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

munkatársait és minden érdeklődő állampolgárt. 

Az ülést 14.10 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 

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

Sáringer Kenyeres Tamás és Pálinkás Róbert. 

 

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

előterjesztéseket valamennyien kézhez kapták. Kérdezi képviselőtársait, hogy a meghívóban 

szereplő napirenden kívül van-e más napirendi javaslatuk? 

 

Nincs. 

A napirend sorrendjére vonatkozóan módosító javaslata van, a vendégekre való tekintettel. 

Javasolja, hogy 1. napirendi pontként a meghívóban 6. napirendi pontként jelzett „Beszámoló 

Zala megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, 

feladatokról.” című előterjesztést tárgyalják, 2. napirendi pontként pedig a meghívóban 7. 

napirendi pontként jelzett „Tájékoztató a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

tevékenységéről, feladatairól.” című előterjesztést, azt követően folytatják a napirendek 

tárgyalását az eredeti sorrend szerint. 

 

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

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a mai ülésének napirendi pontjait 12 igen szavazattal 

egyhangúan elfogadta, így az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2014. (IV.23.) KH 

 

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

hogy a meghívóban 6. napirendi pontként jelzett „Beszámoló Zala megye 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, 

feladatokról.” című előterjesztést az 1. napirendi pontként, a meghívóban 7. 

napirendi pontként jelzett „Tájékoztató a Zala Megyei Katasztrófavédelmi 



 

 

Igazgatóság tevékenységéről, feladatairól.” című előterjesztést a 2. napirendi 

pontként tárgyalja. 

 

 

1. BESZÁMOLÓ ZALA MEGYE KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A 

KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL, 

FELADATOKRÓL 

 

 

Manninger Jenő: Külön köszönti az ülésen dr. Halmosi Zsolt országos rendőr-főkapitány-

helyettes urat, Szukics Ferenc megyei bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes urat, Prok József 

megyei rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes urat és a rendőrség képviseletében megjelent 

valamennyi vendéget. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 

egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

Felkéri Szukics Ferenc bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes urat az előterjesztés szóbeli 

kiegészítésére és a tavalyi évről szóló kisfilm bemutatására. 

Szukics Ferenc: A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése és személyi állománya nevében 

tisztelettel köszöntöm Elnök és Alelnök urakat, a Közgyűlés tagjait és jelenlévőket!     

Tábornok Úr, engedélyt kérek a szóbeli kiegészítés megtartására.   

Zala megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseinkről, azok 

eredményeiről és feladatainkról előterjesztett beszámolóhoz az alábbi kiegészítést teszem. Zala 

megyei rendőri szervei a jogszabályokban meghatározott feladataik teljesítése során 2013. évben  

mindvégig szem előtt tartották az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növelését, a 

lakosságot irritáló bűncselekmények számának csökkentését, illetve felderítését.  

Kérem, tekintsék meg a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. évi eredményeiről összeállított 

kisfilmet. 

A bűnügyi helyzet jellemzői: a 2012. és 2013. évet összehasonlítva a regisztrált bűncselekmények 

számában 23,2 %-os csökkenést regisztráltunk (9531-ről 7321-re). A bűncselekmények 100 000 

lakosra vetített aránya megyénkben 3342 -ről 2599-re esett vissza, így jelentősen csökkent a 

bűnügyi fertőzöttség. 2013. évben a legfertőzöttebb a Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi 

területe, ahol a 100 000 lakosra vetített bűncselekményszám 2872 volt, de itt is jelentős csökkenés 

következett be az előző évi 3674-hez képest. A közterületen elkövetett bűncselekmények 

számában is jelentős csökkenés következett be, a számuk 2139-ről 1775-re esett vissza. A 

nyomozáseredményességi mutató Zala megye rendőri szerveinél 52,4 % volt, amely 9,2 

százalékponttal több, mint egy évvel korábban. A kiemelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója 31,1 %-ról 40,9 %-ra, a közterületen elkövetett 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 48,6 %-ról 65,4 %-ra nőtt.  

