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JEGYZŐKÖNYV 
 

a Zala Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 24-i üléséről 
 

 

 

Az ülés helye: Megyeháza Deák Ferenc terme 

 

Jelen vannak: Bene Csaba, Dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk, Góra Balázs, Martinecz 

Aranka, Nagy Kálmán, Nagyné Csizmadia Valéria Éva, Nagy Zoltán, Dr. 

Pál Attila, Pintér László, Strázsai Zoltán, Vajda László, Völgyi Zoltán, 

Zakó László a közgyűlés tagjai, Dr. Mester László főjegyző, Dr. Györke 

Gyöngyi aljegyző, Porkoláb Judit jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

Dr. Pál Attila: Köszöntöm a Zala Megyei Közgyűlés ülésén megjelent képviselőket. Külön 

tisztelettel köszöntöm a meghívottakat, az érdeklődőket, a sajtó munkatársait és vendégeiket. 

Az ülést 15.00 órakor megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel a 

megválasztott 15 közgyűlési képviselőből 14 fő jelen van.  

 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy Selmeczy Zsuzsanna képviselő 2015. szeptember 22-i 

hatállyal lemondott mandátumáról. Kérésére a következő nyilatkozatot ismertetem a 

közgyűlés előtt: „Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtestület! A mai nappal Zala megyei 

képviselői mandátumomról lemondok. További munkájukhoz sok kitartást kívánok! 

Tisztelettel: Selmeczy Zsuzsanna” A közgyűlés a megüresedett képviselői hely betöltéséig 14 

taggal folytatja munkáját. Képviselő asszonynak jó egészséget, a magánéletben sok sikert 

kívánok. Az együtt töltött munka azt mutatta, hogy konstruktív, a megyéért képes és jól 

dolgozó képviselő volt, köszönöm, hogy itt volt velünk. 

 

A közgyűlés napirendi pontjait tartalmazó írásos meghívót és előterjesztéseket valamennyien 

kézhez kapták. Valamennyi napirendi pontot, így a 8. számú napirendi pontot is nyilvános 

ülés keretében tárgyalja a testület. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a meghívóban szereplő 

napirenden kívül van-e más napirendi javaslatuk? 

 

Nincs. 

 

Kérem, szavazzunk a mai ülés tárgysorozatának elfogadásáról. Aki egyetért, kérem, 

szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a mai ülésének napirendi pontjait 14 igen szavazattal 

elfogadta, így az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2015. (IX.24.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés az elnök által előterjesztett napirendet elfogadja azzal, 

hogy a meghívóban zárt ülésként jelzett 8. napirendi pontot nyilvános ülés keretében 

tárgyalja. 
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1. ELNÖKI BESZÁMOLÓ. JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ 

HATÁROZATOKRÓL 

 

 

Dr. Pál Attila: Az előterjesztést valamennyien kézhez kapták. Kérdezem, van-e valakinek a 

napirendhez kérdése? 

 

Megadja a szót Zakó László képviselő úrnak. 

 

Zakó László: Tisztelt Közgyűlés! A beszámolóban szereplő elnök úr három napjára szeretne 

rákérdezni. Vigh László országgyűlési képviselő úrral bejáráson vett részt a Lentiben épülő 

gyógyszállodánál. Kérdezi a helyszínelés során mit tapasztalt, időarányosan folynak-e a 

munkák? A másik - július 13-án Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úrnál járt a 

minisztériumban. Azt gondolja, hogy ha a közgyűlés elnöke az agrártárca első emberénél járt, 

akkor fontos ügyeket tárgyalhatott, ezért ennek a látogatásnak a néhány elemét, ha 

megosztaná, azt megköszönné. A harmadik pedig, hogy szeptember 14-én jó maga részt vett 

egy polgármesteri találkozón Zalatárnokon. Hiányzott a jelenlévők közül, a beszámolóból 

látja, hogy aznap Horvátországban járt. A találkozón nagyon fontos a megyét és a zalai 

kistelepüléseket érintő téma merült fel, olyan sok panaszáradat volt, olyan kritikai 

észrevételek is elhangzottak, amelynek egy része talán a közgyűlés elnökére is tartozott volna.  

 

Dr. Pál Attila: Országgyűlési képviselő úr a választókerületében lévő beruházásokat 

folyamatosan megtekinti, így megtekintette a Zala Megyei Kórház fejlesztését, Zalalövőn az 

útépítést és ugyan ezen logika alapján megnézte Lentiben a gyógyszálló építését is. Mint 

minden építési beruházás, a megfelelő módon halad, jó ütemben és várhatóan ez év végéig el 

is fog készülni. A nyitást a következő év húsvétra tervezik, így bízom abban, hogy ezzel a 

térségben olyan magas szintű szolgáltatás kiépülése valósul meg, ami hozzájárul a megye és a 

Hévíz-Keszthely tengely, a Muravidéket összekötő turista szám növekedéséhez. Miniszter 

úrnál azért jártam, mert a megyének bár nagyon sok feladata van, megkeresnek olyannal is, 

ami nem a feladatom közvetlenül, de mégis a megyéhez tartozó dolog, ekkor szívesen 

közbenjárok. Köztudott az, hogy a halászati jog a horgász egyesületeknél december 31-én 

lejár és onnantól kezdve többek között a Csömödéri tó egy az egyben az osztrák tulajdonosé 

lehet. Így megpróbáltam az ottani horgász egyesületnek segíteni és miniszter úrral megkeresni 

azt a megoldást, hogy az ott működő egyesület hogyan tudja vagy ott, vagy másutt az 500 

tagot mind a sport élményében, mint pedig a természet szeretetében tovább szolgálni. 

Harmadik kérdésére válaszolva – természetesen szívesen részt vettem volna azon a 

rendezvényen, de Csáktornyán egyrészt a 2007-2013-as uniós források lezárása volt a horvát-

magyar programban, másrészt a mostani ciklus nyitása, ahol EU-ból határon átnyúló 

feladatokért felelős uniós biztos is jelen volt, nagykövetekkel találkoztam. Nagyon fontos 

volt, hogy ott a Zala megyei határon át nyúló horvát-magyar projekteket meg tudjuk beszélni 

azon a szinten. Megkértem Vigh László képviselő urat, tudva ezt a rendezvényt, hogy az ott 

felmerülő kérdéseket próbálja meg tolmácsolni irányomba. Úgy tudom, hogy ez a 

megbeszélés elsősorban inkább a kormánymegbízott úr hatáskörébe tartozó probléma 

megoldására irányult vagy az abban keletkezett feszültségről szólt. Ha a megyével 

kapcsolatos bármely kérdés felmerült, küldjék el és szívesen válaszolok rájuk.  

 

A napirendi pont vitáját lezárja.  
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Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról.  

 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

27/2015. (IX.24.) KH 

 

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

szóló jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

2. TÁJÉKOZTATÓ A ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI 

IGAZGATÓSÁG 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

Dr. Pál Attila: Köszöntöm az ülésen Dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandárparancsnok urat, a 

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának országos polgári 

védelmi főfelügyelőjét, és Egri Gyula tűzoltó ezredes urat, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság igazgatóját, valamint valamennyi kollegáját, akik megtiszteltek azzal, hogy 

elfáradtak az ülésre. 

Az előterjesztést a képviselők megkapták, a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a 

közgyűlésnek egyhangú szavazással elfogadásra ajánlotta.  

Tisztelettel felkérem Egri Gyula igazgató urat, hogy  prezentációját és kiegészítését tartsa 

meg. 

