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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Zala Megyei Közgyűlés 2013. december 19-i üléséről 
 

 

 

Az ülés helye: Megyeháza Deák Ferenc terme 

 

Jelen vannak: Dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk, Góra Balázs, Horváth Zoltán, Lelkó 

Tamás, Manninger Jenő, Nagy Tamás, Dr. Pál Attila, Pálinkás Róbert, 

Sáringer-Kenyeres Tamás, Vajda László, Veér Miklós, Völgyi Zoltán, 

Zsuppányi Gábor, a közgyűlés tagjai, Nagy Kálmán alelnök, Dr. Mester 

László főjegyző, Dr. Györke Gyöngyi aljegyző, Porkoláb Judit 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Manninger Jenő: Köszönti a Zala Megyei Közgyűlés ülésén megjelent képviselőket, a sajtó 

munkatársait és a megjelenteket. 

Az ülést 13.30 órakor megnyitja. Kéri, kapcsolja be mindenki a szavazógépét. Megállapítja, 

hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 15 közgyűlési képviselőből a jelenléti ív 

szerint 13 fő jelen van. Távolmaradását előzetesen jelezte Lázár Roland, Pálinkás Róbert 

képviselő úr egy kis késéssel érkezik. 

 

A közgyűlés napirendjeit tartalmazó írásos meghívót és előterjesztéseket valamennyien 

kézhez kapták.  

Kérdezi képviselőtársait, hogy a meghívóban szereplő napirenden kívül van-e más napirendi 

javaslatuk? 

Nincs. 

 

Kéri, szavazzanak a mai ülés tárgysorozatának elfogadásáról. Aki egyetért, kéri igennel 

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a mai ülésének napirendi pontjait 13 igen szavazattal 

egyhangúan elfogadta, így az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2013. (XII.19.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés az elnök által előterjesztett napirendet elfogadja. 

 

 

 

1. ELNÖKI BESZÁMOLÓ. JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ 

HATÁROZATOKRÓL 

 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést valamennyien kézhez kapták. Kérdezi, van-e valakinek 

ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? 
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Nincs. 

 

A határozati javaslat pontjait egyben teszi fel szavazásra. Aki egyetért, kéri igennel 

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2013. (XII.19.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 

1. az elnöki beszámolót és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 

elfogadja. 

2. hozzájárul a „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014 Zala megyei programja” 

című pályázat benyújtásához a Miniszterelnökség „CIVIL ALAP – A Magyar 

Holokauszt Emlékév – 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi 

költségvetési támogatására” pályázati kiírására. 

3. megerősíti a Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési Konzultációs 

Fórum 3/2013. RTKF, 4/2013. RTKF és 5/2013. RTKF számú határozataiban 

szereplő tagdelegálásokat. 

4. a 45/2013. (IX.12.) KH (Az ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú felhívás alapján 

új pályázat benyújtása a megyei területfejlesztési munkák állami támogatására, 

tájékoztató a területfejlesztési tervezés állásáról) számú határozat 4. pontja 

végrehajtási határidejét 2014. február 28-ig meghosszabbítja. 

 

Határidő: 1. 2. azonnal 

    3. 2013. december 23. 

    4. 2014. február 28. 

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

 

 

2. RENDELET-TERVEZET A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, és egyhangúan 

elfogadásra javasolta. 

Kérdezi a bizottságok elnökeit, képviselőket kívánnak-e hozzászólni? 

Nem. 

Az ülésre megérkezett Pálinkás Róbert képviselő úr. 

 

Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a rendeletet-tervezetet 14 igen szavazattal elfogadta, mely a 

következő  

 

9/2013. (XII.20.) ÖR 
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3. TÁJÉKOZTATÓ A ZALA MEGYEI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK 

ÁTALAKULÁSÁRÓL ÉS JELENLEGI MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

 

Manninger Jenő: Köszönti az ülésen Dr. Sipos János Főosztályvezető Urat, aki Rigó Csaba 

Kormánymegbízott Urat helyettesíti távollétében. Az előterjesztést a Térségfejlesztési 

Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolta.  

Kérdezi Főosztályvezető Urat, kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakat? 

