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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Zala Megyei Közgyűlés 2014. október 9-i ülésére 

 
Az ülés helye: Megyeháza Deák Ferenc terme 

 

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

Zoltán, Lelkó Tamás, Manninger Jenő, Nagy Tamás, Dr. Pál Attila, 

Vajda László, Vincze Tibor, Zsuppányi Gábor, a közgyűlés tagjai, Dr. 

Mester László főjegyző, Bottlik Barbara jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

meghívottakat, külön a pártok képviseletében megjelenteket, a sajtó munkatársait. A 2010. 

évben kezdődött önkormányzati ciklus utolsó ülésére kerül sor, úgy gondolja, ez most már 

egyértelmű. Az ülést 14:02 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 

mivel a megválasztott 15 közgyűlési képviselőből 14 fő jelen van, Veér Miklós képviselő úr 

távolmaradását előzetesen jelezte. 

A közgyűlés napirendjeit tartalmazó írásos meghívót és előterjesztéseket valamennyien 

kézhez kapták.  

Kérdezi Tisztelt Képviselőtársai, hogy a meghívóban szereplő napirenden kívül van-e más 

napirendi javaslatuk? 

 

Nem volt. 

 

Kéri, szavazzanak a mai ülés tárgysorozatának elfogadásáról. Kéri, aki elfogadja, 

igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés mai ülésének napirendi pontjait és azok tárgyalási 

sorrendjét 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2014. (X.9.) 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 a 

képviselőcsoportok vezetőit, képviselőket, van-e hozzászólás? 

 

Nem volt. 

 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. Kéri, aki egyetért, igennel 

szavazzon. 

 

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

elfogadta, a következő határozatot hozva: 
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33/2014. (X.9.) 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 2014. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 

 

Manninger Jenő:  Az előterjesztést képviselőtársai kézhez kapták, valamennyi bizottság 

megtárgyalta és a rendelet-tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni? 

 

Hozzászólás nem volt. 

 

Kéri, szavazzanak a költségvetési rendelet módosításáról. Kéri, aki egyetért, igennel 

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a rendelet-tervezetet egyhangúlag 

elfogadta, az alábbi rendeletet hozta: 

 

10/2014. (X.10.) ÖR 

 

 

3. ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK (2014-2020), 

TOVÁBBÁ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK 

ELKÉSZÍTÉSE 

 

 

Manninger Jenő:  Az előterjesztést és mellékleteit valamennyien kézhez kapták. Az 

előterjesztéshez két módosító indítványt nyújtott be, amelyek egyike az előterjesztés 

mellékletét képező dokumentumok közül az Operatív Programot, a másik pedig a Területi 

hatásvizsgálatot érinti. Az előterjesztést valamennyi bizottság a módosító indítványok 

ismeretében, azokkal együtt tárgyalta meg. A Térségfejlesztési Bizottság többségi döntéssel, a 

többi bizottság egyhangúlag javasolta az előterjesztés közgyűlés általi elfogadását. 

A Zala Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum mai napon tartott ülésén tárgyalta a 

napirendi pontot és többségi szavazással egyetértett a „Zala Megye Területfejlesztési 

Programjának (2014-2020), továbbá kapcsolódó területfejlesztési dokumentumainak 

elfogadása” című előterjesztés részét képező területfejlesztési dokumentumokkal és javasolta 

Zala Megyei Közgyűlés általi megtárgyalását.  

Kérdezi először a bizottsági elnököket, kívánnak-e hozzászólni? 

 

Nem kívántak hozzászólni. 

 

Manninger Jenő: Kérdezi, kinek van hozzászólása? Megadja a szót Fodor Márknak. 

 

Fodor Márk: Tisztelt Közgyűlés! A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Ellenjavaslat, 

módosító indítvány nem született a bizottsági ülésen, egy tartózkodással elfogadta a bizottság 
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a javaslatot. A továbbiakban egyéni képviselőként szeretne javaslatot megfogalmazni. A 

Területfejlesztési Operatív Programot széles körben társadalmasítva vitatta meg Zala megye 

több települése, prominens személyisége, egyesülete, városa. Gyakorlatilag egy olyan kész 

dokumentum került ide most a közgyűlés elé, ami azt gondolja, hosszú távon egy fenntartható 

fejlődést tud biztosítani megyének. A módosító indítványa – melyet kéri Elnök urat, hogy 

szavazásra bocsásson, vagy fogadja be előterjesztőként, ha tudja – mindösszesen csak annyi 

lenne, hogy a megyében több turisztikai projektben az egyházak részéről voltak már 

előkészítő munkák és a mostani kedvezményezetti körből az egyházak nem lettek nevesítve, 

ezért javasolná, hogy a turisztikai fejlesztések tekintetében a kedvezményezetti körbe az 

egyházak kerüljenek be, mind az operatív programba, mind annak mellékleteibe. 

