
1 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

a Zala Megyei Közgyűlés 2014. március 7-i rendkívüli üléséről 
 

 

 

Az ülés helye: Megyeháza Deák Ferenc terme 

 

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

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

Pálinkás Róbert, Sáringer-Kenyeres Tamás, Vajda László, Veér Miklós, 

Völgyi Zoltán, Zsuppányi Gábor, a közgyűlés tagjai, Nagy Kálmán 

alelnök, Dr. Mester László főjegyző, Porkoláb Judit jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

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

munkatársait és a meghívottakat. 

Az ülést 13.05 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 

megválasztott 15 közgyűlési képviselőből 15 fő van jelen.  

Tájékoztatja a Képviselőtársait, hogy Lázár Roland képviselő 2014. január 31-i hatállyal 

lemondott mandátumáról. A jelölő szervezet nevében eljárásra jogosult meghatalmazott 

személy a megüresedett képviselői helyre a jogszabályi határidőben Boronyák József jelöltet 

jelentette be a Területi Választási Bizottsághoz, aki igazolta mandátumát. Köszönti Dr. Tóth 

László urat, a Területi Választási Bizottság elnökét, és felkéri, hogy az eskütételt követően 

adja át a megbízólevelet. Kéri, szíveskedjenek valamennyien felállni, és kéri Boronyák József 

képviselő urat, jöjjön a pulpitus elé és mondja utána az eskü szövegét: 

 

Boronyák József: „Én Boronyák József 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.” 

 

Manninger Jenő: Felkéri Dr. Tóth László Urat, hogy a megyei listán mandátumot szerzett 

képviselőnek adja ki a megbízólevelet. Gratulál Boronyák József 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.  

A közgyűlés napirendjeit tartalmazó írásos meghívót és előterjesztéseket valamennyien 

kézhez kapták. Kérdezi képviselőtársait, hogy a meghívóban szereplő napirenden kívül van-e 

más napirendi javaslatuk? 

 

Nincs. 

 

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

szavazzon. 
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Megállapítja, hogy a közgyűlés a mai ülésének napirendi pontjait 15 igen szavazattal 

egyhangúan elfogadta, így az alábbi határozatot hozta: 

 

6/2014. (III.7.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés az elnök által előterjesztett napirendet elfogadja. 

 

 

 

1. SZEMÉLYI VÁLTOZÁS A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 

TÉRSÉGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁBAN 

 

 

Manninger Jenő: Köszönti az ülésen Kovács József urat, aki a Térségfejlesztési Bizottság 

külső tagságát elvállalta, nyilatkozott arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll 

fenn, és hozzájárult a személyét érintő előterjesztés nyilvános ülésen történő 

megtárgyalásához. Az előterjesztést valamennyien kézhez kapták. A Jogi és Ügyrendi 

Bizottság, valamint a Térségfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 

egyhangúlag elfogadásra ajánlotta. Kérdezi a bizottságok elnökeit kívánnak-e hozzászólni? 

 

Nem. 

 

A napirendi pontokat külön teszi fel szavazásra. Megkéri Boronyák József képviselő urat, 

hogy az első szavazás idejére kapcsolja ki szavazógépét. 

 

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

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontját 14 igen szavazattal 

egyhangúan elfogadta. 

 

Kéri Boronyák József képviselő urat, kapcsolja be szavazógépét, a határozati javaslat 

második pontjáról már szavazhat. 

 

Kéri, szavazzanak másodikként a határozati javaslat 2. pontjának elfogadásáról. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 2. pontját 15 igen szavazattal 

egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

7/2014. (III.7.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés 

 

1. 57/2012. (VI.15.) KH számú határozatával módosított 2/2012. (I. 11.) KH 

határozatának 5/ca) pontját úgy módosítja, hogy 2014. március 7-i hatállyal 

megválasztja: 

/5. a Térségfejlesztési Bizottság 

c) közgyűlési tagjának/ 

„ca) Boronyák Józsefet”. 
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2. 57/2012. (VI.15.) KH számú határozatával módosított 2/2012. (I. 11.) KH 

határozatának 5/dc) pontját úgy módosítja, hogy 2014. március 7-i hatállyal 

megválasztja: 

/5. a Térségfejlesztési Bizottság 

d) nem képviselő tagjának/  

„dc) Kovács Józsefet”. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

 

A megválasztásra került nem képviselő bizottsági tagnak a helyi önkormányzati képviselők 

jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi 96. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a 

közgyűlés előtt esküt kell tennie, és erről okmányt kell aláírnia. Kéri, szíveskedjenek 

valamennyien felállni, és kéri Kovács József urat, jöjjön a pulpitus elé és mondja utána az 

eskü szövegét: 

 

Kovács József: „Én Kovács József becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 

is megtartatom; a Zala Megyei Közgyűlés  Térségfejlesztési Bizottsága nem képviselő 

tagjaként tisztségemből eredő feladataimat Zala  megye fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Manninger Jenő: Gratulál Kovács József úrnak, kéri, hogy az esküokmányt szíveskedjen 

aláírni és a Hivatal munkatársainak leadni, megköszöni részvételét az ülésen. 

 

 

 

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

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 

 

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

tervezetet egyhangúan elfogadásra javasolta. Kérdezi a bizottságok elnökeit, képviselőket 

kívánnak-e hozzászólni? 

Nem. 

 

Kéri, szavazzanak a költségvetési rendelet 3. § (1)-(2) bekezdésének módosításáról az 

előterjesztésben foglaltak szerint. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a rendeletet-tervezetet 15 igen szavazattal elfogadta, mely a 

következő: 

 

4/2014. (III.10.) ÖR 
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3. A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSÉNEK 

ELFOGADÁSA 

 

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

kiosztott kiegészítés figyelembe vételével megtárgyalta, és egyhangúan elfogadásra ajánlotta. 

Az ügynökség Felügyelő Bizottságának elnökére a Zala Megyei Önkormányzat tett javaslatot 

Fodor Márk személyében. Győr-Moson-Sopron megye Kóczán Zoltán alelnök urat, Vas 

megye Kondora Istvánt, Sárvár polgármesterét delegálta a Felügyelő Bizottságba. Az 

előterjesztésben, illetve az annak mellékletét képező társasági szerződésben szereplő 

személyek hozzájárultak ahhoz, hogy a közgyűlés nyilvános ülésen tárgyalja a személyüket 

érintő előterjesztést. Kérdezi a képviselőcsoportok vezetőit, kívánnak-e hozzászólni? Kérdezi 

az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, képviselőket? 

 

Nem. 

 

Kéri, szavazzanak. Aki egyetért a határozati javaslattal, a kiegészítés figyelembe 

vételével, igennel szavazzon. 

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

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

8/2014. (III.7.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződését az 

előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 

Felhatalmazza elnökét a Társasági Szerződés aláírására és a további szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2014. március 14. illetve folyamatos 

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke  

 

 

 

Tisztelt Képviselőtársak! Amennyiben egyéb észrevétel, hozzászólás nincs, megköszöni 

részvételüket, az ülést bezárja. A testület következő rendes ülésére várhatóan 2014.április 23-

án  kerül sor.  

 

 

Kme. 

 

 

 

   Manninger Jenő sk.        dr. Mester László sk. 

              a közgyűlés elnöke                     megyei főjegyző 


