
1 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Zala Megyei Közgyűlés 2013. április 25-ei üléséről 
 

 

 

Az ülés helye: Megyeháza Deák Ferenc terme 

 

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

Roland, 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, Dr. Mester László 

főjegyző, Dr. Györke Gyöngyi aljegyző, Porkoláb Judit 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

meghívottakat, a sajtó munkatársait. Mielőtt az ülést megnyitja, kéri a megjelenteket, 1 perces 

néma felállással emlékezzenek Szalay Annamáriára, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

és a Médiatanács elnökére, a Zala Megyei Közgyűlés egykori tagjára, aki hosszan tartó, 

méltósággal viselt betegség után hunyt el.  
 

……. 

 

Az ülést 14,38 órakor megnyitja. Kéri, kapcsolja be mindenki a szavazógépét. Megállapítja, 

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

szerint 15 fő jelen van. Távolmaradását előzetesen jelezte: Nagy Kálmán alelnök úr. 

 

Tájékoztatja Képviselőtársait, hogy Pácsonyi Imre képviselő 2013. március 22-én kelt 

levelében a tankerületi igazgatói megbízásából adódó összeférhetetlenség megszüntetése 

érdekében azonnali hatállyal lemondott mandátumáról. A jelölő szervezetek nevében a 

megüresedett képviselői helyre Nagy Tamás jelöltet jelentette be a Területi Választási 

Bizottsághoz. 

Köszönti Dr. Tóth László urat, a Területi Választási Bizottság elnökét, és felkéri, hogy 

tájékoztassa a közgyűlést a mandátum igazolásának eredményéről. 

 

Dr. Tóth László: Tisztelt Közgyűlés! Pácsonyi Imre képviselő 2013. március 22-én kelt 

levelében a tankerületi igazgatói megbízásából adódó összeférhetetlenség megszüntetése 

érdekében lemondott mandátumáról. Amennyiben a megyei listáról megválasztott képviselő 

kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. A 

jelölő szervezetek nevében eljárásra jogosult meghatalmazott személy a lista 13. helyén 

szereplő Nagy Tamás jelöltet jelentette be a Területi Választási Bizottsághoz, amely 

megállapította, hogy a listán a jelölt szerepel, így igazolta mandátumát. A választási bizottság 

határozata jogerőre emelkedett, nincs akadálya a megbízó levél átadásának és a képviselői 

eskü letételének. 

 

Manninger Jenő: Megköszöni Dr. Tóth László elnök úr beszámolóját.  
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Kéri, szíveskedjenek valamennyien felállni, és kéri Nagy Tamás képviselő urat, mondja utána 

az eskü szövegét: 

 

„Én Nagy Tamás becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 

Zala Megyei Közgyűlés  tagjaként tisztségemből eredő feladataimat Zala  megye fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Felkéri Dr. Tóth László Urat, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi 100. törvény 105/A. 

§ (3) bekezdés i) pontja alapján, a megyei listán mandátumot szerzett képviselőnek adja ki a 

megbízólevelet. Megkéri Nagy Tamást, hogy fáradjon ki a pulpitus elé és vegye át a 

megbízólevelét. 

 

Gratulál Nagy Tamás képviselő úrnak. Kéri, hogy az esküokmányt szíveskedjen aláírni és az 

ülést követően a Hivatal munkatársainak leadni! 

Megköszöni a Területi Választási Bizottság elnökének, Dr. Tóth László Úrnak a 

közreműködést.  

Kéri, foglaljanak helyet. 

 

A közgyűlés napirendjeit tartalmazó írásos meghívót és előterjesztéseket valamennyien 

kézhez kapták. Tekintettel arra, hogy a parlament hétfői (2013. április 22-i) ülésén elfogadta 

az államháztartásról szóló törvény módosítására irányuló önálló képviselői indítványt, amely 

a költségvetési koncepció benyújtásának határidejét október 31-ében határozta meg, javasolja, 

hogy a meghívóban 9. pontként szereplő „A Zala Megyei Önkormányzat 2014. évi 

költségvetési koncepciója” című előterjesztést vegyék le a napirendről. 

 

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

javaslatuk? 

 

Nincs. 

Kéri, elsőként szavazzanak a meghívóban 9. pontként szereplő „A Zala Megyei 

Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója” című előterjesztést napirendről 

történő levételéről. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a meghívóban 9. pontként szereplő „A Zala Megyei 

Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója” című előterjesztés napirendről történő 

levételét 15 igen szavazattal elfogadta. 

 

Kéri, szavazzanak a mai ülés módosított tárgysorozatának elfogadásáról. 

 

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

tárgyalási sorrendjét 15 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, így az alábbi határozatot 

hozta: 
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16/2013. (IV.25.) KH 

 

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

hogy leveszi napirendjéről a meghívóban 9. napirendi pontként jelzett „A Zala 

Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója’ című előterjesztést.  

.   

 

 

1. ELNÖKI BESZÁMOLÓ. JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ 

HATÁROZATOKRÓL 

 

 

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

ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye? 

 

Nincs. 

 

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

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

17/2013. (IV.25.) 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 KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI ÉS 

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

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és a rendelet-

tervezetet, valamint az előterjesztés határozati javaslatát egyhangúan elfogadásra javasolta.  

Kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele, kérdése? 

 

Nincs. 

 

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

 

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

elfogadta, mely a következő: 

 

3/2013. (IV.26.) ÖR 
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Az előterjesztés határozati javaslatáról külön szükséges szavazni. 

 

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

 

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

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2013. (IV.25.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 

1./ a 2/2012.(I.11.) KH számú határozat 3. pontját módosítja és a Nemzetiségi 

Bizottság közgyűlési tagjának Pácsonyi Imre helyett Nagy Tamást 2013. április 26-i 

hatállyal 

 

2./ a 2/2012.(I.11.) KH számú határozat 4. pontját módosítja és Nagy Tamás nem 

képviselő tagot a Pénzügyi Bizottság közgyűlési tagjának 2013. május 1-i hatállyal 

 

megválasztja. 

 

Határidő: 2013. május 1. 

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

3. RENDELET-TERVEZET A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI 

GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, A PÉNZMARADVÁNY 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és a rendelet-

tervezetet egyhangúan elfogadásra javasolta. A könyvvizsgáló véleménye szerint az 

egyszerűsített összevont éves beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetése 

teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 

megbízható és valós képet ad.   
 

