívánok ahhoz, hogy valóban a párthovatartozásuk fölébe tudják helyezni a
helyi érdekeknek való megfelelést, ehhez kellő emberi türelmet az esetleges korábbi sérelmek
elfelejtését és egy olyan demokrácia szem előtt tartását kívánom és szeretném kérni Önöktől,
amely demokrácia szemben azzal a 24 éves hagyománnyal, amely Magyarországon eddig
kialakult, és amelyet azért remélem, előbb-utóbb meg tudunk haladni, arra épül, hogy a
demokrácia vitatkozó rendszerként mégis kell, hogy egy közös vitaalapot magáénak
mondhasson. Ahol nincs közös vitaalap, ott nincs párbeszéd, ott „siketek párbeszéde zajlik”,
vagy pedig egy politikának álcázott hideg polgárháború, amiből ennek az országnak kezd
elege lenni. Hozzáteszem, még azoknak a politikusoknak is, akik ebből kényszerűen ebben a
24 évben személyesen is kivették a részüket, mint például jómagamnak, vagy éppenséggel
Zakó képviselő úrnak is – ha nem veszi személyesen zokon ezt a megjegyzést – részünk volt.
Tehát tisztelt hölgyeim és uraim! Az Önök feladata nem kisebb, mint volt. Egyáltalán nem
jelentéktelen, igenis fel kell hozzá nőni a szónak a jó értelmében. Remélem, hogy a Jó Isten
ad Önöknek ehhez kellő bölcsességet és adjon hozzá melléje jó egészséget is! Köszönöm
szépen, hogy meghallgattak.”
Dr. Pál Attila, a közgyűlés megválasztott elnöke átveszi az ülés vezetését.
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Dr. Pál Attila: Köszönti a jelenlévőket, külön Házelnök urat és megköszöni gondolatait. Az
első mondata a zalai választókhoz szól. Köszöni, hogy élve demokratikus jogukkal október
12-én részt vettek a választásokon, és ezen a választáson kinyilvánították véleményüket. Zala
megyében ezen vélemény alapján az itt kialakult pártoknak a rendje látható, és az itt ülő
képviselői. A képviselőknek gratulál, és bízik benne, hogy nagyon jól együtt fognak működni,
és ahogy Házelnök úr is említette, egymást tiszteletben tartva pártok harca nélkül Zala megye
fejlődése érdekében tudnak dolgozni. Külön köszöni, hogy Házelnök úr megtisztelte a mai
ülést, és azt gondolja, nagyon sok olyan barátja ül itt ma, és sok olyan ismerőse, akinek
szintén köszönetet kell mondania. Köszönetet kell mondania Naszvadi úrnak, Török Lajos
barátjának, hogy eljött. Köszöni Vígh László országgyűlési képviselő úrnak, Rigó Csabának,
Gyimesi Endrének, Balaicz Zoltánnak, hogy ezt a szép napot még fényesebbé tették számára.
Köszöni a képviselőknek, hogy szavazataikkal támogatták, és köszöni Horváth Ferenc úrnak,
aki Muravidékről is ellátogatott hozzánk. Azt gondolja, sorolhatná a köszönetet, de azért egy
kicsi lokálpatriotizmus: köszöni a Lentieknek, akik eljöttek. Lentiek, akik példaértékű
eredményt értek el a választás során, azt gondolja, hogy a megyében kiemelkedő
teljesítménnyel, sok más megyében élő településen levők számára példaértékűen. Minden
együtt van most és mindenki együtt van ahhoz, hogy egy fejlett, erős Zala megyét építsünk.
Azt gondolja, hogy egy fontos gondolattal szeretné ezt a köszöntőét zárni, ami rendkívül
szükséges az együtt munkálkodáshoz, hogy fejlett, erős Zala megye legyen, ám ne tévesszük
szem elől a feladat – bármi legyen az – magas emel, ha bőséges az alázat. Köszöni, hogy
meghallgatták.
6. A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE(I) MEGVÁLASZTÁSA
Dr. Pál Attila: Az Mötv. 74. § (1) bekezdése, valamint az SZMSZ 9. § (1) bekezdése alapján
a közgyűlés az elnök javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel az elnök
helyettesítésére, munkájának segítésére megbízatásának időtartamára legfeljebb kettő
alelnököt választ. A közgyűlés legalább egy alelnököt saját tagjai közül választ meg.
Javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy társadalmi megbízatású alelnöknek válassza meg
Bene Csaba közgyűlési képviselőt. Bene Csaba 16 éven keresztül önkormányzati munkát
végzett, jelenleg intézményvezető, frakcióvezetőként is dolgozott, és pénzügyi bizottságot is
vezetett Nagykanizsán.
Javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy főállású alelnöknek, nem közgyűlési képviselőként
válassza meg Pácsonyi Imrét. Pácsonyi Imre 10 éve közgyűlési munkát végzett, oktatási és
kulturális bizottságban dolgozott, jelenleg a KLIK megyei vezetője.
A jelöltek a jelöltséget elfogadják, hozzájárulnak a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz, a
szavazásban részt kívánnak venni.
Kérdezi a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatban kívánnak-e észrevételt tenni?
Észrevétel nem volt.
Dr. Pál Attila: Felkéri a szavazatszámláló bizottságot a választás lebonyolítására. Az alelnök
megválasztásához is a titkos szavazás mellett a közgyűlési tagok minősített többségű
szavazata szükséges. A szavazásra szintén a Zrínyi teremben kerül sor. A szavazás idejére
szünetet rendel el 10:33 órakor.
Szünet - Szavazás
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Dr. Pál Attila: 10:46 órakor az ülést újra megnyitja. Felkéri a szavazatszámláló bizottság
elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.
Dr. Fekete Zoltán: Az alelnökök vonatkozásában lefolytatott szavazás érvényessége is
eredményes volt. Pácsonyi Imre szavazása vonatkozásában a szavazóként megjelentek száma
14 fő volt, az urnában lévő szavazólapok száma 14. Érvénytelen szavazat nem volt. Az
érvényes szavazatok száma 14. Pácsonyi Imrére 14 érvényes szavazat érkezett, ebből 13 igen
szavazat és 1 nem szavazat érkezett. Ezek alapján Pácsonyi Imre 13 igen szavazattal a Zala
Megyei Közgyűlés megválasztotta alelnökének. A bizottság és a maga nevében is gratulál
alelnök úrnak.
Bene Csaba szavazása vonatkozásában a szavazóként megjelentek száma 14 fő volt, az
urnában lévő szavazólapok száma 14. Érvénytelen szavazat nem volt. Az érvényes szavazatok
száma 14. Bene Csabára 14 érvényes szavazat érkezett, ebből 9 igen szavazat és 5 nem
szavazat, ennek alapján a Zala Megyei Közgyűlés Bene Csabát alelnökének megválasztotta. A
saját és a bizottság nevében is gratulál alelnök úrnak.
Dr. Pál Attila: Megállapítja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés titkos szavazással, a közgyűlés
megbízatásának időtartamára Bene Csabát társadalmi megbízatású alelnökének
megválasztotta.
Megállapítja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés titkos szavazással, a közgyűlés megbízatásának
időtartamára Pácsonyi Imrét nem közgyűlési képviselőként főállású, alelnökének
megválasztotta. Gratulál a megválasztott alelnököknek, és felkéri őket az eskü letételére. Kéri,
mindenki álljon fel.
Bene Csaba és Pácsonyi Imre alelnökök a testület előtt letették az esküt, ezt követően
aláírták az esküokmányt.
A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
40/2014. (X.27.) KH
A Zala Megyei Közgyűlés titkos szavazással - a közgyűlés megbízatásának
időtartamára – Bene Csabát társadalmi megbízatású alelnökének megválasztotta.
41/2014. (X.27.) KH
A Zala Megyei Közgyűlés titkos szavazással - a közgyűlés megbízatásának
időtartamára – Pácsonyi Imrét nem közgyűlési képviselőként főállású alelnökének
megválasztotta.