Megköszönte a szót. 

 

Manninger Jenő: Megköszönte a felszólalást, kérdezi, van-e más hozzászólás. Mivel nem 

volt, szeretne pár szót szólni, habár ezeket a dokumentumokat már a képviselők többször 

látták, és folyamatosan alakult az idők során, és végül is elkészült. Azért is hozta be a 

közgyűlésre, hogy látható, kinyomtatva is, hogy igen vastag dokumentum, melynek tartalma 

is van. Azt gondolja, jól fogja szolgálni Zala megye jövőjének érdekeit. Ez biztos, hogy így 

lesz, még akkor is, ha ezek az operatív programok módosulhatnak, nem azért, mert ők így 

szeretnék, hanem a kormányzat és a brüsszeli tárgyalások miatt, a szerződést ugye aláírták, de 

a részletekbe még biztos, hogy pontosítások szükségesek. Azért lesz ez így, mert két célt 

mindenképpen elértek az eddigi munkálatok – és itt köszöni meg először is a szakértőknek, 

hogy kiváló munkát végeztek, külön a jelenlévő Csite Andrásnak és Kovács Károlynak is 

szeretné megköszönni, akik ketten együtt készítették el a dokumentumok nagy részét. Ezen 

kívül, ami a legfontosabb, hogy a széleskörű egyeztetések és anyagbekérések alapján történt 

az anyagok elkészítése, tehát elmondhatja azt, hogy az önkormányzatok, a gazdasági 

szereplők, a civil szféra szereplői mind lehetőséget kaptak, hogy javaslatokat tegyenek. 

Nagyon sokan éltek is ezzel a lehetőséggel, és ezeket a dokumentumok készítése során 

felhasználták. Természetesen itt nemcsak a területi operatív program készítésében, vagy a 

megyei területfejlesztési programnak egy ilyen szűkebb értelmezése területi operatív 

programban való felkészítésében használható ez föl, hiszen vannak olyan elképzelések, olyan 

projektjavaslatok, amelyeket más forrásból lehet majd finanszírozni, erre is kitértek ezek a 

dokumentumok. Tehát azt gondolja, nagyon jó felkészülés is volt egyben, amellett, hogy 

természetesen kötelességük volt elkészíteni, s mindezt egyébként a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Tervezési Hivatala útmutatása alapján készítették el, vagyis megfelel a szakmai 

elképzeléseknek. A másik szempont pedig, amit fontosnak tart, hogy valóban ebben a 

programban is megfigyelhetik azt a hangsúlyváltozást, ami a gazdaságfejlesztés felé tolja el a 

programot. Korábban is voltak ugye olyan sikeres pályázatok, például a telephelyfejlesztés és 

a más programok, de az előző ciklusban, vagy a most véget érő ciklusban – éppen most lett 

felavatva Zalaegerszeg főtere is, ami az előző operatív programból készült – tehát ezek 

szolgálták az infrastruktúra javítását is. Lehet ezen vitatkozni, de kétségkívül szükség volt 

Zala megyében is a városok képének a megváltoztatására, a közösségi terek kialakítására, de 

azt mondhatjuk, hogy lezárult ez az időszak, ezeket az uniós forrásokat sikerült felhasználni, 

és valóban a következő ciklusban közvetlen gazdaságfejlesztésre még nagyobb hangsúlyt kell 

és lehet tenni, és ez abszolút visszaköszön a dokumentumokban. Ezeket a készítők különös 

gonddal mérték fel. Az is tény, hogy a megyei jogú városok fognak ebben vezető szerepet 

játszani. Nekik az elképzelések szerint külön keretük is van, vagyis a megyei jogú városoknak 

saját keretükre tervezhetnek a megyei jogú városok gazdaságfejlesztésére, a megyének pedig 

mintegy 15 milliárd forint áll rendelkezésre a közvetlen gazdaságfejlesztésre. De a többi 

forrás is közvetve ezeket szolgálja például azok az útfejlesztések, amelyek úgy alakíthatók ki 

az uniós fejlesztések kapcsán, hogy kifejezetten egy gazdasági fejlesztés, vagy egy 

területfejlesztés, tehát egy adott gazdasági telephely fejlesztését szolgálják, az oda vezető 
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utakat lehet ebből finanszírozni – úgy véli, Zala megyében erre bőven van igény. Mint ahogy 