 

Dr. Sipos János: Tisztelt Közgyűlés! Szóban nem kívánja kiegészíteni, amennyiben a 

témához kapcsolódóan kérdés merül fel, arra megpróbál válaszolni. 

 

Manninger Jenő: A vitát megnyitja. Kérdezi a tárgyaló bizottságok elnökeit, képviselőket 

van-e hozzászólásuk, észrevételük? 

 

Megadja a szót Lelkó Tamás képviselő úrnak. 

 

Lelkó Tamás: Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Közgyűlés! A Kormány az 1831/2013.(XI.14.) 

határozatával elfogadta a 2014-2020. közötti időszakról szóló Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program tervezésének a forrás elosztását. A 9 kistérségből a kanizsai kistérség kapta 

a legkevesebb összeget, mindösszesen 767,4 millió forintot. Kérdése az lenne milyen anyag 

lett beterjesztve a kormány elé a pénzforrás elosztásával kapcsolatban, mert a 9 kistérségből a 

Zala megyei lakosság 23%-val a kanizsai kistérség a második legnagyobb kistérség, és mégis 

a legkevesebb forrást kapta. Tudják, hogy a kistérségi források elosztásánál erős lobbik 

működnek és azt is lehet gyanítani, hogy a kistérségek vezetői tehetik ezt meg. Sajnos megyei 

szinten nem történt a kanizsai kistérség felé pozitívabb elrendeződés, felvilágosítást kér, hogy 

a Kormányhivatal milyen tevékenységet fejtett ki ez ügyben, vagy Elnök Úr, mint a 

Közgyűlés elnöke. 

 

Manninger Jenő: Mivel a felvetett kérdés nem a napirendhez kapcsolódik, ezért ő válaszol. 

A megyei önkormányzat feladat- és hatásköre a fejlesztési kérdések megtárgyalása, ugyan 

nem vett részt az összeg elosztásának egyeztetésén, de az előkészítésben igen. A megyei jogú 

városok kistérségével kapcsolatban volt két szakmai nézőpont - amikor egy forrás elosztás 

esetében előzetes allokációt szabnak meg, akkor a megyei jogú városokat együtt kezeljék-e a 

kistérségükkel vagy sem. Egyik oldalról a megyei önkormányzatok vannak kijelölve 

fejlesztési egységként, ha innen nézik a megyei jogú városok kistérségét, akkor az a 

megyéhez tartozik. Másfelől volt egy olyan nézőpont is, hogy a megyei jogú városokkal 

együtt sok szempontból jobban lehet kezelni a városok kistérségét, noha ez sem pontos 

lehatárolás. Végezetül azért akkora mértékű a forrás, mert a kanizsai kistérségben nem 

szerepel Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága, ugyanis a megyei jogú város lakossága 

külön szerepel a megyei jogú városok kategóriájában kb. 5 milliárd forintnyi összeggel. Ha 

így nézik, akkor arányos a forrás elosztása. Az elosztás nem a politikusok lobbi képességének 

a függvénye, hanem statisztikai adatok alapján kerültek elosztásra. Brüsszel így számol, mivel 
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a nyugat-dunántúli régióban vannak és ez az egyik legfejlettebb régió, nem lehet mit tenni, de 

a megyén belüli elosztás lakosság arányosan történt.  

 

Ismételten megadja a szót Lelkó Tamás képviselő úrnak. 

 

Lelkó Tamás: A táblázatból lehet látni, hogy a nagykanizsai kistérség kapott 767,4 millió 

forintot, Nagykanizsa Megyei Jogú Város pedig 4,5 milliárd forintot. Ha megnézik, hogy a 

zalaegerszegi kistérség kapott 1,7 milliárd forintot, akkor ebből az összegből mi kerül 

kivonásra? Ez az érvelés kicsit sántít, de kénytelen elfogadni, mert egy kormányhatározat. 

Kéri Elnök Urat, hogy ha a jövőben lobbizni kell Nagykanizsáért, akkor tegye meg.  

 

Manninger Jenő: Még egyszer mondja, hogy lakosság arányosan történt a felosztás, 

Zalaegerszeg esetében extra nagy a kistérség (65 településsel), Nagykanizsa esetében 

valószínű jóval kevesebb.  