A közlekedésbiztonság jellemzői: az elmúlt évben 477 közlekedési baleset során következett be 

személyi sérülés (ez a szám 2012-ben 522 volt), melyből 13 halállal (18), 157 súlyos (187), 307 

pedig könnyű sérüléssel (317) járt. A leggyakoribb baleseti ok: a sebesség helytelen megválasztása 

(196 eset), az elsőbbségi szabályok megsértése (87 eset), valamint a haladás és menetirány-

változtatás szabályainak be nem tartása (48 eset) volt. A legtöbb sérüléses közlekedési balesetet 

továbbra is a személygépkocsi-vezetők okozzák (259 eset), őket követik a kerékpárosok (89 eset) 

és a segédmotor-kerékpárvezetők (38 eset). A megye rendőri állománya éves közlekedésrendészeti 

jellegű tevékenységében továbbra is kiemelt feladatként jelentkezett a sebességellenőrzés, a 

kerékpáros közlekedési szabályok és a passzív biztonsági eszközök használatának szigorú 

betartatása, valamint az ittas járművezetés visszaszorítása. 

Közterületi jelenlét: a közterületek és nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi 

területek biztonságának növelése érdekében növeltük a közterületen eltöltött órák számát (387 606 



 

 

óráról 389 915 órára). A nagyobb arányú közterületi jelenlét pozitív hatással volt a közterületek, 

nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonságára is. Zala megye 

területén olyan kiemelten súlyos, a köznyugalmat zavaró bűncselekmény, amely a lakosság, a 

magyar és külföldi vendégek biztonságérzetét megrendítette volna, nem történt. 

Körzeti megbízotti szolgálat: megyénkben a körzeti megbízotti szolgálathoz 65 székhellyel, 

négy tiszti és 102 körzeti megbízotti (zászlós, tiszthelyettes) státusz tartozik. A körzeti 

megbízotti státuszok feltöltése a korábbi belügyminiszteri feladatszabásnak megfelelően 

határidőre megtörtént. A kinevezett körzeti megbízottak a számukra előírt szakmai iskolai 

képesítésekkel rendelkeznek, átlagéletkoruk 34-35 év, rendőri szolgálati viszonyuk átlag 9-11 

év, körzeti megbízotti szolgálati idejük, pedig 7-8 év. Ezen szolgálati forma működésében 

jelentősebb változás a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság esetében történt, ahol a körzeti 

megbízotti körzetek és személyi változtatások révén a szolgálati forma hatékonyságának 

növelése volt a cél. A többi rendőrkapitányság esetében a kapcsolattartást az eddiginél 

erőteljesebben hangsúlyozó szolgálatellátással igyekeztünk kialakítani. Új körzeti megbízotti 

irodákat avattunk Alsópáhokon, Zalacsányban és Tóthszerdahelyen, új helyre költözött a 

cserszegtomaji, becsehelyi és csesztregi iroda.        

Tevékenység-irányítási központ működése: az ügyeleti munkát új alapra helyezve, 2013. 

november 16-tól megkezdtük a Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TIK) 

működtetését. Az új szervezeti elem kialakítása a megye valamennyi rendőrkapitányságát és 

magát a Főkapitányságot is érintette, az állomány a korábbi, kellő tapasztalattal és rutinnal 

rendelkező ügyeletesekből került kinevezésre. A TIK alapvető funkciója a megye 

vonatkozásában érkező nemzeti (107) és nemzetközi (112) segélyhívások kezelése, a 

segélyhívásra a lehető legrövidebb időn belül intézkedő rendőr helyszínre irányítása, a 

közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány munkájának segítése, felügyelete. 

Bűnmegelőzési tevékenység: bűnmegelőzési munkánk során kiemelt figyelmet fordítottunk a 

gyors reagálásra az új típusú bűncselekmények megjelenésekor, illetve azokra a 

bűncselekményekre összpontosítunk elsősorban, melyek leginkább veszélyeztetik a 

területünkön élő állampolgárok biztonságérzetét. A megelőzési tevékenység fő irányai az 

áldozattá, sértetté és bűnözővé válás megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése, a büntetett 

előéletű polgárok társadalmi beilleszkedésének segítése, az áldozatok védelme, család-, 

gyermek- és ifjúságvédelem, továbbá a szubjektív biztonságérzet növelése az 

állampolgárokban. Végrehajtott prevenciós programjainkat a beszámoló jelentésben 

részleteztük.    