természetesen az önkormányzatok infrastruktúrájának a javítására is, és arra is lehetőséget 

kínál a program, hogy más operatív programokkal természetesen, hogy befejezzük azt a 

munkát, amelyet az önkormányzati és a kormányzati, tehát a közszolgálati 

intézményrendszerének korszerűsítése, energiaracionalizálását jelentősen olcsóbban tudjanak 

működni, más megújuló energiával, a Zöld Zala programot is szolgálhatjuk és 

végrehajthatjuk. Ez a változás ez mindenképpen végigvezethető a programon. Azért köszöni 

még egyszer azoknak, akik ezt összeállították. Nagyon fontos lesz majd és nehéz feladat lesz 

nyilván a gazdaságfejlesztési forrásoknak, hisz mindig ez a legnehezebb, a gazdasági élet 

szereplőivel együtt megtalálni a lehetőségeket ahhoz, hogy ezek megfelelő mértékben 

lehívhatók legyenek. Zala megye esetében azért kitérnék még egy speciális adottságra, ahogy 

itt azért a turisztikai fejlesztéseket is gazdasági fejlesztésekként kell, hogy értelmezzük, hiszen 

Zala megye egyik húzóágazata, a megyei jogú városok és más járásszékhelyek iparával együtt 

a turizmus. Nyilvánvaló, hogy változatlanul az elképzelések szerint turisztikai fejlesztések is 

szerepelnek a gazdaságfejlesztési elképzelések között. Nem akarta ezt így ismertetni – bár 

hosszan és nagy kedvvel beszélhetnének erről – de azt gondolja, ez részben megtörtént a 

bizottsági üléseken, másrészt pedig ismerik ezt a képviselők. Tehát még egyszer köszönet 

mindazoknak, akik ebben részt vettek, köszönet az önkormányzatok vezetőinek, a gazdasági 

élet szereplőinek, hogy hozzájárultak ehhez a munkához. Visszatérve a konkrét módosító 

indítványhoz, mert ez valóban az utolsó pillanatban érkezett be, kétségtelen, hogy az 

egyeztetések során voltak olyan technikai nehézségek, hogy nem mindenki tudta megtekinteni 

a legújabb anyagokat. Azt gondolja, nincs akadálya ennek, ha az ő részéről van lehetőség, 

előterjesztőként befogadná ezt a javaslatot, és akkor nem kell erről szavazni. Hiszen Zala 

megyében eddig is számos ilyen példa volt rá, akár Türjére gondol, vagy bármelyik más 

településre, hogy vannak olyan egyházi kezelésű látni valók, melyeket nagyon fontos lenne a 

turisztikai fejlesztésekkel összehangolni, és turisztikai látogatóközpontként is bemutatni 

ezeket, amelyek egyébként az egyházi életet is szolgálják. Ő a maga részéről ezt elfogadja, ha 

ez így megfelel, és nincs ezzel kapcsolatban senkinek kifogása, tehát előterjesztőként kéri, 

hogy emeljék be. Például Zalaapátiban is van ilyen – épp ránéz polgármester úrra –, ott is a 

kistelepülésnek a turisztikai látnivalója egy egyházi kezelésű intézmény. Kérdezi, van-e 

valakinek hozzászólása, észrevétele? 

 

Nem volt. 

 

Manninger Jenő: Közben Főjegyző úrral konzultált. Tehát akkor nem kell külön szavazniuk, 

hanem mivel az előző két módosító indítványt, amit korábban az előterjesztés bevezetésénél 

ismertetett, azokat befogadott módosító indítványnak tekinti, meg Fodor Márk bizottsági 

elnök úr által javasoltat is befogadott módosító indítványnak tekinti, így úgy fognak szavazni, 

ha nincs kifogása senkinek, hogy a három befogadott módosító indítvánnyal együtt szavaznak 

a határozati javaslat elfogadásáról. 

Senkinek nem volt észrevétele. 

 

Kéri, hogy aki egyetért ezzel, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 12 igen, 2 tartózkodó szavazattal a határozati javaslatot 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

34/2014. (X.9.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  
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1. elfogadja 

 

a.) Zala Megye Gazdaságfejlesztési Részprogramját. 

b.) Zala Megye Ágazati Operatív Programokhoz Kapcsolódó Részdokumentumát. 

c.) a 2014-2020 közti uniós források felhasználása érdekében összeállított Zala 

megyei projektlistát. 

d.) Zala Megye Területfejlesztési Programját, valamint az annak részét képező 

területi hatásvizsgálatot. 