Kérdezi van- e más kérdés? 

 

Nincs.  

Megköszöni Dr. Sipos János Főosztályvezető úrnak, hogy rendelkezésre állt. 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

57/2013. (XII.19.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés elfogadja a Zala Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottja tájékoztatóját a Zala megyei kistérségi társulások átalakulásáról 

és jelenlegi működéséről.  

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

4. 2014-2020. ÉVEKRE VONATKOZÓ ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI 

KONCEPCIÓJÁNAK ELFOGADÁSA 

 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és a közgyűlésnek 

egyhangúan elfogadásra javasolta. A koncepció egyes munkarészeit a közgyűlés már tárgyalta 

korábbi ülésein, a szükséges államigazgatási egyeztetési eljárás lefolytatását követően pedig 

miniszteri jóváhagyás birtokában fogadható el a koncepció. A megyei területfejlesztési 

konzultációs fórum, a két megyei jogú város részvételével 2013. december 11-i ülésén 
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tárgyalta az előterjesztést, egyhangúan egyetértett az abban foglaltakkal és javasolta 

közgyűlés általi megtárgyalását. 

Kérdezi a bizottságok elnökeit, képviselőket kívánnak-e hozzászólni?  

Megadja a szót Góra Balázs képviselő úrnak. 

 

Góra Balázs: Tisztelt Elnök Úr! Több médiában lenyilatkozta, hogy ezen területfejlesztési 

koncepció dokumentumaira nyertek 90 millió forintot. Kérdezi Elnök Urat, hogy mire és 

milyen formába költik el ezt a pénzösszeget, mert a mostani költségvetésben nem szerepel 

vagy a következő évit terheli?  

 

Manninger Jenő: ÁROP pályázat jelent meg a megyék számára, kb. három hete kapták meg 

a végleges visszaigazolást erről, de addig is lehetett előre dolgozni, hiszen ismert volt a 

pályázat tartalma. A költségvetésben a területfejlesztési feladatoknál már a 2013. évinél 

szerepel az összeg, a módosított előirányzatok között. A Nemzetgazdasági Hivatal pontosan 

meghatározta, hogy milyen feladatot, milyen tartalommal, milyen útmutató szerint kell 

elvégezni. Ennek megfelelően lefolytattak közbeszerzési eljárásokat, melynek 

eredményeképpen a szakértők elvégzik ezeket a munkálatokat. Ebből a területfejlesztéshez 

kapcsolódóan elkészült a helyzetelemzés, címzetten a Regionális Fejlesztési Ügynökséget 

kellett megbízni bizonyos feladatok elvégzésével, melyet meg is tettek. A mai informatikai 

feltételek mellett nem látták indokoltnak az említett anyagok minden képviselőhöz való 

eljuttatását, de külön kérésre rendelkezésre tudják bocsájtani. A munkával még nem végeztek, 

elkezdődött már az egyéb feladatok elvégzése is – a gazdaságfejlesztési részprogramon 

dolgoznak –, illetve a területfejlesztési programozás és stratégiai feladatok elvégzése még 

hátra van.  

 

Megadja a szót Dr. Fekete Zoltán képviselő úrnak. 

 

Dr. Fekete Zoltán: Tisztelt Elnök Úr! A mai napirendek pontok között másodikként már 

szavaztak erről a kérdésről.  

 

Manninger Jenő: Rendkívül széles egyeztetés előzi meg ezeknek a dokumentációknak az 

elkészítését, még a helyzetelemzés során minden járás központban tartottak kihelyezett 

összejövetelt, amelyre meghívták a helyben lévő önkormányzatokat, helyi vállalkozókat, 

érdekképviseleteket, sőt a civil szférának külön egyeztető fórumot tartottak. Azóta minden 