Kérdezi a képviselőcsoportok vezetőit, képviselőket van-e hozzászólásuk, kérdésük? 

 

Nincs. 

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

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a rendelet-

tervezetet, mely a következő: 

 

4/2013. (IV.26.) ÖR 
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4. RENDELET-TERVEZET A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI 

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 
 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és a rendelet-

tervezetet egyhangúan elfogadásra javasolta. A könyvvizsgáló véleménye szerint az 

egyszerűsített összevont éves beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetése 

teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 

megbízható és valós képet ad. 

 Kérdezi képviselőket, kívánnak-e hozzászólni? 

 

Nincs. 

 

Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a rendelet-tervezetet 15 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, mely a következő: 

 

5/2013. (IV.26.) ÖR 

 

 

 

5. TÁJÉKOZTATÓ A JÁRÁSI  RENDSZER FELÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS 

MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL 

 

 

Manninger Jenő: Köszönti az ülésen Rigó Csaba Kormánymegbízott urat. Az előterjesztést a 

Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Térségfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan 

elfogadásra javasolta. 

Felkéri Kormánymegbízott urat prezentációjának megtartására. 

 

Rigó Csaba: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Ezúton is köszöni a sok kérdést, ami a 

bizottsági üléseken elhangzott, mert ez visszaigazolja, azt a kormányzati elképzelést, hogy 

mindenki nagy érdeklődéssel van az állampolgárok bizalmának visszaszerzése iránt. Szeretné 

kiegészíteni az írásban leadottakat néhány szemléletes ábrával, amivel sugallja azt, hogy az 

állampolgár az első – ő értük dolgoznak ebben a folyamatban, aminek a végére 2013-ba 

érnek. 2011. január 3-án az országban 29 kormányablak nyílt, Zala megyében kettő: a 

megyeszékhelyen és Nagykanizsa Megyei Jogú Városban. Mára elértek oda, hogy májusban 

az 50.000-ik ügyfelet köszönthetik, aki az induló 31 ügykörrel, majd 69 –re bővülve a létező 

kormányablakokba megfordult, ügyet intézett. Már az indulásnál megmutatta azt a kormány, 

hogy nem csak új arculatba, egy hosszított nyitva tartással is szeretne az állampolgárok 

rendelkezésére állni. A két nagyvárosban elég nagy ügyfél elégedettségi mutatóval 

rendelkeznek. 2013. január 1-vel forduló ponthoz értek, a feladataik során a szervezeti 

struktúra tovább finomodott járási szintre azzal, hogy az önkormányzatoktól átvettek állami 

feladatokat. Olyanokat, amelyek nem teljes mértékben finanszírozódtak le a központi 

költségvetésbe. Ezzel együtt megnyílt a lehetősége annak, hogy azonnali intézkedéseket 

lehessen hozni. Ilyen volt az, amikor a két nagyvárosban hosszított nyitva tartást rendeltek el, 
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amit jó néven vettek az állampolgárok. 2014. elején, a mostani okmányirodák bázisán, több 

mint 300 kormányablak jön létre az országban, Zala megyében 10 városban lesz. A 

legfontosabb megemlítendő dolog az, hogy 2500 ügyben tudnak majd az állampolgárok 

segítséget kapni. Jelen pillanatban is képzésen esnek át azok a kollégák, akik 

kormánytisztviselők voltak korábban vagy az önkormányzatoktól kerültek át 

köztisztviselőként. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen próbálják meg elsajátítani azt a 

tudást, amit egy egyablakos ügyintézésnél megkíván az állampolgár. Nagyon fontos, hogy 

ügyfélközpontú szemlélet legyen, minél gördülékenyebb ügyintézés valósuljon meg. A Zala 

Megyei Kormányhivatalban folyik egy egyedi program is, amire nem kérték fel őket, de 

kíváncsiak a kormányablakokban dolgozók véleményére, arra vonatkozóan, hogy mik a 

tapasztalatok. Elindítottak egy ügyfélközpontú, ún. ügyfélszolgálati munkatársaknak tartó 

workshop-ot, amivel az a közvetlen cél, hogy kiderüljön az állampolgári jelzés alapján a 

korrekciós szükséglet, igény. Konzultációt kezdeményeztek teljesen partneri viszonyba, és 

szorgalmaznak mindenféle interaktív megoldást – kérdőíveket töltetnek ki önkéntes alapon 

minél kisebb intervallumú idő alatt, hogyan lehet javítani a munkán, ahhoz, hogy még jobb 

legyen az állampolgárnak. Jó gyakorlatként fogja elmondani Miniszter úrnak, és reméli, hogy 

máshol is elindul ez a munka. A járások kialakításával létrejött az a négy szint, ami alapján az 

állam el tudja érni az állampolgárokat. Az első és legmagasabb szint a járási székhely, amibe 

a törzshivatal és járási szakigazgatási szervek tartoznak. A második szinthez a járási 

kirendeltségek tartoznak okmányirodákkal és kormányablakokkal. 2013. év végére 10 

településen lesz kormányablak, ami a harmadik szintet jelenti. A negyedik szint a települési 

ügysegédi rendszer, ami azt jelenti, hogy azokban a falvakban, településeken ahol nincs 

kormányablak, nem járási kirendeltség és nem is járás székhely, ott is lehessen a hét 

valamilyen napszakában államigazgatási ügyintézést biztosítani. Ezt kell összehangolni az 

önkormányzatokkal, a közös hivatalokkal, amelyek létrejöttek március 2-ig Zala megyében is. 

Egyetlen egy esetben kellett azzal a kijelölési jogával élnie, amit a jogszabály meghatároz, 

ugyanis Zalaigrice jogszerűen nem tartozott sehova. Hozott egy döntést korábban, ami 

jogszerűtlen volt (BM és KIM állásfoglalás szerint). Ez esetben élt a jogával, melynek 

következtében Zalaigrice a Zalaszentmihályi közös hivatalhoz tartozik. A közös hivatalok 

székhelye és a közös hivatalok által működtetett települési kirendeltségeken helyi 

önkormányzati ügyintézés folyik. A korábbi több mint 90 önkormányzati hivatalból - anélkül, 

hogy csorbult volna az önkormányzatok önállósága – az új önkormányzati törvény szerint, 

ahogy megegyeztek járásonként, létrejött 10 városi polgármesteri hivatal, 2 községi 

polgármesteri hivatal, 44 közös önkormányzati hivatal és a Megyei Önkormányzati Hivatal. 