 

2. felkéri elnökét, hogy gondoskodjon Zala megye területfejlesztési 

dokumentumainak az önkormányzat hivatalos honlapján történő közzétételéről, 

valamint a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére történő 

megküldéséről. 

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. pont: 2014. október 31. 

Felelős: a közgyűlés elnöke    

 

 

4. A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATALA ESÉLYEGYENLŐSÉGI 

TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 

 

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

megtárgyalta és a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

Kérdezi, van-e hozzászólás? 

 

Nem volt. 

 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. Kéri, aki egyetért, igennel 

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

35/2014. (X.9.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 

1. a Zala Megyei Önkormányzat és Hivatala 2013-2017 időszakra vonatkozó 

esélyegyenlőségi tervét az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja és egészíti ki. 

 

2. felhatalmazza elnökét a jelen módosítások Esélyegyenlőségi terven történő 

átvezetésére és az egységes szerkezetbe foglalt Esélyegyenlőségi terv aláírására, 

valamint a munkavállalói adatokban bekövetkező változások átvezetésére. 

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. pont: azonnal és folyamatos 

Felelős: a közgyűlés elnöke 
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5. TÁJÉKOZTATÓ A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÁLTAL 

ELVÉGZETT FELADATOKRÓL 

 

Manninger Jenő:  Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 

elfogadásra javasolta.  

Kérdezi dr. Mester László főjegyző urat, kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztésben 

foglaltakat? 

 

Dr. Mester László: Köszöni, nem. 

 

Manninger Jenő: Kérdezi a bizottsági elnököket, kívánnak-e hozzászólni? 

 

Nem kívántak. 

 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. Kéri, aki támogatja, igennel 

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

36/2014. (X.9.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés a Zala Megyei Önkormányzati Hivatala által elvégzett 

feladatokról készített tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mester László megyei főjegyző 

 

 

6. 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 képviselőtársaimat, van-e valakinek ezzel kapcsolatban szóbeli kiegészítése? 

 

Nem volt.  

 

 

7. KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK, JAVASLATOK 

 

Manninger Jenő: Először is Góra Balázsnak adja meg a szót. 

 

Góra Balázs: Köszöni Elnök úrnak! Tisztelt Képviselőtársak! Engedélyt kér, hogy Veér 

Miklós képviselőtársuk, aki jelenleg kórházban lábadozik, írt egy nagyon rövid kis nekrológot 

itt az utolsó közgyűléshez, és ezt ő gyorsan felolvasná nekik. 
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„Tisztelt Megyegyűlés! 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

Azért kértem szót, hogy Önök előtt jelezzem azt, hogy közéleti szereplésemet-ennek a 

közgyűlési fórumnak a mandátuma lejártával- befejezem! 

 

A Zala Megyei Tanácsnak 1989. november 3-tól voltam tagja a Keszthely Város Tanácsa 

delegálása által! 

 

Azóta 25 év telt el! 

 

(Két ciklus kivételével-a mai napig- Zala Megyei Tanács / mai nevén: a Zala Megyei 

Közgyűlés / tagja voltam/vagyok!) 

Úgy érzem, hogy ennek a közgyűlésnek a KORELNÖKEKÉNT is illik elköszönni Önöktől és 

ezúton megköszönni azoknak a választópolgároknak a folyamatos bizalmát, akiknek 

köszönhetően itt lehettem! 

 

Városi, megyei, országos közéleti szerepléseimkor mindig azt az elvet képviseltem, hogy úgy 

kell tevékenykedni, hogy tudni kell azt, hogy a mindenkori jelenünk a múltunkban 

gyökerezik! 

Ebből a gondolatból következik: hogy a mai jelenünk a jövőnk múltja lesz! 

 

Köszönöm a figyelmet és a megszólalási lehetőséget. 

 

Zalaegerszeg, 2014. augusztus 27. 

                                                                                                             Veér Miklós” 

 

 

Manninger Jenő: Megköszöni a felolvasást! Annyit szeretne hozzáfűzni, azt gondolja, hogy 

egy hosszú közéleti pályafutásra tekinthetnek vissza ebben az esetben is. Maga részéről is 

szeretné megköszönni Veér Miklós képviselő úrnak az együttműködését és észrevételeit, akár 

kritikáját is, amit különösen a régebbi időkben volt módja kifejteni, mikor olyan témákat 

tárgyaltak, amelyeket ő közelebbről ismert a szakmáját tekintve is. Azt szeretné még 

elmondani, hogy Elnök hatáskörben lehetősége van Zala Megye Emlékplakettet adni, és 

tekintettel arra, hogy a mandátuma is épp lejár – hiszen képviselőnek, testületi tagnak nem 

szoktak adni ilyen díjat –, de így, hogy lejár a mandátuma, javaslatot szeretne tenni arra, hogy 

egy Zala Megye Emlékplakettel szeretné kifejezni elismerését, és emlékezve az elmúlt 

időszakban tett tevékenységét. 