 

Egri Gyula: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tábornok Úr! Tisztelt Képviselő Urak! A Zala 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elmúlt évét, ha egy mondatban szeretné összegezni, 

akkor úgy jellemezné, hogy a komoly kihívások és megmérettetések éve volt. Olyan probléma 

elé állította az új katasztrófavédelmi rendszerbe addig még ki nem próbált szervezetüket, 

amely a korábbi évtizedekre nem volt jellemző. Ha csak a tavalyi év januárjában lehullott 

ónos esőre gondol, amikor a megye közútjairól gyakorlatilag kitiltották másfél napra a 7,5 

tonnásnál nagyobb gépjárműveket, ezáltal a korábbi 80-100 műszaki beavatkozás összesen 2-

re redukálódott. Nem voltak műszaki mentések, ez egy teljesen új megközelítése volt a 

problémakezelésnek. Folytathatná az Yvette ciklonnal - több mint 200 vonulásuk volt 2-3 nap 

alatt - gyakorlatilag letarolva Zala megye egy nagy részét. A legnagyobb kihívást az őszi 

esőzések jelentették. Tavaly szeptember 13-án az esőzések következtében oly mértékben 

megduzzadtak Zala megye folyói, patakjai, hogy egyszerre 35 településen és több vízfolyáson 

kellett védekezni. Ebből a legnagyobbakat említené: a Lendvadedesi víztározó túlcsorgott és a 

gravitációnak köszönhetően Lenti kertvárost elöntötte az ár, hajnalban azonnali kimenekítést 

kellett eszközölni -127 embert kellett másfél óra alatt kimenekíteni.  Mindezt a rendőrséggel 

és Lenti városával tudták végrehajtani. Ugyanekkor Rédics patak áradt meg oly mértékben, 

hogy a meder fölött 1 méterrel sodort végig az ár a falun, mely a belterületet szinte teljes 

egészében letarolta, mintegy 530 millió forintos visz maior kárt okozva, a helyreállítás 

gyakorlatilag jelenleg is folyik. A Kerka és a Kebele patakok oly mértékben megduzzadtak, 

hogy a Lenti fölötti területnél 4 települést – Zalaszombatfa, Gáborjánháza, Szijártóháza és 

Bödeháza – körbe kerítette a víz. Két települést – Zalaszombatfa és Szijártóháza – ki is kellett 

telepíteni. A korábban megkötött határ menti katasztrófavédelmi együttműködésnek 
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köszönhetően Szlovénián keresztül meg tudták oldani, ennek megfelelően a károkat 

minimálisra tudták csökkenteni. A megye legnagyobb folyója a Mura, áradásakor nagyon 

nagy problémát tud okozni. A bal partját őrzik magyar oldalon, ezen a szakaszon is az 

elfogadott 514 cm-nél 40 cm-rel haladta meg a vízmagasság, ennek megfelelően kellett 

bevédeni szinte teljes egészében a Mura bal partját. Ekkora erőkifejtést a katasztrófavédelmi 

szervezetük még a fennállásuk óta nem fejtett ki.  Ha a polgárvédelmi tevékenységet nézik, az 

igazgatóság 2014-ben is prioritásként kezelte a települések veszélyeztetettségen alapuló 

katasztrófavédelmi kockázati osztályba sorolását – 6 település I. osztályba, 33 település a II. 

osztályba és 219 település a III. osztályba tartozik. Beazonosítottak több száz kockázati 

helyszínt még ezeken kívül, a meglévőket pedig folyamatosan ellenőrzik. Az imént említett 

beazonosításokat és ellenőrzéseket több rendészeti szervnek vagy pedig társhatóságnak a 

bevonásával végzik, úgynevezett szupervisori hatáskörben. A szabadtéri tűzesetek 

nagymértékű csökkenését tudja jelenteni, ez Zala megyében azért fontos, mert a megye 

területének 1/3-a erdő. A tavalyi évben egyáltalán nem volt erdőtűz a megyében. 

Nagymértékben köszönhető ez az igazgatóságuk preventív tevékenységének, hiszen 

beazonosították azokat a kockázati helyszíneket, amik korábban is folyamatosan leégtek és a 

tulajdonosok a felszólításoknak eleget tettek. A diszlokáció megváltozása a tavalyi évben is 

nagy lendületet adott, a hivatásos tűzoltóságok a megye szélein lévő nagyobb városokban 

vannak, a megye közepe nehezen elérhető, 30-35 perces vonulásaik is voltak az elmúlt 

időszakban. Ezt a Zalakarosi 2010-es, illetve a Pacsai 2014-es őrs átadásával nagymértékben 

csökkentették, az idei évben tervezték a Letenyei katasztrófavédelmi őrs átadását, de ez 

áthúzódik  jövő évre. Ezzel a vonulási időket 20 perc alá szorították, a vonulások 99,2 %-a I. 

vagy I. kiemelt, tehát az adott tűzparancsnokság mindenféle segítség nélkül a saját maga 

működési területét alkalmas eszközökkel le tudja védeni. Jelentősen támogatják az önkéntes 

tűzoltó egyesületeket is, az elmúlt évben több mint 18,5 millió forint értékben nyertek 

pályázatot, új tűzoltó egyesületek alakultak pl. Gelsén. A korábbi években Zala megyét 

nagymértékben sújtották szénmonoxid mérgezések, halálesetek is voltak. Ez a tavalyi évben 

nem fordult elő, annak köszönhetően, hogy a lakásokban nagymértékben elterjedtek a 

szénmonoxid érzékelők, tudatosabbak az emberek. Az iparbiztonsági terület egy teljesen új 

terület számukra. Három területe van: a veszélyes szállítmányok területe, a veszélyes üzemek 

felügyelet alatt tartása, valamint a kritikus infrastruktúra. A megyében 20 veszélyes üzem van, 

melyből 4 felső küszöbértékű, 1 alsó küszöbértékű és 15 küszöbérték alatti. Ezekben az 

üzemekben a folyamatos kontrollnak köszönhetően nem történtek balesetek a 2014. évben. A 

szorosabb felügyelet eredményeképpen tehát nem voltak balesetek az elmúlt évben. 

Ugyanúgy említhetné a veszélyes szállítmányokat is, amióta a kontrollt e felett a 

katasztrófavédelem látja el. Nem csak a közúti szállításra kell fókuszálni, hanem a vasúti 

szállításra is. Megakadályozták, hogy a megyén keresztül rendezetlen körülményű szállítmány 

áthaladjon vagy beérkezzen. A harmadik ág a kritikus infrastruktúra védelem - Zala megyét 

az elmúlt évben elkerülte az ilyen jellegű dolog, de ezeket a szolgáltató üzemeket is a 

katasztrófavédelem tartja kontroll alatt, mint alapvető kritikus infrastruktúra elemeket 

szakhatósági eljárás alá vontak és az ellenőrzéseket megkezdték. Összefoglalva igazgatóságuk 

a 2014. évben betöltötte rendvédelmi feladatait, melyet széleskörű társadalmi pozitív 

megítélésük is bizonyíthat. A korábbi évekhez mérten drasztikusan lecsökkent a szabadtéri 

tüzek száma, jelentős szerepet játszott ebben a tudatos megelőzés, illetve a nagyfokú 

együttműködés az önkormányzatokkal és a sajtóval. A lakosság biztonságát veszélyeztető 

tényező visszaszorítására törekedtek. Arra büszke, hogy a legalkalmasabb időpontokba be 

tudtak vonni kb. 1500 főt például a Mura védelmére, ami nagymértékben segítette az 

eredményességüket. A védekezésbe igazgatóságuk szinte teljes személyi állománya részt vett, 

kiemelkedő helytállásukat Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy főigazgató díszparancsba 

állította példaként a hivatásos katasztrófavédelmi szervek teljes személyi állomány elé és 

ugyanebben a díszparancsba a Lenti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság az „Év Tűzoltósága” 
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címet nyerte el. Mindezek eredményeképpen kijelenti, hogy területi és helyi szinten is 

képesek betölteni alaprendeltetésüket - a megye lakosságának, gazdasági rendszerének 

létfontosságú elemeinek a biztonságát. Köszöni a figyelmet.  

 

Dr. Pál Attila: Köszönöm igazgató úr kiegészítését. Kérdezem Dr. Tóth Ferenc országos 

polgári védelmi főfelügyelő urat, kívánja-e az elhangzottakat kiegészíteni? 

