
1 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Zala Megyei Közgyűlés 2014. január 30-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, Sáringer-Kenyeres 

Tamás, Vajda László, Veér Miklós, 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 meghívottakat. 

Az ülést 15.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 

megválasztott 15 közgyűlési képviselőből 12 fő van jelen. Távolmaradását előzetesen jelezte 

Lázár Roland és Völgyi Zoltán, aki többnapos távolléte miatt nem tud részt venni az ülésen.  

 

Mielőtt rátérnének a napirend tárgyalására ismerteti a Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése tárgyban hozott határozatát: 

 

1/2014. (I.30.) JÜB. sz. határozat 

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság  

 

1. megállapította, hogy a közgyűlési képviselők és a közgyűlés nem képviselő 

alelnöke a helyi önkormányzati képviselők jogállásáról szóló 2000. évi 96. 

törvény 10/A. § (1) bekezdésében előírt vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségüknek Lázár Roland kivételével eleget tettek, jogaikat 

gyakorolhatják és a jogszabályokban meghatározott juttatásokban 

részesülhetnek. 

2. Lázár Roland a közgyűlés időpontjáig 2014. január 31-i hatályú lemondására 

tekintettel nem nyújtotta be vagyonnyilatkozatát. 

 

 

Rátérhetnek a napirend tárgyalására. A közgyűlés napirendjeit tartalmazó írásos meghívót és 

előterjesztéseket valamennyien kézhez kapták. Kérdezi képviselőtársait, hogy a meghívóban 

szereplő napirenden kívül van-e más napirendi javaslatuk? 

 

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

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a mai ülésének napirendi pontjait 11 igen szavazattal 

egyhangúan elfogadta, így az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2014. (I.30.) 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? 

 

Nincs. 

 

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

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2014. (I.30.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés az elnöki beszámolót és a lejárt határidejű határozatokról 

szóló jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

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. 

 

Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről. Aki egyetért, igennel szavazzon. 
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Megállapítja, hogy a közgyűlés a rendeletet-tervezetet 11 igen szavazattal elfogadta, mely a 

következő: 

 

1/2014. (I.31.) ÖR 

 

 

 

3. RENDELET-TERVEZET A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, és egyhangúan 

elfogadásra javasolta. Az előterjesztéshez két módosító indítványt nyújtott be: egyet felsőfokú 

iskolakezdési támogatási rendszer kialakítása, egyet pedig választási kapacitás kiegészítés 

tárgyban. A bizottságok már a módosító indítványok ismeretében tárgyalták az előterjesztést. 

 

Kérdezi a képviselőcsoportok vezetőit, kívánnak-e hozzászólni? Kérdezi az előterjesztést 

tárgyaló bizottságok elnökeit, képviselőket? 

 

Nem. 

Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy korábban volt a „Zala Megye Visszavár” elnevezésű 

ösztöndíj, mely nem került kiírásra, ezért gondolták azt, hogy az idei évben kialakítanak egy 

felsőfokú iskolakezdési támogatási rendszert. Ebben azt szükséges támogatni, aki zalai 

kistelepülésről jelentkezik egy zalai felsőfokú intézményben. Korlátozott anyagi lehetőségek 

állnak rendelkezésre, de a megye takarékos működése eredményében legalább szimbolikus 

értékkel legyen támogatás. Az alapelv az, hogy a pályázó a megyében lévő valamelyik 

kistelepülésen állandó lakhellyel rendelkezzék, a megyében végezze középfokú tanulmányait 

és felsőfokú tanulmányait Zala megye közigazgatási területén lévő államilag finanszírozott 

felsőfokú intézményben kezdje meg. Erre vonatkozóan a későbbiekben kerül kidolgozásra az 

eljárás 2014 őszéig.  

 

Kéri, szavazzanak elsőként a felsőfokú iskolakezdési támogatási rendszer kialakítását 

biztosító költségvetési módosító indítványról. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a módosító indítványt 11 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta.  

 

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

 

 Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta.  

 

Kéri, harmadikként szavazzanak a választási kapacitás kiegészítés tárgyú módosító 

indítványról. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a módosító indítványt 11 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta.  

 

Végül, kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről. Aki egyetért, igennel szavazzon. 



4 

 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a rendeletet-tervezetet 11 igen szavazattal elfogadta, mely a 

következő: 

 

2/2014. (I.31.) ÖR 

 

 

 

4. RENDELET-TERVEZET A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 3/2004. (II.20.) ÖR SZÁMÚ 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, és egyhangúan 

elfogadásra javasolta. Az előterjesztésben utalás történt arra, hogy a regionális fejlesztési 

ügynökségekben való megyei szerepkör külön előterjesztésben kerül bemutatásra. Az ehhez 

szükséges központi, illetve a székhely szerinti (Győr-Moson-Sopron) megyei önkormányzat 

által készítendő dokumentumok előkészítése folyamatban van, amelyek megtárgyalása 

rendkívüli közgyűlés keretében várható. 

Kérdezi a bizottságok elnökeit, képviselőket kívánnak-e hozzászólni?  

A napirendhez hozzászólás nincs, a vitát lezárja.  