önkormányzatnak és a vállalkozóknak is a szakértők egyedileg kérdőívet küldtek ki, amelyre 

válaszokat kaptak és egyéni egyeztetések lefolytatására is sor került. Mindezek kis mértékben 

fedik át, amit az uniós területfejlesztésben meg lehet valósítani, hiszen ez egy sajátos 

szemlélet. Az összegeket 60%-ban gazdaságfejlesztésre kell fordítani, az is meg van 

határozva, hogy a Területfejlesztési Operatív Programból milyen célokra lehet fordítani, 

melyet Brüsszel jóvá fog hagyni. Természetesen nyitottak, de elsősorban az ötleteket és 

javaslatokat a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan várják. Még lesznek olyan pontok, ahol 

egyeztetni szükséges, de az operatív programon kívül vannak olyan elemei is a 

területfejlesztési koncepciónak, amelyek az ágazati programokban kerülnek megvalósításra. 

Lesznek olyan programok is, amelyeknek a jelentős része a Vidékfejlesztési Operatív 

Programban valósíthatók meg, természetesen együttműködünk a LEADER csoportokkal is. 
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Ismételten megadja a szót Góra Balázs képviselő úrnak. 

 

Góra Balázs: Köszöni a választ, értelmezése szerint a koncepció elkészítése jóval előbb 

kezdődött el, minthogy a pályázat kiírásra került. A kormányzat érezte, hogy az élet 

meghaladta, ezért kiírt egy olyan pályázatot uniós pénzből, amiből minden megyét 

megtámogatott 90 millió forinttal. Ha a megye költségvetésében van, akkor a megye költi el, 

nem pedig átadott formában más szervezet költi el. Kér egy kimutatást, hogy a közel 80 millió 

forint mire került elköltésre.  

 

Manninger Jenő: Az uniós pénzből nem csak az önkormányzatok, hanem a megyei jogú 

városok is kaptak fejlesztési koncepciók elkészítésére. Jelen állás szerint 41 millió forint körül 

tart az elszámolt összeg, de természetesen a listát rendelkezésre bocsájtja képviselő úr részére. 

Csak olyan munkák elvégzésére költöttek, amiket előírtak számukra. Igyekeznek ebből a 

pénzből konkrét tanulmányokat is megvalósítani, azon túlmenően, hogy fontos a stratégia és a 

fejlesztési koncepció elkészítése. A cél elsősorban, hogy gazdaságfejlesztésre 

koncentrálódjanak a pénzek, mert három fő lábon áll a területfejlesztési koncepció. Egyrészt 

van a megyei jogú városoknak egy erős, döntően ipari fejlesztése, részben az autóipari 

gazdasági övezethez kapcsolódóan (Szombathely-Zalaegerszeg-Nagykanizsa tengely). A 

másik a megyében lévő kistelepülések fejlesztése uniós forrásból, harmadik pedig az eddigi 

húzó ágazatnak, a gyógy-turizmusnak a fejlesztése.  

A napirendhez több hozzászólás nincs, a vitát lezárja. Mivel a területfejlesztési törvény 

módosítása a közgyűlési anyagküldést követően hatályba lépett, ezért „Az elfogadásról szóló 

döntés 2013. december 15. napjától érvényes.” mondat szerepeltetése már nem szükséges a 

határozati javaslatban, így ezen mondat nélkül teszi fel szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

58/2013. (XII.19.) KH 
 

A Zala Megyei Közgyűlés a 2014-2020. évekre vonatkozó Zala Megye 

Területfejlesztési Koncepcióját az 1. számon mellékelt Zala Megye Területfejlesztési 

Koncepciója Helyzetelemzés című munkarészének, a 2. számon mellékelt Zala 

Megye Területfejlesztési Koncepciója Szakképzés-fejlesztési Koncepció című 

munkarészének, a 3. számon mellékelt Zala Megye Területfejlesztési Koncepciója 

Javaslattevő Fázis című munkarészének, a 4. számon mellékelt Zala Megye 

Területfejlesztési Koncepciója Javaslattevő Fázis Területi Hatásvizsgálat című 

munkarészének egységeként elfogadja.  