Dr. Tóth Ferenc: Nem. 

 

Dr. Pál Attila: Kérdezem a képviselőket kívánnak-e kérdést feltenni vagy véleményt 

megfogalmazni? 

 

Megadja a szót Strázsai Zoltán képviselő úrnak. 

Strázsai Zoltán: Különösen köszönti igazgató urat, tábornok urat és a megjelent tiszturakat. 

Az első szó a köszöneté. A tavalyi év és a korábbi évek munkája eredményét szeretné 

megköszönni, mint a tűzoltó szövetség elnöke, mint pedig megyei közgyűlési képviselő. Azt 

gondolja, biztonságukra nagyon nagy szakmaisággal ügyel ez a szervezet és az irányító 

hatóság, az integrált szervezetek és a saját központi szervezete segítségével. Nagyon fontos 

munkát végeznek. Ha valami probléma van, ami természeti eredetű, akár katasztrófa szintű, 

akár kisebb szintű tüzeset, árvíz vagy műszaki mentés, egyetlen olyan szervezet van – a 

katasztrófavédelem és a hozzá tartozó tűzoltó és polgári védelmi egységek, akik be tudnak 

avatkozni. Megmutatták mindezt azok az események, amiket igazgató úr említett és az 

országos események is a korábbi években. A jövőbeli munkához nagyon sok erőt, egészséget 

és kitartást kíván. Kéri igazgató úr segítségét, közreműködését, egyfajta tájékoztató, 

figyelemfelhívó tevékenységbe, mely azon önkormányzatok felé tennék meg, akár közösen is, 

akiknél működik együttműködő önkéntes tűzoltó egyesület, hogy hívják fel a figyelmét ezen 

önkormányzatoknak a jogszabályban meghatározott támogatási kötelezettségükre. Azt 

gondolja mind a pályázatokban való sikeres szereplésnek, mind pedig az önkormányzatoknál 

működő önkéntes tűzoltó egyesületnek a munkáját nagyban segítheti, hiszen az egyik 

legfontosabb cél az önálló beavatkozási joggal rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületek 

számának a növelése a megyében.  

 

Dr. Pál Attila: Megadom a szót Dr. Fekete Zoltán képviselő úrnak. 

 

Dr. Fekete Zoltán: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelettel köszönti az 

ülésen megjelent vendégeket. A Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és 

elfogadta. A katasztrófavédelem rendkívül sokrétű feladata közül visszatérne az áradásokra és 

ezzel kapcsolatba említené meg, hogy ilyenfajta áradást Lenti települése és Hetés települései 

nem nagyon éltek meg. Lenti 127 lakója került kitelepítésre, Rédicsen komplett utcákat öntött 

el a víz, valamint a Hetés településeinél vészhelyzet volt, két település lakossága kitelepítésre 

került. Az ottani lakosok ellátása zökkenőmentes volt, élelmiszerrel, ivóvízzel, orvosi 

ellátással a helyszínen látták el a lakosokat. Itt jegyezné meg a helyszíni, illetve a régiós 

irányító törzs kitűnő működését, szakszerűen volt megszervezve minden, nagyon jó 

kapcsolatot kiépítve a polgármesterekkel, képviselő testületekkel. Szoros együttműködés 

alakult ki a megyei önkormányzat vezetésével, Elnök Úr is minden percben ott volt a 

kárhelyzetnél és az irányításban is részt vett. Kiemelné a civil szervezetek, illetve az egyéni 

segítők szerepét, hiszen Lenti vonatkozásában is percek alatt több száz ember 

együttműködését tudták megszervezni. Ezek az emberek mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, 

saját autóval mentették ki a szerencsétlenül járt embereket és ingóságaikat. A legfontosabb az, 

hogy válság és katasztrófahelyzet esetén tudnak számítani a katasztrófavédelemre, az egész 

lakosságra és töbi más szervezet együttműködésére. Az idei év bevándorlás hulláma, illetve 
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népvándorlása felér egy katasztrófával és nem tudják, hogy fog végződni, de meglátása 

szerint olyan jó kezekbe van az országos, a regionális és a helyi együttműködés, ami biztatást 

nyújt a közeljövőben – reméli katasztrófa nélkül. 

 

Dr. Pál Attila: Megadom a szót Völgyi Zoltán képviselő úrnak. 

 

Völgyi Zoltán: Köszönti a katasztrófavédelem minden képviselőjét. Mint elhangzott 

Lendvadedesen volt az esőzések utáni hatalmas áradás, ami Lenti városát is sújtotta. Zala 

megyében több ilyen víztározó van, többek között Csömödérbe és Marócon is. Ezen gátak 

helyzete nem mindig megfelelő. A Lendvadedesi egy zápor tározó és egyes tavak azért lettek 

feltöltve, hogy horgászati célt szolgáljanak. A zápor tározók esetében el kellene gondolkodni 

azon, hogy maximális magasságra töltsék-e őket vagy csak a szükséges magasságot töltik 

bele, ami esetlegesen egy hirtelen lezúduló záport meg tud fogni. Kérdezné, hogy ebben az 

időszakban működött-e a gátnak a zsilipje, mert a fotókat nézve a túlfolyókon folyt át ez a 

hatalmas mennyiségű víz? Rédiccsel kapcsolatban jegyezné meg, hogy az az árok rendszer, 

ami a víz levezetésére szolgálna, azt tudomása szerint az 1950-es években építették és az óta 

nem végeztek rajta karbantartási munkákat. A pillanatnyi helyzet szerint viszont vis major 

keretből teljesen felújításra kerül. Tavalyi évben bevezették a tűzgyújtási tilalom bejelentési 

kötelezettségét külterületeken, amivel teljes mértékben egyetért, de a hozzá tartozó illeték 

mértékével már nem. Ezeken túl szeretné megköszönni a katasztrófavédelem munkáját, 

hiszen ezzel minden polgárt szolgálnak.  

 

Dr. Pál Attila: Megadom a szót Zakó László képviselő úrnak. 

 

Zakó László: Köszönti a katasztrófavédelem minden megjelent képviselőjét, vezetőjét. 

Megnyugtató választ még mindig nem kapott a 112-es segélyhívószám sebessége kontra a 

105-ös hívószám tekintetében. Elnézést kér, hogy minden alkalommal felhozza, de itt életek 

múlnak, hatalmas anyagi kár az időfaktoron és a sebességen. Mi a valós helyzet a 112 kontra 

105? Jó és kevés munkát kíván további tevékenységükhöz.  

 

Dr. Pál Attila: Több hozzászólás nincs, a vitát lezárom és tisztelettel kérem igazgató urat a 

felmerült kérdésekre adja meg válaszát. 

 

Egri Gyula: Strázsai képviselő úrnak válaszolva, teljesen partnerek lesznek, hiszen érdekük 

az, hogy az önkormányzatok is legyenek készen támogatni megfelelő módon az önkéntes 

tűzoltó egyesületeket. Közösen meg fogják találni a módját ennek. Azt hitték, hogy a 

Lendvadedesi víztározó zsilipje nem működött, ezért teljes egészében leengedtették a vizet. 