 

 Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, mely a következő: 

 

3/2014. (I.31.) ÖR 

 

 

 

5. TÁJÉKOZTATÓ A ZALA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. MŰKÖDÉSÉRŐL, VALAMINT A 2014. 

ÉVI ÜZLETI TERV ELFOGADÁSA 

 

 

Manninger Jenő: Köszönti az ülésen Bali József Ügyvezető Igazgató Urat. Az előterjesztést 

a Pénzügyi Bizottság és a Térségfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra 

javasolta. A Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. január 22-i ülésén tárgyalta az előterjesztést és 

1/2014.(I.22.) FB számú határozatával a tájékoztató elfogadását és az üzleti terv jóváhagyását 

javasolta a Közgyűlésnek. 

Kérdezi az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, képviselőcsoportok vezetőit, 

képviselőket kívánnak-e hozzászólni? 

 

Hozzászólás nincs. 

A határozati javaslat pontjait egyben teszi fel szavazásra. Kéri szavazzanak a határozati 

javaslatról. Aki egyetért kéri, igennel szavazzon. 
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Megállapítja, hogy a közgyűlés 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, az 

alábbi határozatot hozta:  

 

4/2014. (I.30.) KH 

 

 

A Zala Megyei Közgyűlés 

 

1. a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

működéséről szóló tájékoztatót elfogadja; 

 

2. mint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

tulajdonosa a Kft. 2014. évi üzleti tervét 6129 e Ft közhasznú, 566 e Ft vállalkozói 

bevétellel, összesen 6695 e Ft bevétellel és 6129 e Ft közhasznú ráfordítással, 0 e Ft 

tárgyévi közhasznú és 509 e Ft vállalkozási eredménnyel jóváhagyja; 

 

3. felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti tervben foglaltak szerint 

gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről; 

 

4. az ügyvezető részére díjazásként 2014. január 1-től 2014. december 31-ig havi 

bruttó 140.000,- Ft megbízási díjat állapít meg. Felkéri elnökét a szerződés 

megkötésére. 

 

Határidő: 1, 2. pont: azonnal 

                3. pont: folyamatos 

                4. pont: 2014. február 10. 

Felelős:    1, 4. pont: Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

                 2, 3. pont: Bali József, a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

 

 

 

6. A 2014. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA 

 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a közgyűlésnek 

egyhangúan elfogadásra javasolta. 

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 11 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

5/2014. (I.30.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

a) elfogadja az alábbi, 2014. évre szóló közbeszerzési tervet: 
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2014. évi 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV  

 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 33. §-a alapján 

 

Ajánlatkérő: 

Zala Megyei Önkormányzat  

8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

Telefon: 92/500-701 Telefax: 92/500-729 
 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

  CPV kód Irányadó 

eljárásrend 

  Tervezett 

eljárási típus 

 Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítéséne

k várható 

időpontja 

vagy a 

szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés             

 II. Építési 

beruházás 

- - -  -  -  - 

 III. Szolgáltatás-

megrendelés 

            

Zala Megye 

Területfejlesztési 

Program 

elkészítésének 

közbeszerzése 

73300000-5  a Kbt. 122. 

§ (7) a) bek. 

hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2014. január 2014. április  - 

EU-s 

részdokumentumo

k 

(projektcsomagok, 

megvalósíthatósági 

tanulmányok) 

továbbfejlesztése  

73300000-5 a Kbt. 122. 

§ (7) a) bek. 

hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2014. március 2014. 

szeptember 

 - 

Projektötletek 

gyűjtése, 

projektlista 

elkészítése 

73300000-5 a Kbt. 122. 

§ (7) bek. 

hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 

2014. május 2014. 

szeptember 

 - 

IV. Építési 

koncesszió 

- - - - - - 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 

- - - - - - 

 

b) felhatalmazza elnökét az év közben szükségessé váló módosítások 

átvezetésére. 

 

Határidő: a) azonnal 

                b) folyamatos 

Felelős:   Manninger Jenő a közgyűlés elnöke 
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7. 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 Góra Balázs képviselő úrnak. 

 

Góra Balázs: Az előző közgyűlésen sor került a Területfejlesztési Koncepció elfogadására, 

akkor ígéretet kapott, hogy az erre szánt pénzösszeg felhasználásáról kimutatást fog kapni, 

melyet a mai napig nem kapott meg. Kéri Elnök Urat, Főjegyző Urat, hogy legyenek 

kedvesek pótolni. 

 

Manninger Jenő: Valószínű félreértés történt, mert várták képviselő urat, hogy pontosítsa 

kérését, ezt most megtette, ennek megfelelően 8 napon belül meg fogja kapni a kimutatást. 

 

 

8. KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK, JAVASLATOK 

 

 

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

szíveskedjék megtenni. 

 

Tisztelt Képviselőtársak! Amennyiben egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, megköszöni 

részvételüket, az ülést bezárja. A testület következő rendes ülésére várhatóan április 23-án  

kerül sor. A Regionális Fejlesztési Ügynökségek ügyében várhatóan rendkívüli ülés 

megtartására kerül sor, erről valamennyi frakcióvezető előzetesen értesítésre kerül. 

 

 

Kme. 

 

 

 

   Manninger Jenő         dr. Mester László  

            a közgyűlés elnöke                    megyei főjegyző 