 

Felkéri elnökét a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:    Manninger Jenő a közgyűlés elnöke                                                                        
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5. A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ TAGKÉNT VALÓ 

RÉSZVÉTELE A KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEKEDÉSI FOLYOSÓ 

KORLÁTOLT FELELŐSSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI TÁRSULÁSBAN 

(CETC-EGTC) 

 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Térségfejlesztési Bizottság 

megtárgyalta, és egyhangúan elfogadásra javasolta. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 

Társulás 2013. december 12-én megalakult, így az alapító dokumentumok aláírásához 

közgyűlési felhatalmazásra van szükség. Az Alapszabályban változatlanul Zala megye 

szerepel magyarországi stratégiai központként. 

 

Kérdezi az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, képviselőket kívánnak-e hozzászólni? 

 

Megadja szót Lelkó Tamás képviselő úrnak. 

 

Lelkó Tamás: Tisztelt Közgyűlés, Elnök Úr! A Közép-európai Közlekedési Folyosó 

elnevezésű kezdeményezés 2007-ben alakult. 2010-től ez a kezdeményezés megpróbálta 

átalakítani társulássá, azzal a címszóval, hogy az Európai Unióban sokkal jobban lehet majd 

forrásokat lehívni. Ez az átalakulás 4 éven keresztül zajlott. Tudják Elnök Úr beszámolójából, 

hogy december 4-én részt vett Budapesten a Nemzeti Közlekedési Stratégia Zala megyére 

vonatkozó egyeztetésén, kérdezi, hogy ezen egyeztetésen, milyen formába jött elő az M9 

kérdése, mert a kormányzat a 2007-es cél dátumot felemelte 2027-re. Ellentétet lát az 

egészben, mert hiába próbálnak becsatlakozni a társulásba, ha ezt központilag nem segítik.  

 

Manninger Jenő: Azzal egyetért, hogy ennek a társulásnak az eredményességét meg lehet 

kérdőjelezni, ezért döntöttek úgy, hogy nem kívánnak részt venni a CETC-ben, csak abban az 

esetben, ha átalakul EGTC-vé. Természetesen nem itt döntenek a közlekedési folyosókról, ez 

egy regionális térségi szerveződés, amely véleményt nyilváníthat ilyen ügyekben. Az Európai 

Bizottság és az Európai Parlament az elmúlt időszakban már eldöntötte a közlekedési 

folyosók besorolását, abban értek el bizonyos sikereket, hogy a vasúti folyosók esetében 

bekerültek az alap hálózatba, közúti folyosókban nem, de a kapcsolódó hálózatba igen (É-D 

folyosó). Jelentősége annyiban van, hogy bizonyos finanszírozásoknál a besorolásokat 

figyelembe veszik, ezért célszerű belépni.  Az NKS egyeztetésen természetesen képviseltük 

azt, hogy mennyire fontos az É-D irány, az más kérdés, hogy a források elosztásánál látszik, 

hogy ebben a térségben egy új útvonal megnyitása távolabbra kerül. A nemzeti közlekedési 

stratégiát azért kell elfogadni a Kormánynak, mert ez benyújtásra kerül Brüsszelbe, és az 

ottani illetékesek elfogadják, akkor ezen az alapon lehet majd benyújtani például az Integrált 

Közlekedési Operatív Programot. Ez 2014-2020-ig tartalmaz már projektlistákat, amelyben 

szerepelnek Zala megyei projektek is.  

 

Kéri, szavazzanak elsőként a határozati javaslat 1. pontjának elfogadásáról. Aki 

egyetért kéri, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.  
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Kéri, szavazzanak másodikként a határozati javaslat 2. pontjának elfogadásáról. Aki 

egyetért kéri, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 11 igen, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadta, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

59/2013. (XII.19.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés 

 

1) változatlanul fenntartja szándékát a Közép-Európai Közlekedési Folyosó 

Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásban (CETC EGTC) alapító tagként 

való részvételre, melynek feltétele, hogy a szervezet magyarországi Stratégiai 

Központja Zala megyében kerüljön kialakításra, és felhatalmazza elnökét az 

alapításról szóló Egyezmény és Alapszabály aláírására.  

 

2) 103/2012. (XI.28.) KH számú határozata alapján változatlanul maximum 2 833 

EUR tagdíj fizetését tudja vállalni a 2014. évre, melynek biztosításához igényt tart a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatására.  

    

Határidő: 2014. január 31. 