Működött, de akkora víznyomással már gyakorlatilag működtetni nem lehetett. Abban az 

időszakban egy nap alatt 90 mm csapadék esett Lenti térségére, túlterhelve teljes egészében a 

Rédics patakot. A patak kikotrása megtörtént az óta, van egy biztonsági szint és csak addig 

engedik feltölteni. Régi vágya volt a katasztrófavédelemnek, hogy valamilyen kontrollt 

vezessenek be a szabadtéri tüzek esetére. A törvényt ők alkalmazzák, nem bírálják, nem 

minősítik. Nem tudja, hogy alkalmas lenne-e, hogy kisebb területekre kevesebb, nagyobb 

területekre nagyobb illetéket fizessenek. Ezt szerinte nem lehet megoldani. A 112-es 

segélyhívószám már ki lett próbálva a rendőrségnél is, és gyakorlatilag leredukálódtak a fals 

hívások száma mintegy egyharmadával. A közel jövőben közös helyiségben lesz a rendőri, 

illetve a katasztrófavédelmi adatfelvétel. Úgy gondolja, hogy egy működőképes és a 

lakosságnak átlátható riasztórendszer lesz, a fogadókészségben pedig semmilyen fennakadás 

nem lehet, a 2 perces riasztás minden esetben biztosítható. 
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Dr. Pál Attila: Látható, hogy a magyar állam vagy az önkormányzatok nem csak 

káreseményekkel foglalkoznak, hanem több évtizedes lemaradásokat próbálnak helyre 

állítani, mert egy szakmai irányítás mellett több százmillió forint felhasználásával 

megelőzhető az a baj, hogy utána ugyanazt a hibát kelljen javítani, amit korábban elkövettek. 

Szeretném felvillantani azt a gondolatot, hogy hová nőtte ki magát a katasztrófavédelem 

Magyarországon: tűz esetén, a pincében víz van, kiborult fa esetén hívják a 

katasztrófavédelmet. Gyakorlatilag nincs olyan természeti elem, ahova nem őket hívnák - 

közlekedési karambol esetén is. Ők polihisztorok – tudják, merik és teszik, ami a dolguk. A 

zalaiak munkáját három szóval jellemzem: a profizmus, a lakosságtól kapott óriási bizalom, a 

munka iránti alázat. Köszönöm a beszámolót és Zala megye elnökeként büszke, mert azok az 

eredmények, amelyek az országos kitüntetések során visszaigazolják a munkájukat, arra 

következtetnek, hogy nem elfogultak, jó irányba haladnak.  

 

Kérem, szavazzunk a kiküldött előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadásáról.  

 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

28/2015. (IX.24.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2014. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

Megköszönöm tábornok úrnak, igazgató úrnak és kollégáinak az ülésen való részvételt és 

további szép napot kívánok valamennyiüknek.   

  

 

3. TÁJÉKOZTATÓ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT 

TERÜLETI PROGRAMJÁNAK TARTALMÁRÓL 

 

Dr. Pál Attila: Tisztelettel köszöntöm a Magyar Államkincstár Zala megyei igazgatóját 

Szabóné Mileji Ágotát, mint az Integrált Területi Programoknál közreműködő szervezet 

vezetőjét. Köszöntöm továbbá az ülésen Vadvári Tibor Alpolgármester Urat. Az előterjesztést 

a képviselők megkapták. Az előterjesztést a Térségfejlesztési Bizottság megtárgyalta és a 

közgyűlésnek egyhangú szavazással elfogadásra javasolta.  

Felkérem Vadvári Tibor Alpolgármester Urat, tegye meg kiegészítését az előterjesztéshez. 

 

Megadja a szót alpolgármester úrnak. 

Vadvári Tibor: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretné köszönetét kifejezni, hogy a 

megyei közgyűlés megtárgyalja és megvitatja Zalaegerszeg MJV programját. Az előkészítés 

során munkatársai az itteni kollegákkal időnként egyeztettek a programok kapcsán. Az 

előterjesztés tartalmi elemei az előző ciklusban elindultak, az Integrált Területfejlesztési 

Stratégia megszületett már, ezt kellett a Zalaegerszegnek dedikált közel 11,2 milliárd forint 
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forrásra soronként tervezni. A fejlesztéseik összefüggenek más területekkel is. Nem csak 

innen szeretnék még további forrásokat lehívni, hanem akár hazai forrásból is. Éppen ezért a 

fejlesztési források összefüggenek például a modern városok keretében a Miniszterelnök 

Úrral kötött megállapodás két pontjával is, ami a logisztikai központ kialakításának a 

megvizsgálását jelenti az északi ipari parkról Zalaszentiván térségében a vasúti delta 

környékén, illetve az ipari parki fejlesztésükre jóval nagyobb javaslatot tettek le az asztalra. A 

tervezés során a különböző prioritási tengelyen kaptak százalékokat, hogy a 11,2 milliárd 

forintnak a hány százalékát költhetik el az egyes tengelyeken. A 6.1 a gazdaságfejlesztés 

esetében többet igényeltek a leosztott 3,8 milliárd forintnál, látható az anyagban, hogy 

mennyit igényeltek és ehhez képest egy picivel többet kaptak. Az ipari parki fejlesztés két 

tételből szerepel: 1,2 milliárd forint közművekre és 600 millió forint utak feltárása, 

csomópontok létrehozására. Szeretnék ezen kívül az Inkubátor Házat fejleszteni és különböző 

csarnokokat építeni. A csarnok építésére a TOP nem ad lehetőséget, ezért jelezte, hogy ezt 

más forrásból szeretné megvalósítani. Több olyan vállalat is van, amely szeretne kilépni az 

Inkubátor Házból nagyobb területre, valamint új jelentkezők vannak, akik az Északi Ipari 

Parkban beruházást eszközölnének. A turisztikai fejlesztési csomagba a Falumúzeum 

megújítása, élővé tétele, az ott lévő malom beindítása szerepel. Ezzel szorosan összefügg, és 

már készülnek a tanulmányok, az élő Zala megteremtése. A Gébárti tó körbejárhatóságának a 

biztosítása is szerepel a csomagba, valamint egy új híd, illetve a régi híd felújítása, kerékpár 

utak kiépítése. A harmadik terület, ami preferált, az az intézmény rendszernek elsősorban az 

energia hatékonyság szempontjából való korszerűsítése. Két intézményt nevesítve: az 

Andráshidai Óvodát és a Zrínyi Miklós Gimnáziumot érint. A terveket a városi közgyűlés a 

május 13-i ülésén elfogadta. Miután az Irányító Hatósággal folyamatosan egyeztettek, ezért a 

júniusi kormány határozat nem kért semmilyen féle módosítást, ily módon úgy látják, hogy a 

terveiket meg tudják valósítani. Azt várják, hogy a felhívások minél hamarabb megjelenjenek 

és akkor bizonyos területeken azonnal elindulhatnak a kivitelezések.  

 

Dr. Pál Attila: Kérdezem az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, képviselőket, hogy 

kívánnak-e hozzászólni? 

 

Megadom a szót Zakó László képviselő úrnak. 

 

Zakó László: Miniszterelnök Úrnak nemrég Zalaegerszegen tett ígérete, mely szerint a 

választásokig bezárólag a 76-os főutat négysávossá teszik végig az M7-ig, hogy áll az ügye? 

Kérdezi, hogy a BGF zalaegerszegi intézetével van-e olyan tervük, elképzelésük, hogy 

bevonják a munkahelyteremtésbe különböző számviteli, pénzügyi cégek támogatására 

központi szerepének az emelésére? 

 

Dr. Pál Attila: Megadom a szót Völgyi Zoltán képviselő úrnak. 

 

Völgyi Zoltán: Tervezi-e Zalaegerszeg városa, hogy közreműködik a Rédics-Lendva közötti 

vasútvonal összeköttetésében és felújításában? Próbál-e ez irányba lobbizni? 

 

Dr. Pál Attila: Több kérdés nem merült fel, megadom a szót Alpolgármester Úrnak a viszont- 

válaszra. 

 

Vadvári Tibor: A Miniszterelnök Úr látogatását követően a kormány határozatban az M7-es 

összekötése szerepel, ez két úton valósulhat meg: az egyik a 76-os útnak a 2x2 sávossá tétele. 