7. A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ÉS ALELNÖKEI ILLETMÉNYÉNEK
/ TISZTELETDÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA
Dr. Pál Attila: Az SZMSZ 10. §-a alapján a tisztségviselők megválasztását követően a
közgyűlés – a törvényi keretek között – megállapítja az illetményüket. Az elnöki illetmény
megállapítására vonatkozó szabályokat az Mötv. 71.§ (3) bekezdése tartalmazza, mely alapján
az illetmény összege havi bruttó 673.090,- Ft (helyettes államtitkári illetmény 90%-a). Az
előterjesztést nyilvános ülés keretében tárgyalja a testület, a szavazásban a megválasztott
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elnök és alelnök részt kíván venni. Kérdezi a képviselőtársakat, van-e valakinek észrevétele,
javaslata az elhangzottakkal kapcsolatosan?
Nem volt.
Kéri, szavazzanak.
Megállapítja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodó szavazattal az elnök
illetményét 2014. október 27. napjától havi bruttó 673.090 forintban állapította meg, és az
alábbi határozatot hozta:
42/2014. (X.27.) KH
A Zala Megyei Közgyűlés Dr. Pál Attila elnök illetményét 2014. október 27. napjától
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (3) bekezdése alapján havi bruttó 673.090
forintban állapította meg.
Dr. Pál Attila: az Mötv. 71.§ (6) bekezdése alapján a közgyűlés elnöke havonta
illetményének 15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege
100.964,- Ft. Kérdezi a képviselőtársakat, van-e valakinek észrevétele, javaslata az
elhangzottakkal kapcsolatosan?
Dr. Pál Attila: Mivel nincs, szavazásra bocsátja az elnök költségtérítésének megállapítását.
Kéri, szavazzanak.
Megállapítja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag az elnök
költségtérítését 2014. október 27. napjától havi bruttó 100.964 forintban állapította meg, és
a következő határozatot hozta:
43/2014. (X.27.) KH
A Zala Megyei Közgyűlés Dr. Pál Attila elnök költségtérítését 2014. október 27.
napjától a 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján havi bruttó
100.964 forintban állapította meg.
Most pedig az alelnökök illetményének, költségtérítésének megállapítása következik.
Dr. Pál Attila: Az Mötv. 80.§ (1) bekezdése szerint a megyei közgyűlési alelnökök
illetményének összegét a közgyűlés állapítja meg.
Javasolja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés Pácsonyi Imre főállású, nem közgyűlési képviselő
alelnökének illetményét 2014. október 27. napjától havi bruttó 605.781,- forintban állapítsa
meg.
Javasolja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés Bene Csaba társadalmi megbízatású alelnök
illetményét 2014. október 27. napjától havi bruttó 302.891,- forintban állapítsa meg.
Kérdezi a képviselőtársakat, van-e valakinek észrevétele, javaslata?
Dr. Pál Attila: Mivel nincs, szavazásra bocsátja az alelnökök illetményének megállapítását.
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Kéri, szavazzanak Pácsonyi Imre főállású jogviszonyban álló alelnök illetményének
megállapítására irányuló javaslatról.
Megállapítja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés egyhangúlag 14 igen szavazattal Pácsonyi
Imre főállású jogviszonyban álló alelnök illetményét 2014. október 27. napjától havi bruttó
605.781,- forintban állapította meg, és a következő határozatot hozta:
45/2014. (X.27.) KH
A Zala Megyei Közgyűlés Pácsonyi Imre főállású alelnök illetményét 2014. október
27. napjától a 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés
elnöke illetményének 90%-ban, havi bruttó 605.781 forintban állapította meg.
Kéri, szavazzanak Bene Csaba társadalmi megbízatású jogviszonyban álló alelnök
illetményének megállapításáról.
Megállapítja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés 13 igen és 1 tartózkodó szavazattal Bene
Csaba társadalmi megbízatású jogviszonyban álló alelnök illetményét 2014. október 27.
napjától havi bruttó 302.891,- forintban állapította meg, és az alábbi határozatot hozta:
44/2014. (X.27.) KH
A Zala Megyei Közgyűlés Bene Csaba társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíját
2014. október 27. napjától a 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján
a társadalmi megbízatású elnök tiszteletdíjának 90%-ban, havi bruttó 302.891
forintban állapította meg.
Dr. Pál Attila: Az Mötv. 80.§ (3) bekezdése alapján a megyei közgyűlés alelnöke havonta
illetményének 15%-ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Javasolja ezért, hogy
a Zala Megyei Közgyűlés mindkét alelnöke részére illetménye 15 %-ának megfelelő összegű
költségtérítést állapítson meg. Kérdezi képviselőtársait, van-e valakinek más javaslata?