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

 

 

6. ZALA MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG ÚJ TAGJÁNAK 

MEGVÁLASZTÁSA 

 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést a Térségfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és egyhangúan 

elfogadásra ajánlja. A Zala Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztani kívánt Csengei 

Ágota hozzájárult az előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 

Kérdezi az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét, képviselőket, hogy kívánnak-e 

hozzászólni? 

 

Nem. 

Kéri, szavazzanak. Aki egyetért a határozati javaslattal, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

60/2013. (XII.19.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés Csengei Ágotát, a Zala Megyei Értéktár Bizottság 

tagjának megválasztja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke   
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7. A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2014.I. FÉLÉVI MUNKATERVÉNEK 

ELFOGADÁSA 

 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést a valamennyi bizottság megtárgyalta, és egyhangúan 

elfogadásra ajánlja.  

A vitát megnyitja. 

Kérdezi az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, hogy kívánnak-e hozzászólni? 

Nem. 

 

Kéri, szavazzanak. Aki egyetért a határozati javaslattal, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 14 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

 

61/2013. (XII.19.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés a 2014. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint 

elfogadja: 

 

A központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45 napon belül 

1. Rendelet-tervezet a Zala Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

módosítására.  

Előadó: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Megyei főjegyző 

 

Az előterjesztést tárgyalja meg: Valamennyi bizottság. 

 

2. Rendelet-tervezet a Zala Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.   

Előadó: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Megyei főjegyző 

 

Az előterjesztést tárgyalja meg: Valamennyi bizottság. 

 

3. A 2014. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása. 

Előadó: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Megyei főjegyző 

 

Az előterjesztést tárgyalja meg:  Pénzügyi Bizottság. 
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Az előterjesztések leadásának határideje: a közgyűlés időpontját megelőző 14. 

nap. 

2014. április 24. 

 

 

1. Rendelet-tervezet a Zala Megyei Önkormányzat 2013. évi 

gazdálkodásának zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról. 

Előadó: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Megyei főjegyző 

 

Az előterjesztést tárgyalja meg: Valamennyi bizottság. 

 

2. Rendelet-tervezet a Zala Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

módosítására. 

Előadó: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Megyei főjegyző 

Az előterjesztést tárgyalja meg: Valamennyi bizottság. 

3. Beszámoló Zala megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről, feladatokról. 

Előadó felkérésre: Dr. Fülöp Valter r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős felkérésre: Megyei Rendőrfőkapitány 

 

Az előterjesztést tárgyalja meg:  Jogi és Ügyrendi Bizottság. 

 

 

4. A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési 

jelentése. 

Előadó: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

Az előterjesztést tárgyalja meg:  Pénzügyi Bizottság, 

 Térségfejlesztési Bizottság. 

 

 

Az előterjesztések leadásának határideje: 2014. április 7. 
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2014. június 19.  

1. Rendelet-tervezet a Zala Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

módosítására. 

Előadó: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Megyei főjegyző 

 

Az előterjesztést tárgyalja meg: Valamennyi bizottság. 

2. A Zala Megyei Közgyűlés 2014. II. félévi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Megyei főjegyző 

 

Az előterjesztést tárgyalja meg: Valamennyi bizottság. 

 

 

3. A Zala Megyei Közgyűlés által alapított kitüntető cím és díjak adományozása. 
(Zárt ülés) 

Előadó: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

Az előterjesztések leadásának határideje: 2014. június 2. 

 

 

Felkéri elnökét a munkatervben foglaltak végrehajtására. 

 

Határidő: folyamatos és 2014. június 30. 

Felelős:    Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

 

 

8. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK 

 

 

Manninger Jenő: Az SZMSZ 31. § alapján a képviselő a megyei önkormányzat feladat- és 

hatáskörébe tartozó minden ügyben magyarázat kérése céljából a közgyűlés elnökéhez, az 

alelnökökhöz, illetve a főjegyzőhöz és az állandó bizottságok elnökeihez írásban interpellációt 

intézhet. 

 

Interpelláció írásban nem érkezett. 

 

Kérdezi képviselőtársait, van-e valakinek írásban benyújtandó interpellációja, illetve kérdése?  