A szakemberek szerint nem biztos, hogy ez lesz a helyes út. Most pillanatnyilag egy M75-ös 

változat is napvilágot látott, tulajdonképpen a 76-os út megújításával együtt szerepel. A 

tanulmányok előkészítése folyik, az előnyök és hátrányok megjelölésével. A 76-os főút 
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nemrég újult meg és ebben az esetben van egy 5 éves fenntartási kötelezettség, ezt a 

problémát nehéz lenne áthidalni. A másik probléma az út kiszélesítése - Zalacsánynál még 

meg lehetne oldani esetleg, de Nagykapornaknál már kevésbé, így lehet, hogy a másik 

variációban kellene gondolkodni. A szakemberek ezt most dolgozzák ki, bíznak abban, hogy 

rövid időn belül erre választ kapnak és elindulhat a tervezés. Mint említette a városnak az 

ipari parki fejlesztés mellett fontos a campus fejlesztés is. A duális képző központ fejlesztését, 

melynek két ága van – részben a campus területén, részben pedig az ipari parkban. Azt 

szeretnék elérni, hogy az egészségügyi képzés is a campus területén valósuljon meg, 

természetesen ez jóval hosszabb távú, mint ahogy előre látnak, a forrás sincs még meg erre. 

Ugyanezen program keretében szeretnének helyet adni „start up” vállalkozásoknak is, amin 

belül elindulhatnának a friss közgazdászok. A Rédicsi vasútvonalról nem tud jó hírt mondani. 

Zalaegerszeg lejelentkezett egy intermodális csomópont létrehozására, amellyel a város 

település szerkezetének egy történelmileg rossz örökségét szeretnék megváltoztatni és az 

egész városi közlekedést - a Páterdomb elszigeteltségét megszüntetni. Ha erre megkapják a 

lehetőséget, a forrást, akkor az első lépést tudják megtenni. Természetesen a Rédicsi vonal 

marad, a vasútállomás épülete marad, azonban a közlekedési súlypont átkerülne a mostani 

olajipari vasútállomás melletti területre.  

 

Dr. Pál Attila: Létezik a Területfejlesztési Konzultációs Fórum, mely ülésein a megyei jogú 

városok vezetőivel folyamatosan egyeztetünk évek óta és jó a kapcsolat. Ugyanúgy látjuk a 

város területi operatív programját, mint ahogy a megyéjét, hisz a megye része és minden 

olyan fejlesztési elképzelés, ami a megye 23 milliárd forintját emészti vagy a város 11 

milliárd forintját, az összeköttetést kell, hogy találjon – legyen az kerékpárút, út vagy 

gazdaságfejlesztés. A külügyminisztériumban tárgyaltam a Rédics-Lendva vasútvonal 

visszaállításának lehetőségéről és mondhatom, hogy talán soha nem jártunk ilyen közel a 

vasútvonal visszaállításához, mint most. Ez azt jelenti, hogy kormányzati szinten és minden 

más szinten készség van arra, hogy visszaállítsák turisztikai és gazdasági szempontból, főleg 

annak tükrében, hogy a Koper-i és a Trieszt-i kikötők jelentősége Magyarország számára 

nagymértékben megnövekedett.  

 

Kérem, szavazzunk a kiküldött előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadásáról.  

 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta, az 

alábbi határozatot hozta: 

 
29/2015. (IX.24.) KH 

 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 

1. elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának 

tartalmáról szóló tájékoztatót, 

2. támogatja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által elfogadott 

fejlesztési célok megvalósítását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 
Megköszönöm alpolgármester úr részvételét az ülésen. 
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4. BESZÁMOLÓ A ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 

ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ UNIÓS 

ÉS HATÁR MENTI PÁLYÁZATI FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRA 

TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSRŐL 

 

 

Dr. Pál Attila: Köszöntöm az ülésen Nagy András ügyvezető igazgató urat. Az előterjesztést 

a képviselők megkapták. A Térségfejlesztési Bizottság megtárgyalta és a közgyűlésnek 

egyhangú szavazással elfogadásra ajánlotta.  

Kérem Nagy András ügyvezető urat, tegye meg szóbeli kiegészítését. 

 

Nagy András: Tisztelt Zala Megyei Közgyűlés! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A ZMVA a 

tavalyi évben is, csakúgy, mint évekkel ezelőtt magas szintű munkát végzett. A vállalkozók 

kérdéseire, legfontosabb igényeire próbálnak reflektálni, jelen pillanatban az alapítvány 1200 

vállalkozással áll kapcsolatba elsősorban Zala megyébe, de megyén kívüli területekkel is. 

Jelenleg három fontos kérdéskör érinti a vállalkozókat: a finanszírozás (kedvezményes hitelek 

és pályázatok formájában testesül meg), hogy piacot találjanak Magyarországon és külföldön, 

a harmadik pedig a szakképzett munkaerő biztosítása. Elsősorban a GEREMI programból 

hiteleznek, melyből október 31-ig még lehet igényelni. Örömmel mondja, hogy nagyon sok 

igénylés érkezik a vállalkozók részéről. Szeptember 30-án egy új formátumú pályázati kiírás 

fog megjelenni, ami már a Magyar Közlönybe közzé lett téve. A változás az lesz, hogy a 

Magyar Fejlesztési Bank közvetítő partnerek révén látja el a források közvetítését 

Magyarországra. Az alapítvány természetesen szeretne ezekben az alapokba részt venni, 

hiszen 23 éve végzi ezt a tevékenységet sikerrel. Kiemelne egy nagyon fontos tevékenységet, 

ami a tavalyi évben országosan egyedülálló volt – Zalaegerszeg Megyei Jogú Várossal 

kötöttek egy kamattámogatási programot. Ezt üdvözölte a magyar kormány és biztatta a helyi 

önkormányzatokat, hogy vegyenek részt hasonló programban. Lényege, hogy az alapítvány új 

ügyfeleknek 4,5%-os, régi ügyfeleknek 3,9%-os kamattal tud hitelezni. Zalaegerszegen, azok 

a zalaegerszegi székhelyű cégek, akik itt ruháznak be, 2 vagy 3 %-os kamattámogatást kapnak 

erre. A két kiemelt célcsoport a fiatal- és a kezdő vállalkozások, hiszen probléma a magyar 

gazdaságba, hogy viszonylag kevés új vállalkozás indul és a fiatalokat inkább alkalmazottként 

szívják el a nagyobb cégek. Azok a cégek, amelyek Zalaegerszegen ruháznak be és másik 

helyi vállalkozástól veszik igénybe azt a szolgáltatást, beruházást, terméket, azok 3% 

támogatásban részesülnek, hiszen gyakorlatilag itt marad helyben az a pénz, amit elköltenek, 

mindkét vállalkozás fog adózni ebben a témában. Folyósított hitel állomány -1993 óta 

finanszíroznak vállalkozásokat, közel 3000 db szerződést kötöttek ez alatt az idő alatt és a 

folyósított hitelek összege meghaladja a 8,4 milliárd forintot. A jelenlegi portfóliójuk is 

országosan egyedülálló, közel 700 szerződés, 2,7 milliárd forint értékben. A 2014-2020-as 

uniós pályázat első ciklus kiírásai júliusba jelentek meg. A ZMVA 5 irodába végzi 

tevékenységét Zala megyében, 3 inkubátorházat működtet. Jelenleg innovációs témakörben 

vannak pályázati kiírások, ezek nagyon népszerűek, mert volt olyan, amit két hónap után már 

lezártak, mert elfogyott rá az igénylés. Örömmel mondhatja, hogy a ZMVA tagja a világ 

legnagyobb gazdaságfejlesztési hálózatának, gyakorlatilag a kezdettől fogva részesei ennek a 

magyar konzorciumnak, és újabb 7 évre elnyerték ezt a munkát. Ebben a legfontosabb 

feladatok közé tartozik az exportösztönzés, innovációs és finanszírozási tanácsadás 

kutatásfejlesztési cégek számára. A probléma az, hogy a magyar export jelenleg szárnyal és 

jóval meghaladja az importot. A kormányzat a kis- és középvállalkozásokat kiemelten segíti 

egy új struktúrával és minden jel arra mutat, hogy erre van igény.  Ma nagyon alacsony a 

munkanélküliség elsősorban az ipari központokba, nagyobb városokba. Ami van, az 

tulajdonképpen strukturális munkanélküliség, melyen képzési programokkal lehetne segíteni, 
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hiszen jelenleg Zala megyében nagyon sok hiány szakma van. Külön kiemelné a nemzetközi 

pályázatokba való részvételüket, az elmúlt 7 éves ciklusba kb. 50 nemzetközi pályázatba 

vettek részt, közel 25-30 ország szervezeteivel működtek együtt. A határ menti felkészülésről 

annyit mondana, hogy nagyon sok megkeresés érkezett az irányba, hogy vegyenek részt 

bennük. Legjobban az osztrák-magyar projektek kidolgozása, illetve előkészítése áll. 