Így 57 az a hivatali szám, ami korábban 90 volt. A rendszer olcsóbb lett és remélik, hogy 

hatékonyabb is. A felmerülő problémákat jelezték, vannak települések, ahol a kötelezően 

ellátandó feladatokra leadott létszám az éppen, hogy lefinanszírozott vagy alul finanszírozott. 

Változtak más jogszabályok is – a helyi önkormányzati társulásokat át kell gondolni június 

30-ig, felül kell vizsgálni a társulási megállapodásokat. A járási hivatal áll egy törzshivatalból, 

amelynek hatósági osztálya van, a települési ügysegédek is idetartoznak, az okmányirodák és 

kormányablakok. A törzshivatalhoz tartozik egy működést támogató osztály is, valamint a 

szakigazgatási szervek, melyeket a jogszabály előír. Pluszba jött be az önkormányzati 

feladatok átkerültével a Járási Építésügyi Hivatal és a Gyámhivatal. Az országban speciálisan 

58 helyen van kulturális örökség védelem is a Járási Építésügyi Hivatalon belül. A járási 

rendszer létrehozásának mindenképpen van hatása: arra számítanak, hogy egyszerűbb, 

gyorsabb ügyintézés lesz helyben. Ettől függetlenül az elektronikus ügyintézés fejlesztésének 

mennie kell tovább. Kérdésként szokott felmerülni, hogyan lehet kiképezni a kollégákat fél év 

alatt, hogy mindenhez értsen? Arról van szó, hogy a 2500 ügy nagy része elindítható és 

rendezhető lesz a kormányablakokban. Nagyon kis részéről tájékoztatást nyújtanak, majd 

azokat a hagyományos szakigazgatási szervben lehet elintézni egyéb objektív okok miatt. 
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Azok a kollégák, akik ott ülnek felsőfokot végzett, nyelvet beszélő szakemberek lesznek, 

akiknél remélhetőleg első helyen az állampolgár áll majd, különös empatikus készséggel 

bírnak. Biztos nem fognak mindenhez érteni, de tudják, hova kell fordulniuk az ügy elintézése 

érdekében. Azt is remélik, hogy csökkeni fog a bürokrácia, de ez nagyban összefügg az 

eljárási szabályokkal, melyeket a kormány próbál egyszerűsíteni. A települési ügysegédi 

rendszerben csak látszólagos a párhuzamosság. Szét vannak választva a helyi ügyek és a 

mechanikus államigazgatási ügyek, ugyanis a helyi ügyekhez helyismeret kell, azokat nem 

lehet központosítani. Meg kell említeni a helyi védelmi bizottsági ügyeket. 2012-ben egy 

stabil, jól működő rendszert vett át elnök úrtól. 2013. január 1-től a helyi védelem 

irányításának ügye is tovább finomodott. A jogszabály azt mondja, hogy a járás vezetője a 

helyi Védelmi Bizottság elnöke, akinek 2 helyettese van: az egyik a Járási Hivatalvezető 

helyettese, a másik pedig a Járási Helyi Védelmi Bizottság titkára, aki egy önkéntes 

honvédelmi referens. A bíróságok is igazodtak illetékességi területben a járásokhoz. A járások 

kialakítását egy megegyezés előzte meg, amit írásba kellett foglalni, sőt településenként 

valamennyi polgármesternek is alá kellett írnia, és bírnia kellett az adott település testületének 

támogatását. Zala megyében ezt a munkát 2012. október 12-ig sikerült elvégezni, ezért 

valamennyi polgármesternek maximális köszönet jár. 310 státusz került át az 

önkormányzatokból és gyakorlatilag mindenben sikerült megegyezni a 258 település 

mindegyikében. Nem volt problémamentes az átállási folyamat, a megegyezések mindenhol 

megtörténtek. Ez a rendszer megy tovább a következő önkormányzati választásig, a 

tapasztalatokat le kell szűrni, a kormányzat nyitott arra, hogy ha valahol korrigálni szükséges, 

akkor ott az megtörténhessen. Köszöni a figyelmet, ha van kérdés szívesen válaszol. 

 

Manninger Jenő: Köszöni Kormánymegbízott úr tájékoztatóját. Kérdezi van-e kérdés a 

napirendhez? 

Nincs. 

 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. Aki egyetért a határozati javaslat 

elfogadásával, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 14 igen, 1 tartózkodó szavazattal 

elfogadta, a következő határozatot hozta: 

 

19/2013. (IV.25.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés a Zala Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 

tájékoztatóját a járási rendszer felállításáról és működésének tapasztalatairól 

elfogadja. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 
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6. ZALA MEGYE SZEREPE A TÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI FEKVŐBETEG 

ELLÁTÓRENDSZERBEN 

 

 

Manninger Jenő: Köszönti az ülésen Linbach Viktor urat, a Nyugat-Dunántúli Térségi 

Egészségszervezési Központ Zala megyei referensét. Az előterjesztést a Térségfejlesztési 

Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolta.  

Felkéri Linbach Viktor urat az előterjesztésben foglaltak szóbeli kiegészítésére. 

 

Linbach Viktor: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Olyan pályázatokról számol be, 

amelyek a megye egészségügyi intézményeit érintik. Elsőként ezek közül az NYDOP 5.2.1 a 

rehabilitáció fejlesztéséről szóló pályázatról. Három intézményt érint: a Zala Megyei 

Kórházat, a Nagykanizsai Dorottya Kórházat és a Keszthelyi Városi Kórházat. 