Ha más hozzászólás nincs, szeretne röviden néhány szót szólni az eltelt két ciklusról, ami 

hamarosan lejár – szinte lehetetlen újabb közgyűlést tartani. A vasárnapi választások után 

pedig megszűnik az ő elnöki mandátuma is. Azt gondolja, hogy amit tudott, azt a 

Megyenapon elmondta, azt nem kívánja elismételni, de szeretné mindenkinek megköszönni 

az együttműködését és a munkáját. Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy 2006-ban 

felkérték, megválasztották, és 8 évig a Zala Megyei Közgyűlés elnökeként egész Zala 

megyének a közéletét szolgálhatta. Azt gondolja, hogy az elkészült dokumentumokat is 

hátrahagyva nyugodtan távozhat. Köszöni még egyszer mindenkinek a munkáját. Azoknak is, 

akik kritizálták. Mondhatnák azt is, hogy a megyei közgyűlés jó példa lehetne mindenki előtt, 

hiszen nagyon kevés személyeskedéssel, ténylegesen a munkára koncentrálva végezték a 

feladatukat. Tény, hogy ezek a viták inkább a bizottsági szakaszban történtek, ahogy kell egy 

ilyen önkormányzatnál, és a képviselőtestületi ülésre már kevesebb vita maradt. Ez talán 

kevésbé tette érdekessé a sajtó számára az üléseket. De ha visszaemlékeznek, 2011. előtt azért 
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pezsgőbb volt az élet, hiszen az intézményrendszer is idetartozott. Azt gondolja, nagy 

átalakulásban vettek részt. Köszöni mindenkinek a részvételét, hogy még ha kritikával is, de 

fegyelmezetten viselte, vagy észrevételeivel segítette ezt az átalakulási folyamatot. Vannak 

olyan eredmények, amelyekre hogyha visszatekintenek, elégedettek lehetnek. Azt gondolja, 

hogy a megyei közgyűlésnek akkor jelentős szerepe volt abban, hogy kellően előkészítette a 

megyei kórháznak azt a projektjét, amit nemrégen kezdtek el egyébként – ez nem rajtuk múlt, 

hiszen ha jól emlékszik, már 2012-ben elő volt készítve – vagyis a megye életének 

fejlesztésében akkor is kivették a részüket. Most pedig egy nagyon alapos előterjesztő 

munkával vették ki a részüket. Azoknak a képviselőknek, akik újra bejutnak, eredményes 

munkát kíván, akik nem jutnak be, azoknak most is megköszöni a részvételüket. Nyilván 

mindenki megtalálja a helyét, hogy a közéletben is segítse továbbra is az egész megyének a 

fejlődését. Utódomnak is sok sikert kívánok és jó munkát! 

 

* 

 

Manninger Jenő: Amennyiben egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, megköszöni 

részvételüket, az ülést bezárja. Köszöni képviselőtársainak az elmúlt négy év munkáját. Kéri, 

hogy laptopjaikat a kijelölt hivatali munkatársak részére szíveskedjenek leadni. És hogy egy 

szép mondattal fejezze be: valóban a gazdaságfejlődés a legfontosabb, de a megyének mindig 

fontos volt a kulturális szerepe is, és köszöni, hogy együttműködtek a Zalavári projektben. 

Tájékoztatóul készíttettek egy kis tanulmányt, hogy a jövőben is egy koncepció mentén 

haladhassanak, ebben mindenki kivette a részét. Az előző vezetésnél épült meg a kápolna, 

most megépült a Makovecz által tervezett központ, azt gondolja, tovább kell majd lépni, 

remélhetőleg erre is lesz forrás. A megyének egyik turisztikai látványossága és a megye 

identitásának egy fontos helye lesz Zalavár. Erre nagyon büszke, hogy ezt sikerült kialakítani, 

és itt ünnepelhettük meg az 1000 éves születésnapot. Azt gondolja, hogy ebben az elmúlt 2-

szer négy évben ez volt a legfelemelőbb pillanat, ilyeneket kívánok még sokaknak! 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 Manninger Jenő Dr. Mester László 

 a közgyűlés elnöke megyei főjegyző 

 