Gyakorlatilag 4 témában: női vállalkozók, kkv versenyképesség, faipar, középületek felújítása 

és újszerű építőipari elemekben kész vannak a pályázataik, ezek beadásra várnak, ami 

november környékén fog megtörténni. A horvát-magyar projektekben is egy új típusú 

módszerrel fognak határ menti vállalkozást fejleszteni.  

 

Dr. Pál Attila: Kérdezem van-e valakinek hozzászólása, véleménye?  

 

Megadja a szót Nagy Zoltán képviselő úrnak.  

 

Nagy Zoltán: Igazgató úrnak köszöni a beszámolót. A tavalyi évben elbírálásra került a trafik 

pályázat, aminek a tisztasága eléggé megkérdőjelezhető volt. Kérdezi tapasztal-e 

bizalomvesztést a pályázati rendszer tisztaságát illetően a mikro-kis- és 

középvállalkozásoknál? 

 

Dr. Pál Attila: Megadom a szót Zakó László képviselő úrnak. 

 

Zakó László: Korábban az éves jelentésekben látta a kihelyezett hitelek kockázatossága 

szerinti megosztást és most az előterjesztésbe ilyet nem lát. Lehet tudni, hogy áll az 

alapítvány a kockázatos hitelek tekintetében?  

 

Dr. Pál Attila: Felkérem igazgató urat sorban válaszoljon a feltett kérdésekre. 

 

Nagy András: A pályázatok tisztaságával kapcsolatban nem tud beszámolni negatívumról. 

Azt gondolja, ha lenne ilyen, a vállalkozók megosztanák velük. Az alapítvány az elmúlt 

években közreműködő szervezetként is részt vett például a nagyon sikeres mikro-hitel 

programban, ők bírálták el a pályázati igényeket, hozzájuk érkeztek a pályázatok és bátran 

állítja, hogy az ő szervezetében ilyen nem történt. Büszkék arra, milyen a portfoliójuk, 

mondhatja azt, hogy jóval alacsonyabb szintű a rossz minősítésű hitelek aránya (5-6%). Miért 

ilyen jók? Több oka van: egyrészt azért, mert 23 éve olyan struktúra működik, amiben ismerik 

a helyi vállalkozókat, másrészt az alapítvány sokkal rugalmasabb, mint egy bank. 

 

Dr. Pál Attila: Egy mondattal egészíteném ki, hogy a mikro hitelezés és a vállalkozókkal 

való kapcsolattartás miért is jobb. Azért, mert van egyfajta bizalom az alapítvány iránt, a 23 

éves működés, továbbá az az ember központú, ügyfél központú ügyintézés, ami egy banknál 

nem biztos, hogy ugyanilyen rugalmas, személyes, mint az alapítvány esetében. Érdemes volt 

a Zala Megyei Önkormányzatnak küzdeni azért, hogy ez az alapítvány itt maradjon, 

visszakerüljön. Ez az a hely, ahol tudja végezni azt a feladatot, amit kitűztek célul – az uniós 

források legalább 60%-át munkahelyteremtésre, vállalkozásfejlesztésre, gazdaságfejlesztésre 

kell fordítani. Ha a TOP-t nézzük, csak a másodlagos helyet tudja biztosítani a megye, az 

elsődleges piac ott van, ahol a GINOP-al tudunk foglalkozni, az pedig a ZMVA. Nem 

véletlenül van olyan szerződés, amelyben a ZMVA, a VOSZ és a megyei önkormányzat 

hármasa próbál meg a megyében a kis- és közép vállalkozóknak segíteni, mind a vállalkozók 

mind az alapítvány kölcsönös közmegelégedésére. Bízik benne, hogy ez az érték egyrészt 

pénzben kifejezhető, másrészt pedig szellemi termékben. A határon átnyúló pályázatokban 

vezető partnerként vesznek részt - ezek olyan pályázatok, amire azt kell mondani, hogy más 

országok is példát vehetnek – mely nem csak nekik, hanem Zala megyének is jót tesz.  
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Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta a 

következő határozattal: 

 

30/2015. (IX.24.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés elfogadja a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány tevékenységéről, különös tekintettel az uniós és határ menti pályázati 

források felhasználására történő felkészülésről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

Megköszönöm Nagy András ügyvezető igazgató úrnak a beszámolót és további jó munkát 

kívánok.  

 

 

5. TÁJÉKOZTATÓ A ZALA MEGYEI IDŐSÜGYI TANÁCS 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 

 

Dr. Pál Attila: Köszöntöm az ülésen Boda László Urat, az idősügyi tanács elnökét. Az 

előterjesztést a képviselők megkapták. A Térségfejlesztési Bizottság megtárgyalta és a 

közgyűlésnek egyhangú szavazással elfogadásra javasolta.  

Felkérem elnök urat néhány mondatban egészítse ki tájékoztatóját. 

 

Boda László: Köszöni a szót. Az idősügyi tanács nem jogi személyiség és mégis elfogadják 

őket – a megyei közgyűlés és a kormányhivatal is. Ez azért van véleménye szerint, mert érzik 

a munkájuk súlyát, minden olyan területtel próbálnak foglalkozni, ami az idős embereket 

érinti. És mivel minden érinti az idős embereket, ami a társadalommal kapcsolatos, ezért 

nagyon átfogó a tevékenységük. Nem tudnának működni, ha nem biztosítanának technikai 

feltételeket a működésükhöz, ezért köszönet jár az illetékes szervezeteknek. A tanács esetében 

szeretné hangsúlyozni a megyei jelleget, ugyanis a tevékenységük kiterjed a megyei jogú 

városokra, azokra a területekre is, amik nincsenek jogi összefüggésbe a városokkal. Ebbe a 

megyébe igényes idősügyi tevékenység folyik, ezt jellemzi az is, hogy az országos idősbarát 

önkormányzat díjat eddig 3 település is megkapta: Pusztaederics, Zalaegerszeg és Lenti. Mint 

említette mindennel foglalkoznak, ami az időseket érinti, konkrét csomópontja is volt a 

munkájuknak, például a hadiözvegyek, hadiárvák kapják a méltó járadékot, vagy amikor a 

családon belüli erőszaknak a törvényi előkészítése folyt, akkor nagyon figyeltek arra, hogy ne 

csak a gyerekek és asszonyok ellen elkövetett családon belüli erőszak legyen jogilag 

minősítve bűnténynek, hanem az idősek ellen elkövetett is. Mindez nagyon negatív esemény a 

társadalomban, de hogy hogyan érvényesül ezzel kapcsolatban a bírói gyakorlat, azt is 

követik.  Nagyon szép eredmény az, hogy elszigetelten vannak előadások, ahol felkészítik az 

idős embereket arra, hogy megismerjék a társadalmat, azokat az eszközöket, amikkel a 

szolgáltatásokhoz hozzá jutnak. Ehhez kapcsolódóan, az idei évben Szenior Egyetemet 

szerveznek, melyhez kapcsolódott a főiskola is, így kapcsolódva össze a város- és megye 

politika. Köszöni a megyei közgyűlésnek, hogy befogadta az idősügyi tanács tevékenységét, 

reméli, hogy annak a munkának, amit ők kifejtenek, politikai haszna is van.   
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Dr. Pál Attila: Kérdezem a képviselőket kívánnak-e hozzászólni? 

 

Megadja a szót Zakó László képviselő úrnak. 