Nagyságrendileg a megyeiben 176 millió, a Nagykanizsaiban 220 millió, a Keszthelyiben 

pedig 240 millió forintos támogatásról történt döntés. Ezek a pályázatok elindultak, a 

közbeszerzési pályázatok folyamatban vannak, jól haladnak és valószínűleg 2013-ban le 

fognak záródni és sikeresek lesznek. Tudomása szerint a forrás rendelkezésre áll. A következő 

a Nagykanizsai Dorottya Kórházban folyó 2 pályázat (TIOP 2.2.2, TIPO 2.2.4.)- az építészeti 

munkák végső stádiumban vannak, az épületek gyakorlatilag átadás előtt állnak, a műszer 

beszerzések is folyamatban vannak, az ütemtervnek megfelelően halad a munka. Ami 

problémát jelent, az a forráshiány. Az egyik pályázatnál 162 millió, a másiknál 361 millió 

forint hiányzik. Ezeket a hiányokat államtitkársági szinten kezelnek, a megfelelő igények a 

forrás kiegészítésre és a projekt szervezet részéről beadásra kerültek, próbálják a megfelelő 

szinten megkeresni azokat a lehetőségeket, ahonnan ezeket a hiányokat kiegészíteni lehet. A 

GYEMSZI és az Államtitkárság folyamatosan egyeztet és dolgozik a megoldáson. A Zala 

Megyei Kórház Kardiológiai Szívsebészeti Centrum 2.2.4-s pályázatnak volt egy 

közbeszerzési eljárása, ami sikertelenül zárult, kiderült, hogy a pályázatnak elég komoly 

forrásszükséglete van, ami nagyságrendileg 700 millió forintot jelent. Állami 

segítségnyújtásból ennek az összegnek egy töredéke rendelkezésre áll, de az új eljárás keretén 

belül kapott összeg sem fogja fedezni azt a többletet, amire a pályázatnak szüksége van. A 

Perinatális Intenzív Centrum pályázat esetében az eszközbeszerzési eljárás újra ki lett írva, 

kompromisszumos megoldásként némileg csökkentették a műszaki tartalmat, anélkül, hogy a 

szakmai tartalom sérült volna. Itt is szükség lesz egy minimális forrás kiegészítésre, ami 

nagyságrendileg 20 millió forintot tesz ki, biztosítva lesz a pályázat sikeres lebonyolítása 

érdekében. A TIOP 2.2.6. pályázat a „Struktúra váltás támogatása járó és fekvőbeteg ellátás 

fejlesztésében”- erre azok az intézmények pályázhatnak, akik az állami átvétel és az átalakítás 

során valamiféle változáson mentek keresztül. A megyében két kórházat érint: a Hévízi és a 

Keszthelyi Kórházat. Az egészségügyi alapellátás, egészségházak, járó beteg ellátó központok 

fejlesztést az NYDOP 2.1.1. pályázat biztosítja, ami végső fázisban van. Letenye Város 

Önkormányzata beadta az egészségház fejlesztésre a pályázatát, ez a GYEMSZI-t csak 

annyiban érinti, hogy a járó beteg ellátás szolgáltatását a Nagykanizsai Dorottya Kórház 

végzi, így konzorciumi partnerként szerepelnek a pályázatban. Sikerült az önkormányzattal 

úgy megállapodni, hogy hosszú távon reményeik szerint a jól működő ellátás biztosított lesz. 

Köszöni a figyelmet.  

 

Manninger Jenő: Kéri képviselőtársait, akinek hozzászólási szándéka van a napirendi pont 

anyagával kapcsolatban, szíveskedjék jelezni. 
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Megadja a szót Lelkó Tamásnak. 

 

Lelkó Tamás: Tisztelt Elnök úr! A Nagykanizsai Kórházban van egy CT készülék és a 

Keszthelyi Kórházba is fog egy nemsokára érkezni. Amennyiben a CT-nek van plusz 

kapacitása, akkor van-e arra lehetőség, hogy egészségügyi turizmus szolgáltatás címén ezt a 

plusz kapacitást esetleg Csáktornyára, Varasdra eladni, természetesen pénzért?  

 

Linbach Viktor: Az által, hogy Horvátország unió tag lesz, elvileg októbertől megnyílik az a 

fajta lehetősége, hogy uniós állampolgárai máshol is igénybe vehessenek bizonyos 

szolgáltatásokat, döntően olyanokat, ahol várólisták vannak. Ez egyrészt lehetőség, másrészt 

problémát jelent az egészségügy számára. Lehetőség abból a szempontból, hogy akár a horvát 

állampolgárok bizonyos ellátását meg lehetne oldani Nagykanizsán, illetve a határ közeli 

kórházakban, viszont ugyanennyi nehézséget is jelenthet, hogyha a várólistákon szereplő 

magyar állampolgárok egy külföldi intézetben szeretnék például a csípőprotézisüket 

megműteni. A lehetőséggel számolni kell és foglalkozni, a GYEMSZI-ben azzal is 

foglalkoznak, hogyan lehetne a várólistákat csökkenteni azáltal, hogy ne teremtődjön meg az 

a probléma, hogy külföldre kelljen menni a magyar állampolgároknak bizonyos 

beavatkozásokat elvégeztetni.  

 

Manninger Jenő: Megadja a szót Góra Balázsnak. 

 

Góra Balázs: Tisztelt Közgyűlés! A konszolidáció környékén a Zala Megyei Kórháznak volt 

egy 5 milliárd forint értékű nyert pályázata kórház rekonstrukcióra. Kérdezi erről van-e 

valami információ? 

 

Linbach Viktor: A „Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum fejlesztése” elnevezésű 

pályázatról van szó. Mint már említette 700 millió forintos forráshiánya van, a közreműködő 

szervezet felé új közbeszerzési eljárás került kiírásra. Ez kormányzati beavatkozást igényel. 

 

Manninger Jenő: Nem tévesztették szem elől, a napirendi pont is azt szolgálja, hogy 

tájékozódjanak a pályázatokról. 2008 óta folytatódik az előkészítése az említett pályázatnak, a 

költségek növekedése részben ennek is betudható, reméli, hogy a beruházás meg fog 

valósulni. 

 

Megadja a szót Lelkó Tamásnak. 

 

Lelkó Tamás: A műtéti eljárásokra nem gondolt, csak a diagnosztikára. Ha a CT-nek van 

plusz kapacitása, akkor lehet-e, mert a mód megvan rá. 

 

Linbach Viktor: Azzal, hogy a Keszthelyi Kórház beadta a pályázatát, azt jelenti, hogy 

többlet kapacitásra is beadta, könnyen lehet, hogy azokra a kapacitásokra, amik 

felszabadulnak, lehetne megoldást találni.  

 

Manninger Jenő: Megállapítható, hogy a nagytérségi kialakítás mellett a megye fekvőbeteg 

ellátásában nem kellett lényeges beavatkozásokat létrehozni. Örvendetes, hogy a megye 

fekvőbeteg intézményei továbbra is be tudják tölteni ezeket a szerepüket, sőt megyén túl 

nyúló feladatokat is. A struktúraváltáshoz is kapcsolódnak újabb pályázatok, amelyek 

lényeges fejlesztéseket jelentenek. Köszöni a GYEMSZI-nek, hogy ezt a munkát összefogta, 

és Linbach Viktor úrnak a kiegészítéseket. 
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 Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. Kéri, aki egyetért, igennel 

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

20/2013. (IV.25.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 

1. elfogadja a „Zala megye szerepe a társégi egészségügyi fekvőbeteg 

ellátórendszerben” című tájékoztatót. 