 

Megadja a szót Dr. Fekete Zoltán képviselő úrnak. 

 

Dr. Fekete Zoltán: Tisztelt Elnök Úr! Valamennyien tudják, hogy - pártállástól függetlenül- 

az elmúlt megyegyűlések is a Zala Megyei Kórház működését, működtetését, fejlesztését 

kiemelt prioritásként kezelték, utalnék a struktúra átalakítási pályázatra, a radiológia 
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fejlesztésére, sterilizáló berendezés fejlesztésére, neurológia- és gyermekgyógyászati tömb 

fejlesztésére. Ugyanezt a pozitív hozzáállást az átadás után folytatta a Kormányzat is. Ezt 

követően december 11-én jelent meg a helyi megyei napilapban egy cikk, amelyben a Zala 

Megyei Kórház Főigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a jelenleg 1,5 milliárd forintos 

adósságból 830 millió forint olyan megörökölt hiteladósság, amit még a korábbi fenntartó, a 

megyei önkormányzat vett fel a kórház nevében. Az Egészségügyi Bizottság elnökeként és 

megyei közgyűlési tagként mondja, hogy átadáskor a lehető legkorrektebb átadást végezte a 

megyei önkormányzat, hiszen 90 napon túli adóssága nem volt a megyei kórháznak és a Zala 

Megyei Önkormányzat nem vett fel hitelt tudomása szerint a Zala Megyei Kórház nevében. 

Ezt követően megjelent egy válaszcikk a Zalai Hírlapban, amit nem tudott elolvasni, ezért 

kérdezi Elnök Urat mi volt a válasz lényege, illetve, hogy a cikkben megfogalmazottak 

mennyire fedik a valóságot?  

 

Manninger Jenő: Szükséges közölni. hogy a Zalai Hírlapban megjelent az általuk kért 

helyreigazítás, amelyben reagálni kellett, hisz a leírtak valamilyen félreértést tükröznek. A 

kijelentés nem állja meg a helyét, hogy a közel 1,5 milliárd forintos hiányból közel 830 millió 

forint a hiteladósság, amit a megyei önkormányzat vett fel. Ez a kijelentés a kórház részéről 

nem helytálló. Lehet tudni, hogy a megyei önkormányzat a kórház nevében nem vehetett fel 

hitelt, jogilag sem valós ez a kijelentés. Volt a kórháznak a Zala Megyei Önkormányzattal 

szemben egy minimális tartózása gépműszer beszerzésből adódóan (digitális röntgen), amit 

kötvényből finanszíroztak és részletekben fizettek vissza, mely mindenki által pozitívnak volt 

minősítve. Semmiképpen nem lehet oka a kórház adósságállománynak a 2012. január 1-e 

előtti helyzet, mert ekkortól úgy adták át állami fenntartásba az intézményt, hogy 90 napon 

túli lejárt tartozása nem volt. Ezt a kérdést az intézmény vezetésének és az intézmény 

fenntartójának kell megvitatnia.  

 

 

9. KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK, JAVASLATOK 

 

 

Manninger Jenő: Kéri, hogy akinek közérdekű kérdése, bejelentése, javaslata van, azt 

szíveskedjék megtenni. 

 

Tisztelt Képviselőtársak! Észrevétel, hozzászólás nincs, ezért megköszöni a részvételt, az 

ülést bezárja. A testület, következő ülésének megtartására az elfogadott munkaterv szerint 

2014. január 31-ig kerül sor. A Zala Megyei Önkormányzat 2014. január 7-én 17.00 órai 

kezdettel tartja meg újévi fogadását, amelyre minden tisztelt képviselőtársat ez úton is 

meghív. Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a vagyonnyilatkozatok leadásának határideje 

2014. január 31. Megköszöni mindenkinek a munkát, különösen azoknak, akik a 

területfejlesztési koncepció megalkotásában is részt vettek és Áldott Békés Karácsonyt, 

sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt kíván! 

 

 

Kme. 

 

 

Manninger Jenő sk.      dr. Mester László sk. 

            a közgyűlés elnöke                    megyei főjegyző 