Nem volt.
Kéri, szavazzanak Pácsonyi Imre főállású alelnök részére illetménye 15 %-ának
megfelelő összegű költségtérítés megállapításáról.
Megállapítja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés egyhangúlag, 14 igen szavazattal Pácsonyi
Imre főállású alelnöke részére illetménye 15 %-ának megfelelő összegű, 90.867,- forint
költségtérítést állapított meg, és az alábbi határozatot hozta:
46/2014. (X.27.) KH
A Zala Megyei Közgyűlés Pácsonyi Imre főállású alelnök részére illetménye 15 %ának megfelelő összegű havi bruttó 90.867 forint költségtérítést állapított meg.
Kéri, szavazzanak Bene Csaba társadalmi megbízatású alelnök részére illetménye 15 %ának megfelelő összegű költségtérítés megállapításáról.
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Megállapítja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés egyhangúlag, 14 igen szavazattal Bene Csaba
társadalmi megbízatású alelnöke részére illetménye 15 %-ának megfelelő összegű, 45.434,forint költségtérítést állapított meg, és a következő határozatot hozta:
47/2014. (X.27.) KH
A Zala Megyei Közgyűlés Bene Csaba társadalmi megbízatású alelnök részére
tiszteletdíja 15 %-ának megfelelő összegű havi bruttó 45.434 forint költségtérítést
állapított meg.
8. KÉPVISELŐK DELEGÁLÁSA A ZALA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI
KONZULTÁCIÓS FÓRUMBA
Dr. Pál Attila: A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi 21. törvény 14/B. §
(1) bekezdése alapján a megyei közgyűlés és a - megye területén működő - megyei jogú
város(ok) közgyűlései megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtetnek. A megyei
területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei jogú város közgyűlése egy képviselőt
delegál. A megyei területfejlesztési konzultációs fórumba a megyei közgyűlés a megyei jogú
várost képviselők számával azonos számú képviselőt delegál.
Javasolja a Zala Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba képviselőként delegálni a
Zala Megyei Közgyűlés részéről a közgyűlés elnökét és Nagy Kálmán közgyűlési képviselőt.
Az érintettek a nyilvános ülés keretében történő tárgyaláshoz hozzájárultak, szavazásban részt
kívánnak venni. Kérdezi, van-e más javaslat?
Nem volt.
Kéri, szavazzanak arról, hogy a Zala Megyei Közgyűlés Dr. Pál Attilát, a Zala Megyei
Közgyűlés elnökét a Zala Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum tagjának
delegálja.
Megállapítja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag Dr. Pál Attila
elnököt a Zala Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum tagjának delegálta.
Kéri, szavazzanak arról, hogy a Zala Megyei Közgyűlés Nagy Kálmán urat, a Zala
Megyei Közgyűlés képviselőjét a Zala Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum
tagjának delegálja.
Megállapítja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal egyhangúlag Nagy Kálmán
képviselőt a Zala Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum tagjának delegálta, és az
alábbi határozatot hozta:
48/2014. (X.27.) KH
A Zala Megyei Közgyűlés Dr. Pál Attila elnököt és Nagy Kálmán képviselőt a Zala
Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum tagjának delegálta.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke
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Dr. Pál Attila: Bejelenti, hogy az alakuló közgyűlés végére értek. Tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy a soron következő ülést 2014. október 30-án (csütörtök) 15.00 órakor tartják.
Kéri az aláírt esküokmányokat szíveskedjenek az asztalon hagyni, a Hivatal munkatársai
összegyűjtik azokat.
Felhívja a figyelmüket arra is, hogy a képviselőknek vagyonnyilatkozatot kell tenniük,
amihez a szükséges nyomtatványokat a hivatal munkatársaitól már átvehették.
Megköszöni a meghívott vendégeknek a részvételt, és kéri, hogy a Szózat meghallgatása után
csatlakozzanak a Megyeháza földszint 5. számú termében egy pohárköszöntőre.
Képviselőtársainak a további munkához jó erőt és egészséget, eredményes együttműködést
kíván. Az ülést 10:57 órakor bezárja.

kmf.

dr. Mester László
megyei főjegyző

Dr. Pál Attila
megyei közgyűlés elnöke