 

2. továbbra is elsődleges prioritásnak tekinti a megye lakosainak magas szintű 

egészségügyi ellátását, ezért ennek elérése és fenntartása érdekében együttműködik a 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és Szervezetfejlesztési Intézettel és a 

Nyugat-Dunántúli Térségi Egészségszervezési Központtal.    

 

Határidő:  1. pont: azonnal 

      2. pont: folyamatos  

Felelős:     Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

 

7. TÁJÉKOZTATÓ A MEGYEI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYRENDSZER 2013. 

JANUÁR 1-TŐL ÉRVÉNYES MŰKÖDÉSÉRŐL 

 

 

Manninger Jenő: Köszönti Dr. Halász Gabriellát, a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatóját. Az előterjesztést a Térségfejlesztési 

Bizottság megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. 

Kérdezi Igazgató asszonyt, kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztésben foglaltakat? 

Igen. 

 

Dr. Halász Gabriella: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének nevében áll itt, mely 2013. április 1-je óta van 

így. Elődjük, a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ vette át 2012. január 1-től a Megyei 

Önkormányzat által fenntartott valamennyi intézményt. Az akkori intézmény küldetése az 

volt, hogy elősegítse azt az ágazati fenntartói struktúrát, amelyet az új önkormányzati törvény, 

köznevelési törvény és egyéb jogszabályok határoznak meg. Így 2013. január 1-től már a 

közgyűjteményi intézmények, a múzeumok és a könyvtár is az önkormányzatokhoz kerültek, 

majd április 1-től a többi ágazat is az ágazati fenntartók kezébe. Az elmúlt évet 

megnyugtatóan tudták végrehajtani, mely annak is köszönhető, hogy a Megyei Önkormányzat 

nagyon felelősségteljes gazdálkodással és költségvetéssel adta át az intézményeit az államnak. 

Ennek a következményeképpen biztonsággal tudták ellátni az ellátottjaikat, biztonsággal 

tudták üzemeltetni az épületeket. Az átvett szociális intézményekhez az állam még az 

önkormányzatoktól is vett át bizonyos típusú bentlakásos intézményeket (pszichiátriai 
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betegek, fogyatékosok, szenvedélybetegek). Zala megyében ez azt jelenti, hogy állami 

fenntartásba került a Zalaapáti Pszichiátriai Betegek Otthona is, amely korábban fővárosi 

intézmény volt. Közel 10 éve vesz részt a megye szociális koncepciójának alakításában, 

számos alkalommal beszéltek arról, hogy az önkormányzati tervezés az önkormányzatokra 

szabott feladat, kötelezettség olyan atomizált, nagyon gyakran nem koordinált 

ellátásszervezést jelentett, amely pazarláshoz is vezetett. Azt gondolja, hogy április 1-től egy 

új szemléletű szociális tervezés kezdődhet el, hiszen bizonyos területeken olyan új szakmai 

elvárásokat látnak, amelyek mindenképpen egységes és nagyobb volumenű, globális és 

egységes gondolkodást igényelnek. A fogyatékkal élőkről történő gondoskodásra gondol 

elsősorban, hiszen ma már elavultnak számít az a fajta intézményi ellátás, amelyet ma az 

ország nagy részén nyújtani tudnak, inkább a társadalomba integrált, támogatott lakhatási 

formák elfogadottak Európa szerte. Ezt sokkal nagyobb ellátási területen lehet jól 

megszervezni egy egységes szakmai szervezettel. Ilyen irányba mennek el és elkezdődik egy 

valódi szakmai építkezés. A héten értesítést kaptak arról, hogy a Pózvai Szociális Otthon két 

telephelyére benyújtott pályázatuk közül az egyik nyert 180 millió forint értékű támogatást, a 

másik pedig tartalék listára került, így bízik benne, hogy sikerül azt is megvalósítani. További 

pályázatokat terveznek elindítani, illeszkedve a pályázati kiírásokhoz és a szakmai 

elvárásokhoz. Gondolkodnak autista farm létrehozásába, tehát elsősorban a fogyatékos ellátás 

fejlesztésében, kifejezetten a foglalkoztatásra építve és a személyzet vonatkozásában 

munkahelybővítés szempontjából is megváltozott munkaképességűek számára szeretnének 

munkahelyeket teremteni, miközben korszerű fogyatékos ellátást valósítanak meg. Ha van 

kérdés szívesen válaszol.  

 

Manninger Jenő: Köszöni szépen Igazgató asszonynak a beszámolót a kiegészítéssel együtt. 

Kérdezi a képviselőcsoportok vezetőit, a képviselőket kívánnak-e hozzászólni? 

Megadja a szót Lelkó Tamásnak. 

 

Lelkó Tamás: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Igazgató asszony! Szigorúan 

azok a férőhelyek, amelyeket 2012. január 1-jén kerültek átadásra (1061, illetve a Gyermek 

Intézmény esetében 492) sérültek, csökkentek vagy növekedtek? Második kérdése: a 

költségvetéssel kapcsolatba nem lát konkrét számokat, ha a 2011. évet tekintik bázisnak, 

akkor ahhoz viszonyítva ezek a költségvetési számok csökkentek-e 2012-ben? Régebben őt a 

Zala Megyei Közgyűlés a Magyarszerdahelyi Rehabilitációs Intézetbe delegálta az 

Érdekvédelmi Fórumba. Az intézmény nagyon sok önként vállalt tevékenységet végzett, 

(zenestúdió, táncstúdió) a rehabilitációba nagy szerepe van annak, hogy az embereket 

visszavigyék a társadalomba. Ebbe a feszített, központosított nemzeti költségvetésbe az 

önként vállalt feladatok sérültek-e, illetve van-e arra esély, hogy legalább olyan színvonalon, 

mint amikor a Megyei Közgyűlés volt a gazdája, tovább tudják folytatni? 