 

Zakó László: Készülve a közgyűlésre, rá szeretett volna keresni interneten a Zala Megyei 

Idősügyi Tanácsra, de honlapot nem talált. Javasolja ezt pótolni, mert elég sok érintett ember 

jobban megtalálná a kapcsolatot velük. Megtalálta a Zalaegerszegi Törvényszék végzését, 

amely a Zala Megyei Idősügyi Tanács megszűnését tartalmazta. Elnök úrral tisztázták közben, 

hogy egy másik szervezetről van szó, de ez felvet egy érdekes dolgot – hogy lehet két azonos 

nevű bejegyzett egyesület egy ugyanazon helyen? Jelzi, hogy a közgyűlés renoméje is 

sérülhet, ha valaki csak ebből tájékozódik, közben megtudta nem ugyanazon szervezetről van 

szó. 

 

Dr. Pál Attila: Köszönöm képviselő úrnak a tájékoztatót, a megyei önkormányzatnál mi sem 

tükrözi jobban, hogy fontos számunkra az idősügyi tanács működése, hiszen alelnöki szinten 

vagyunk jelen a munkában, a tanács társelnöke Pácsonyi Imre alelnök úr, az önkormányzat 

pedig évente 130 ezer forinttal támogatja működésüket. Azt gondolom, hogy elnök úr nagyon 

szerényen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a megyei önkormányzat befogadta. Nem 

befogadtuk, hanem örömmel vesszük azt, hogy együtt dolgozhatunk, hiszen az a tapasztalat, 

ami a tanács tagjai körébe vagy elnök úr gondolataiba megfogalmazódik az fontos a megyei 

közgyűlés számára. Elnök úr szokta mondani – az idős generáció nem egy passzív, hanem egy 

aktív gondolkodó, lélegző közösség. Köszönöm, hogy együtt dolgozunk és bízom benne, 

hogy még nagyon sokáig fogunk. Ehhez jó egészséget, erőt, kitartást kívánok. Megadom a 

lehetőséget a viszontválaszra. 

 

Boda László: Az idősügyi tanács nem jogi személy, és nem pártpolitikai szervezet. Azokat a 

szóhasználatokat, érvelési rendszereket is kerülik, amit a pártok alkalmaznak. Amikor valakit 

megkísért az a dolog, hogy ilyen társadalmi szervezetből politikai szervezetet csináljon, akkor 

azt igyekeznek háttérbe szorítani. Korábban (6-8 éve) az idősügyi tanács tagjai, hogy 

elnyerjenek különböző pályázatokat (természetes személyek), alakítottak egy Idősügyi Tanács 

nevű szervezetet. Amióta megtudta, hogy ez létezik, küzd azért, hogy ez szűnjön meg. Idén 

sikerült az ő tanúvallomása alapján megszűntetni ezt a nem működő, nem létező, de 

politikával kacérkodó formális szervezetet. 

 

Dr. Pál Attila: Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 14 igen szavazattal elfogadta, a 

következő határozattal: 

 

31/2015. (IX.24.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 

1./ elfogadja a Zala Megyei Idősügyi Tanács tevékenységéről szóló tájékoztatót; 

2./ megköszöni a Zala Megyei Idősügyi Tanács valamennyi tagjának, valamint Boda 

László Elnök Úrnak a megye területén élő időskorú lakosság érdekében végzett 

önkéntes munkát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 
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Megköszönöm Boda László elnök úr részvételét az ülésen és egyben kérem, tolmácsolja a 

közgyűlés határozatában foglaltakat az Idősügyi Tanács tagjai részére. 

 

 

 

6. RENDELET-TERVEZET A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. 

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA  

 

Dr. Pál Attila: Az előterjesztést képviselőtársaim kézhez kapták. A rendelet-tervezetet 

valamennyi bizottság megtárgyalta és a közgyűlésnek egyhangú szavazással elfogadásra 

ajánlotta.  

Kérdezem az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, képviselőket, hogy kívánnak-e 

hozzászólni? 

Nem. 

 

Kérem, szavazzunk a költségvetési rendelet módosításáról.  

Megállapítom, hogy a közgyűlés a rendelet-tervezetet 14 igen szavazattal elfogadta. 

 

6/2015. (XI.25.) ÖR 

 

 

 

7. A ZALA MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM 3.0 MÓDOSÍTÁSA 

 

Dr. Pál Attila: Az előterjesztést képviselőtársaim kézhez kapták. Valamennyi bizottság 

megtárgyalta és a módosított határozati javaslatot a közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra 

javasolta.  A Zala Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2 igen, 1 nem és 1 

tartózkodás szavazattal az előterjesztésről nem fogalmazott meg állásfoglalást. 

 

Kérdezem a képviselőket kívánnak-e hozzászólni? 

 

Hozzászólás nincs. 

 

Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. A bizottsági javaslatok alapján a 

határozati javaslat 1-2. pontját teszem fel szavazásra.  

 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a határozati javaslat első és második pontjait 14 igen 

szavazattal elfogadta, a következő határozattal: 

  

32/2015. (IX.24.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 

1. Zala Megyei Integrált Területi Program 3.0 verzióját a következők szerint 

módosítja: 

 

a.) A dokumentum 23. oldalán az ITP forrásallokációs táblázatában a szürke 

háttérrel jelzett összegek ezred értékei változnak az ütemezés táblával és a Kormány 

határozattal való összhang megteremtése érdekében: 
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5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-
ösztönzés és társadalmi együttműködés 

2,589 2,543 

5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási 
együttműködések (paktumok) 

1,913 
(74%) 

1,867 
(73%) 

5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű 
komplex programok  

0,249 
(10%) 

0,249 
(10%) 

5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása 0,427 
(17%) 

0,427 
(17%) 

Összesen 23,050 23,049 

 

b.) A dokumentum 29. oldalán a második bekezdés utolsó mondata törlésre kerül. 

 

c.) A dokumentum 33. oldalán „Az ITP indikátorvállalásai” alcím szöveges része 

helyébe a következő szövegrész lép:  

„Zala megye ITP-je által vállalt TOP eredményességi keretbe tartozó indikátorok 

megfelelnek az intézkedéseken belüli forrásarányos indikátorértékeknek.” 

 

d.) A dokumentum 34. oldalán az indikátorok az alábbiak szerint változnak: 

 

TOP 
prioritás/eg

yedi 
célkitűzés 

Kimeneti 
indikátor 

Mérték
egység 

TOP 
forrás-
arányo

s 
indikát

or-
értéke

k, 
2023 

A 
megye 
választ

ott 
intéz-

kedése
nkénti 
forrás-
keretei 
alapjá

n 
számí-

tott 
indikát

or-
értékei
, 2023 

A 
megy

e 
által 
vállal

t 
célér
ték – 
2023 

A 
megy

e 
által 
vállal

t 
célér
ték 
ITP, 

2018  

1.D 

Fejlesztett, 
0-3 éves 

gyermekek 
elhelyezés
ét biztosító 
férőhelyek 

száma 

db 361 361 361 120 

4.B 

Helyreállít
ott 

lakóegység
ek városi 

területeke
n 

lakóegy
ség 

33,47 33,47 34 15 

5.A 

A 
foglalkozta

tási 
paktumok 
keretében 
munkaerő

piaci 

szám 1238,1 
1208,2

9 
1209 242 
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programok
ban 

résztvevők 
száma 

 

 

e.) A dokumentum 35. oldalán „Az ITP ütemezése” alcím szöveges része helyébe 

a következő szövegrész lép: 

„Az ITP egyes TOP intézkedésekhez kapcsolódó forráslekötésének tervezett ütemezését 

a 8. táblázat tartalmazza. 

 

Az ütemezés tekintetében a főbb szempontok a következők voltak: 

 a források az időszak elején (2016-tól) kerüljenek minél nagyobb arányban 

meghirdetésre,  

 legfeljebb két ütemben,  

 a források 6 %-a intézkedésenként az operatív program előírásának megfelelően 

teljesítménytartalék formájában elkülönítésre került.  