 

Dr. Halász Gabriella: A férőhelyek nem csökkentek, de azért arra szeretné felhívni a 

figyelmet, hogy a férőhely az csak egy mutatószám. Elmondta, hogy az intézményi ellátásból 

már ki kell lépni, például a fogyatékkal élők ellátása esetében inkább a támogatott lakhatást 

előnybe helyezni. Tehát nem az intézményi férőhely az a korszerű és modern forma, amivel 

korábban számoltak. Ugyanígy a gyermekvédelemben sem csökkent a férőhelyek száma, de 

reméli, hogy jövőre jelentősen csökkenni fog. Azért mondja, mert 2014-től a 12 éven aluli 

gyermekeket már csak nevelőszülőknél szeretnék elhelyezni. Ez a kormányprogram, mely 

szakmailag semmiképpen nem vitatható. Most még nem csökkentek, de reméli, hogy a 

szakmai fejlesztés azt fogja jelenteni, hogy egyre kevesebben élnek a viszonylag zártabb 

intézményi ellátásba. A költségvetésre vonatkoztatva – természetesen az önkormányzat annak 
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idején az állami normatívából és az általa hozzátett költségvetési forrásból működtette az 

intézményeit - a 2012. évi költségvetésük nem érte el ezt az összeget, de évközben számos 

olyan intézkedést tettek (gazdálkodás integrációja, áttekintették a létszámokat, takarékos 

gazdálkodás a személyzettel, takarékos gazdálkodás a beszerzések során), ami oda vezetett, 

hogy valamennyi intézmény pénzmaradvánnyal zárta az évet és nem volt kifizetetlen tartozás 

az év végén. A szakmai munka nem sérülhetett az elmúlt évben, kisebb-nagyobb akadozások 

az új intézményi rendszer miatt voltak, de ez adminisztrációs okokból adódott. 

Megnyugtatónak tartja a helyzetet. 

 

Manninger Jenő: Megadja a szót Góra Balázsnak. 

 

Góra Balázs: Azt hallotta, hogy férőhelyek nem csökkentek, de gondozotti létszámban volt-e 

olyan mozgás, hogy másik megyébe átvittek, csoportosítottak? 

 

Dr. Halász Gabriella: Nem, ez még nem történt meg. Az elmúlt év felkészülés volt a 

végleges és új fenntartói struktúra kialakítására, valamint a gazdálkodás integrációja volt egy 

nagy feladat. Ilyenekbe nem léptek még, egyetlen egy speciális eset volt, amikor ellátási 

szerződést kötöttek. Nem vagyok ellene, hiszen nem biztos, hogy minden megyébe olyan 

különleges ellátás, például magatartás zavaros kamasz gyerekek számára kell 10-15 férőhelyet 

fenntartani. Biztos, hogy a szomszédos megyéknek együtt kell működni és ennek meg is 

lesznek a feltételei. 

 

Góra Balázs: Említésre került, hogy a Zalaapáti intézmény visszakerült az államhoz – 

Bucsuszentlászló is a fővárosé volt? 

 

Dr. Halász Gabriella: Ez már egy összevont intézmény, azért nem említette, mert 

Zalaapátihoz tartozott.  

 

Manninger Jenő: Köszöni még egyszer Igazgató asszonynak a kiegészítéseket. 

 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. Aki egyetért a határozati javaslattal kéri, 

igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal a határozati javaslatot egyhangúan 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2013. (IV.25.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés a megyei szociális intézményrendszer 2013. január 1-től 

érvényes működéséről szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 
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8. ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY 

TÁJÉKOZTATÓJA A 2012. JANUÁR 1.-2013. MÁRCIUS 31. KÖZÖTT 

VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 

 

Manninger Jenő: Köszönti az ülésen Nagy András ügyvezető igazgató Urat. Az 

előterjesztést Térségfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolta. 

Megkérdezi Nagy András Urat, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? 

Igen. 

Nagy András: Tisztelt Zala Megyei Közgyűlés! Az alapítvány egy közhasznú nonprofit 

szervezet, mely magas színvonalú szolgáltatások nyújtásával segíti elő a működési területén a 

vállalkozások megalakulását, fejlődését, versenyképességük folyamatos növekedését. A hazai 

és Európai Uniós piaci folyamatokba, innovációba, együttműködésbe klaszter és más hálózati 

formákba való bevonásukkal és finanszírozásuk növelésével segíti elő, hogy Zala megye és a 

régió gazdasága, a vállalkozások jobb működése növekvő hazai és EU-s szerepvállalása révén 

tovább fejlődjön.  Az alapítvány folyamatos információnyújtással, tájékoztatással, 

tanácsadással, üzleti partner közvetítéssel, kedvezményes hitel konstrukciókkal, közös 

pályázatok benyújtásával, elnyerésével, pályázat írással, illetve tanácsadási alvállalkozói 

munkákkal és a rendelkezésére álló források folyamatos egyeztetésével, elosztásával segíti a 

vállalkozásokat. A vállalkozások részére a pályázati források ingyenes tanácsadását és 

kedvezményes pályázatírást végeznek, a megyében ezzel vezető szerepet betöltve. A 

mikrohitelezésen túl részt vesznek egyéb uniós és hazai pénzügyi szolgáltatások 

kialakításában és nyújtásában. A sikeres kombinált mikrohitelezésen túl, törekednek új 

közreműködői feladatok lebonyolításában részt venni, hiszen a következő 7 éves uniós 

ciklusban a kormány több forrást szeretne vállalkozásfejlesztésre költeni. A Gazdasági 

Operatív Programba elköltésre kerültek Magyarországon, azok a vállalkozásfejlesztési 

pénzek, amelyeket a kormány erre a célra csoportosított át és Miniszter Elnök úr elmondása 

szerint ezeket a pénzeket egy magasabb szintre szeretnék vinni a következő uniós ciklusba. A 

rendezvényeiken (konferenciák, előadások, workshop-ok) népszerűsítik a vállalkozói kultúrát, 

segítik az innovációs és fejlesztési tevékenységet, és közreműködnek nagyon sok szervezet 

munkájában. Meglévő vállalkozói inkubátor házaikat (Zalaegerszegen, Lentiben, 

Zalaszentgróton) rentábilisan működtetik, közel 100%-os kihasználtsággal. Új inkubátor 

házak működését segítik elő, ezáltal támogatva új vállalkozások létrejöttét, fejlődését. A 

Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium országos hálózatának tagjaként erősítik az 

országos fellépést, közös lobbi, szakmai tanácsokat adnak a minisztérium felé, melybe őt 

stratégiáért felelős alelnöknek választották a közelmúltban. Tevékenységüket két nagy 

tevékenység teszi ki: a mikrohitelezés és a nemzetközi projektek futtatása. Jelen pillanatban 4 

mikrohitel programban nyújtanak kedvező támogatási hiteleket, ezzel az ország egyik 

legnagyobb nonprofit hitelszervezetévé léptek elő. Jelenlegi portfóliójuk több mint 7,7 

milliárd forint, ügyfél állományuk több mint 648 vállalkozás. Kombinált mikrohitel esetén 

közreműködő szervezetként vannak jelen, az-az a vállalkozások a Zala Megyei 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5 irodájába nyújthatják be a pályázati adatlapot, 

gyakorlatilag az elbírálás helyben történik. Munkatársai minden esetben megnézték a 

beruházás helyszínét és tárgyát, a Mikrohitel Bizottság pedig a vállalkozások üzleti terve és 

eddigi tevékenysége alapján döntött a hitelek kihelyezéséről. A ZMVA tagja a Magyar és az 

Európai Mikrofinanszírozási Hálózatnak is. A Succeed projekt célja a határmenti családi 

kisvállalkozások vezető váltásának gördülékennyé tétele, hiszen nagy probléma ezeknél a 

családi vállalkozásoknál, hogy a fiatalok nem viszik őket tovább. Jelen pillanatban ez a 
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mutató 25%-on áll. A családi vállalkozások foglalkoztatási szempontból az összes 

foglalkoztatás több mint a felét teszik ki.  A másik projektjük célja a magyar horvát régióban 

a jövőbeli EU-s források kapacitásának fejlesztése, hiszen Horvátország idén csatlakozik az 

unióhoz, így megnyílnak piacai a magyar vállalkozások előtt is. Ezeket a rendszereket 

közösen dolgozzák ki, annak érdekében, hogy még több pénzt lehessen hozni a magyar és 

horvát vállalkozásokba. A Délkelet Európai Projekt célja, hogy elősegítse az innovációt a fa- 

és bútor ipari szektorban. A PHCC projektjük az energia hatékony építészet területén egy 

újszerű szakképzés kidolgozása, mely során ezen újszerű technológiákban dolgozó 

mesterembereket képeznek. A LAMAPROM projekt a munkaerő-piacifejlesztés a szlovén-

magyar határ térségben, munkaügyi szolgáltatások, képzési programok nyújtása, célcsoportok 

részére.  

 

Manninger Jenő: Nagy András ügyvezető igazgató úr is részt vett a fejlesztési koncepció 

kidolgozásában, ezúton is köszöni az együttműködését. Van-e valakinek kérdése? 

 

Megadja a szót Pálinkás Róbert képviselő úrnak. 

 

Pálinkás Róbert: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon fontosnak tartja a Zala 

Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány elmúlt időszakban végzett munkáját. Hallhattuk a 

számokat, több mint 600 zalai vállalkozásnak tudtak különböző hitelkonstrukción keresztül 

fejlesztéseket megvalósítani, azt kéri igazgató úrtól, hogy a továbbiakban is hasonló 

intezítással vegyen részt a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ezeknek a 

projekteknek a lefordításában a zalai vállalkozások részére, egy emészthető formában való 

átalakításában. Kormányzati törekvés is, hogy a kis- és középvállalkozásokat az 

elkövetkezendő időszakban meg kell tudni erősíteni és ehhez szükség van a megyében az 

alapítványra. További jó munkát kívánok ehhez. 

 

Nagy András: Az ország egyik legnagyobb nonprofit mikrohitel szervezete az övüké, ami azt 

jelenti, hogy elsősorban Zala megyében, de a környező megyékből is finanszíroznak. 

Említette, hogy a vállalkozásfejlesztési pénzeket a kormány meg szeretné emelni, ezek 

közvetítésébe reméli, hogy alapítványuk is sok feladatot fog kapni. 

 

Manninger Jenő: Fontosnak tartja, hogy a Zala Megyei Közgyűlés visszakapta az alapítvány 

külső joggyakorlását, ami összhangban van azzal, hogy a közgyűlésnek a fejlesztésekben és a 

fejlesztéseknek a gazdaságban való fókuszálásával jelentős szerepe juthat. Mindez egy 

koncepció jegyében történik, a térségfejlesztés és a gazdaságfejlesztés együttes működésében 

és annak az elkötelezettségében, hogy a fejlesztési források minél inkább a 

vállalkozásfejlesztésre és a munkahelyteremtésre fókuszáljanak. 

Kéri, szavazzanak. Aki egyetért a tájékoztatóval, kéri, igennel szavazzon. 

 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
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22/2013. (IV.25.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2012. 

január 1.-2013. március 31. között végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját 

tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:    Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

 

9. TÁJÉKOZTATÓ A MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI TERVEZÉS 

ÁLLÁSÁRÓL 
 

 

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

elfogadásra ajánlja. A Zala Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2013. április 17-i 

ülésén a tájékoztatót elfogadta és javasolta közgyűlés általi megtárgyalását. Remélhetőleg a 

következő közgyűlésen tájékoztatást adnak az ÁROP pályázat előre haladásáról, körülbelül 50 

millió forintra pályázhatnak, mely összeg elnyerése esetén felgyorsulnak a programozás 

munkálatai, amely részletesen területre szóló programokat fog készíteni a megye tervezésére.   

Kérdezi, van-e valakinek hozzászólása?  
 

Nincs. 
 

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

szavazzon. 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

23/2013. (IV.25.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés 

 

1. a megyei területfejlesztési tervezésről szóló tájékozatót elfogadja. 
 

2. felhatalmazza elnökét, hogy az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében 

megjelent „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő 

megyei önkormányzatok számára” című ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázati 

felhívás alapján a megyei területfejlesztési munkák 100 %-os állami támogatására 

pályázatot nyújtson be és annak megtörténtéről soron következő rendes ülésén 

tájékoztassa a közgyűlést. 
 

3. felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a területi szintű tervezés további 

dokumentumainak elkészítéséről és közgyűlés elé terjesztéséről.  

Határidő: 1. azonnal 

2. 2013. május 30. (a pályázat benyújtásának határideje) 

3. folyamatos 

Felelős:    Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 
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10. A ZALA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ 

NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉNEK ELFOGADÁSA, VALAMINT 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

 

Manninger Jenő: Köszönti az ülésen Bali József ügyvezető igazgató Urat. Az előterjesztést a 

Pénzügyi Bizottság és a Térségfejlesztési Bizottság megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra 

ajánlotta. 

A Felügyelő Bizottság javasolta az előterjesztésben foglaltak elfogadását azzal, hogy 

okmányváltozások miatt a Felügyelő Bizottság tagjának, Polai Györgynek és a 

könyvvizsgálónak, Szijártóné Gorza Klárának az új személyi igazolvány száma kerüljön 

átvezetésre. A bizottságok már ezen módosítás ismeretében tárgyalták és ajánlották 

elfogadásra az előterjesztést. 

Megkérdezi Bali József Urat, hogy az előterjesztésben foglaltakat kívánja-e kiegészíteni? 

Nem. 

Kérdezi, van-e valakinek az előterjesztéshez észrevétele? 

 

Nem volt. 

 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról azzal, hogy a Felügyelő Bizottság 

javaslata alapján az Alapító Okiratban Polai György Felügyelő Bizottsági tag és 

Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló személyi igazolvány száma átvezetésre kerül.   

Aki egyetért vele, kéri, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2013. (IV.25.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 

1.) elfogadja a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. január 1. – 2012. december 31. közötti 

beszámolási időszakra vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját. 

 

2.) elfogadja a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. évi közhasznúsági mellékletét. 

 

3.) felkéri a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a Kft. jogszabályban előírt 

közzétételi kötelezettségének tegyen eleget. 

 

4.) elfogadja a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Kft. módosított Alapító Okiratát az előterjesztés melléklete szerint, és felkéri az 

ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős:    Bali József ügyvezető igazgató 
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11. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A MURAVIDÉKI MAGYAR 

ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG ÉS A ZALA MEGYEI 

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT A 2013. ÉVRE 

 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, egyhangúan elfogadta 

és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. 

Kérdezi van-e hozzászólás? 

 
Nem volt. 

 

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

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 

25/2013. (IV.25.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 

1. a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa és Zala 

Megye Közgyűlés között, a 2013. évre szóló Együttműködési Megállapodást az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza Elnökét 

annak aláírására azzal, hogy a megállapodásban foglaltak pénzügyi fedezetét a Zala 

Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a „Koordinációs feladatok/Zala 

megye nemzetközi kapcsolatai, tagdíjak” sor terhére biztosítja 
 

2. az Együttműködési Megállapodás végrehajtására és a pályázat elbírálására 

bizottságot hoz létre, mely 2-2 a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség Tanácsa és a Zala Megyei Közgyűlés elnöke által delegált tagból áll. 

 

Határidő: 2013. május 31. 

Felelős:    Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke   

 

 

 

12. TÁJÉKOZTATÓ A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALA 2012. ÉVI 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

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

megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja.  

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

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

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

26/2013. (IV.25.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés a Zala Megyei Közgyűlés Hivatala 2012. évi belső 

ellenőrzési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: tudomásul vételre azonnal 

Felelős:    Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

                dr. Mester László megyei főjegyző 

 

 

13. 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?  

 

Nem volt. 

 

 

14. KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK, JAVASLATOK 

 

 

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

szíveskedjék megtenni. 

 

Megadja a szót Zakó László országgyűlési képviselő úrnak. 

 

Zakó László: Tisztelt Elnök Úr, Főjegyző Úr, tisztelt Közgyűlés! Fontos ügyet szeretne 

felvetni, illetve Elnök urat kérdezni – a Zala Hírlap napilapból tájékozódtak arról, hogy 

Lendván megnyílt a Kárpát- Régió Üzleti Hálózat legújabb irodája, amely területfejlesztési, 

vidékfejlesztési feladatokat is ellát. Azért gondolta a megyei közgyűlés elé vinni ezt az ügyet, 

mert a törvény szerint a megyegyűlés is ebben a profilban érdekelt és érintett. Egy olyan 

jelenségre szeretné felhívni a figyelmet, és ha kérdésnek nevezzük ezt a műfajt, akkor a 

mondata végére egy kérdőjelet fog tenni. Elnök úrnak van-e arról tudomása, hogy az iroda 

vezetésére kiírt pályázat olyan feltétel rendszert támasztott az irodavezetővel szemben, amit a 

megválasztott irodavezető nem tud teljesíteni. Sem iskolai végzettsége, sem a szlovén, angol 

és német felsőfokú nyel ismeretének nincs birtokában. Úgy gondolja, hogy a térség fejlesztése 

szempontjából fontos ez a kérdés, illetve Rigó Csaba úr első napirendi pontként tárgyalt 
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előterjesztésében is megírta, hogy az állampolgárok bizalmának visszaszerzése a fő cél. Úgy 

gondolja, hogy a jelzéseknek hinnie kellett, ami az irodavezető alkalmasságát illeti. Kéri 

Elnök urat, hogy nézzen utána, kérdezzen rá, illetve, hogy kérdés legyen a dolog lényege: 

elfogadhatónak tartja-e azt, hogy egy meghirdetett pályázatnak teljes mértékben nem 

megfelelő személy nyerte meg az iroda vezetését, ami által nem látják sokan annak a célnak a 

teljesítését, amiért ezt az irodát létrehozták. Miután Lendva szinte közvetlenül és legnagyobb 

mértékben határos, így Zala megye területfejlesztését, vidékfejlesztését is erősen érintheti ez a 

döntés. Köszöni szépen. 

 

Manninger Jenő: Köszöni a kérdést, a feltett kérdés nem tartozik közvetlenül a Megyei 

Közgyűlés hatáskörébe, így nem áll módjában most válaszolni. Annyit el tud mondani, hogy 

Nagy Kálmán alelnök úr részt vett az iroda megnyitásán, de ő pillanatnyilag Budapesten a 

Belügyminisztérium tervezésekkel kapcsolatos tájékoztatóján vesz részt. Tájékoztatást fog 

kérni és képviselő úr számára megküldi. 

Egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt, az ülést bezárja. Felhívja a 

figyelmet, hogy a kitüntetési javaslatokat 2013. május 15-ig, a II. félévi munkatervi 

javaslatokat 2013. május 29-ig lehet megtenni a képviselőknek. A testület, következő ülésére 

munkaterv szerint, várhatóan 2013. június 14-én kerül sor.  

 

 

 

 

 

 

Kme. 

 

 

 

 

Manninger Jenő      Dr. Mester László 

          a közgyűlés elnöke                  megyei főjegyző 