 

Az egyes intézkedések esetében alkalmazott speciális döntési szempontok a következők 

voltak: 

• Az 1.1-es intézkedés keretében három (Ipari Park és iparterület fejlesztése, 

Inkubátorház fejlesztés, Helyi gazdaságfejlesztés) alintézkedés kerül meghirdetésre. 

• Az 1.2-es intézkedés részét képező turisztikai kerékpárút-fejlesztésekkel összhangban 

kerül meghirdetésre a hivatásforgalmi kerékpárutak kialakítása a 3.1-es intézkedés 

keretében.  

• A 4.3-as és a kapcsolódó 5.2-esintézkedések tervezésekor az ITP kalkulál azzal, hogy 

a 4.3 keretében megvalósuló infrastrukturális beruházások veszélyeztetett területek 

esetén fél, szegregátum esetében pedig egy évvel kövessék a releváns 5.2-es ESZA 

fejlesztéseket. 

• 5.1-es intézkedés esetében az IH iránymutatásának megfelelően 2016. második 

negyedévére tervezett a kötelezettségvállalás a paktum forráskeretének első ütemében, 

2018-tól a második ütemében. 

• Az 5.3-as intézkedés keretében az IH iránymutatásának megfelelően 2016. harmadik 

negyedévében szerepel kötelezettségvállalás. 

 

f.) A dokumentum 36-37. oldalán a 8. számú táblázat helyébe a jelen előterjesztés 

mellékletét képező táblázat lép. 

 

2. felkéri elnökét, gondoskodjon a módosított ITP 3.0 Irányító Hatóság részére 

történő megküldéséről. 

 

Határidő:  1, 2 pont azonnal 

Felelős:     Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 
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8. A ZALA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS ÁLTAL 200002910C 

SZÁMON KÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ ÉRKEZETT 

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA 

 

Dr. Pál Attila: Az előterjesztést képviselőtársaim megkapták, melyet a kérelem 

benyújtójának nyilatkozata alapján nyilvános ülésen tárgyal a testület. Az előterjesztést a 

Térségfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és a 

közgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra ajánlotta.  

 

Kérdezem a képviselőket kívánnak-e hozzászólni? 

 

Hozzászólás nincs. 

 

Kérem, szavazzunk a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapítom, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 14 igen szavazattal elfogadta, a 

következő határozattal: 

 

33/2015. (IX.24.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés, mint a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács döntéshozó 

jogutódja a 200002901C számú támogatási szerződésben Kövesi János Zalalövő, 

Kolozsvár utca 1. szám alatti lakos méltányossági kérelmét – amely az ingatlan-

nyilvántartás szerint a zalaháshágyi 98 helyrajzi számú (természetben Zalaháshágy, 

Petőfi Sándor utca 119. szám alatti ) ingatlanon, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

javára 5.080.000.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig bejegyzett végrehajtási jog 

megszűntetésére irányul – jogalap hiányában elutasítja.  

 

Felkéri elnökét, hogy a döntésről a kérelmezőt és a Magyar Államkincstár EU 

Támogatási Főosztály Felülvizsgálati Osztályát értesítse. 

 

Határidő: 2015. október 1. 

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke 

 

 

9. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK 

 

Dr. Pál Attila: 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. Az SZMSZ 32. §-a alapján önkormányzati ügyekben a képviselő a közgyűlés ülésén 

a fenti személyekhez felvilágosítás kérése céljából kérdést intézhet.  

 

Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy Zakó László képviselő úr „Milyen lépéseket tett a 

Zala megyét is érintő, illegális bevándorlók hada okozta veszélyek elhárítása ügyében?” 

címmel kérdést intézett hozzám. A testületi ülést megelőzően a kérdés kiosztásra került. 

Kérdezem képviselő urat kívánja-e szóban kiegészíteni? 

 

Zakó László: Igen. 
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Dr. Pál Attila: Megadom a szót Zakó László képviselő úrnak. 

 

Zakó László: Szeretné felhívni a figyelmet ara, hogy ez egy nagyon súlyos társadalmi, 

politikai, egészségügyi és gazdasági probléma, amely ha szigorúan nem is tartozik a törvény 

betűje szerint a Zala Megyei Közgyűlés hatáskörébe, de ez rendkívüli helyzet és rendkívüli 

intézkedéseket is megkövetelhet, és mint a közgyűlés tagjaként valamilyen szinten 

felelősséget kell vállalni, valamilyen szinten meg kell nyilvánulni. Ha nem is most, de a 

helyzet előre haladása során biztos és szeretné, ha valamilyen módon említenék a közgyűlésbe 

ezt a témát is, ha másképp nem, akkor a feltett kérdése kapcsán a decemberi ülésre 

előterjesztést kérve. 

 

Dr. Pál Attila: Megyei elnöki funkciómból kifolyólag ugyanúgy gondolkodom, mint 

képviselő úr, bár nem kötelezettségem, de nyilván ott kellett lennem a tett helyszínén. 

Valószínű többen kísérik figyelemmel az eseményeket, Röszke után sokan gondolták azt, 

hogy Zala megye felé is érkezni fognak migránsok. Tudtuk, hogy érkezni fog ez a tömeg Zala 

megyébe, olyannyira, hogy teljesen a sajtó kizárása nélkül Dr. Sipos Gyula rendőr 

vezérőrnagy úr összehívott szeptember 11-én 9.00 órára egy egyeztető megbeszélést a 

Letenyei idegen rendészeti objektumba, ahol gyakorlatilag arról beszéltünk, készen áll a 

határon egy olyan objektum, ami 600 fő migráns befogadására alkalmas. Az idegenrendészeti 

eljárás, ha szükséges, akkor ott lefolytatható, egyszer használatos eszközökkel felszerelt, az 

európai viszonyoknak megfelelő hangárral és épületekkel. Ez egy héttel volt azelőtt, hogy a 

migráns áradat megjelent Nagykanizsán és Letenyén. Szeptember 18-án, pénteken este, 

tábornok úrral Nagykanizsán a Csengery úti MÁV rakódónál személyesen követtem az 

eseményeket, amint a rendőrség a megfelelő módon (sajnos a horvát határőrök munkája 

elfogadhatatlansága miatt) a migránsokat a különböző határszakaszokon összeszedte, 

autóbuszokra tette és elszállíttatta a vonatra. Nagykanizsát 1000-1200 migráns hagyta el, azt 

követően átmentem Letenyére, ahol a határállomáson testközelből érzékeltem, milyen nagy 

probléma van. Azóta minden nap folyamatosan tájékoztatást kérek és kapok tábornok úrtól az 

éppen aktuális helyzetről. Bízom abban, hogy az az érvrendszer és az a gondolkodásmód most 

már Brüsszelben is világossá tette, hogy amit Magyarország képviselt az helyes út, és mi sem 

bizonyítja jobban, hogy kiutazott Miniszterelnök Úr Brüsszelbe 6 javaslattal a kezében - mit 

kellene Európának tenni - ebből ötöt elfogadtak.  

Képviselő Úr elfogadja válaszomat? 

 

Zakó László: igen 

 

Dr. Pál Attila: Kérdezem van-e valakinek kérdése? 

 

Nincs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

10. KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK, JAVASLATOK 

Dr. Pál Attila: Tisztelt Képviselőtársaim! Amennyiben egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, 

megköszönöm a konstruktív együttműködést, az ülést bezárom. A testület soron következő 

ülésére - amely egyúttal közmeghallgatás is - várhatóan az elfogadott munkatervben foglaltak 

szerint, 2015. december 3-án kerül sor. Felhívom a figyelmet, hogy október 1-je az Idősek 

Világnapja, kérem, minél többen vegyenek részt ezeken a rendezvényeken.  

 

 

Kme 

 

 

 

   Dr. Pál Attila         dr. Mester László  

            a közgyűlés elnöke                    megyei főjegyző 