 Baleset megelőzés: a kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett balesetek megelőzése 

érdekében célirányos fokozott közúti ellenőrzést tartottunk, 2013. szeptemberében kerékpáros 

felvonulást szerveztünk Zalaegerszegen, ahol felhívtuk a kerékpárosok figyelmét a KRESZ 

előírásaira, illetve járművük kötelező tartozékaira, valamint bemutattuk a kerékpárút-

hálózaton való közlekedés szabályait és a balesetveszélyes helyeket. A nagyteljesítményű 

motorkerékpárral közlekedők a nyár folyamán több súlyos és halálos kimenetelű balesetet 

szenvedtek megyénk útjain, ezért októberben a média adta lehetőségeket kihasználva a 76-os 

úton sokkoló jellegű baleseti szimuláció, figyelemfelhívó táblák, illetve ún. „flash-mob” 

segítségével hívtuk fel a közlekedők figyelmét a balesetveszélyes útszakaszra.  

Együttműködés: az önkormányzatokra, mint stratégiai partnerekre tekintünk. A Zala Megyei 

Önkormányzattal történő együttműködés jó és harmonikus, a közös munkát szabályozó 

megállapodást jelenleg tervezzük megújítani. A Főkapitányság és helyi szervei jó kapcsolatot 

ápolnak a települési önkormányzatokkal, a velük való együttműködés jó, egymás 

tevékenységét segítik. Több helyi önkormányzat segítette a Zala megyei rendőri szervek 

munkáját különböző felajánlásokkal. Az értékelt időszakban összesen 89 helyi önkormányzati 

beszámolóra került sor, mely beszámolók kivétel nélkül elfogadásra kerültek. A 

kapcsolattartás során kiemelt szerepet kapnak a körzeti megbízottak. A mutatók majd minden 



 

 

tekintetben történő javulásában nem kis szerepet játszottak stratégiai partnereink, akik nagyon 

sokat tesznek a közbiztonságért. A települések polgármestereinek megkeresésével történt 

országos közvélemény kutatásban a megkérdezettek véleménye alapján 2013. évben megyénk 

„jó” minősítést kapott, az országos átlaggal gyakorlatilag megegyező szinten teljesített 

(országos átlag: 4,09 országos, megyei átlag: 3,97).  Ezúton is köszönetet mondunk a Zala 

Megyei Önkormányzati Közgyűlés képviselőtestületének, valamennyi zalai polgármesternek 

és önkormányzatnak, azért a támogatásért, amelyet 2013. évben a Rendőrségnek nyújtottak.  

Az együttműködés során ki kell emelni a Polgárőrség és a Katasztrófavédelem szerepét. 

Mindkét szervezet szoros partneri kapcsolatban áll Zala megye rendőri szerveivel. 

2014. év fontosabb feladatai:   

 Az országgyűlési képviselő, az Európai Parlament tagjainak választásával, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi önkormányzati 

képviselők választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, a választások 

lebonyolításának elősegítése. 

 A települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a 

kistelepülések és a külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív 

biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre. 

 A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balestek számának csökkentését 

elősegítő baleset-megelőzési és rendőri tevékenység biztosítása. 

 Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító határőrizeti, 

határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok követelményszintű végrehajtása. 

 Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményt elkövetőkkel szemben. 

  
Köszöni, hogy meghallgatták. 

Megérkezett Fodor Márk képviselő úr, így a közgyűlésen megjelentek száma 13 főre egészült 

ki. 

Manninger Jenő: Megköszöni főkapitány-helyettes úr kiegészítését. Kérdezi dr. Halmosi 

Zsolt országos rendőr-főkapitány helyettes urat, kívánja-e az elhangzottakat szóban 

kiegészíteni. Kiegészíti, de először meghallgatja a véleményeket. A szokásos módon megadja 

a szót a képviselőcsoportok vezetőinek, a képviselőtársaknak. 

 

Megadja a szót Lelkó Tamás képviselő úrnak. 

 

Lelkó Tamás: Tisztelt Tábornok Úr, Tiszt Urak, Tiszt Hölgyek! A filmben elkezdett 

tendencia folytatódása azt jelentené, hogy az jó lenne az állampolgároknak, a városnak és 

mindenkinek. Ehhez kíván erőt és egészséget. A Türje belterületén történő halálos balesetek 

csökkentése érdekében azt gondolja, hogy a megyei közgyűlésnek kezdeményezni kellene egy 

biztonságos kerékpárút kiépítését mind településen belül, mind kívül. A megkülönböztető 

mellény kiosztása fontos, de ez hosszútávon nem oldja meg a problémát. Ebben az évben a 

rendőrség nyitott egy nagyszabású akciót a kerékpárosokkal kapcsolatban - nem megfelelően 

közlekednek, használják a járdát -, a statisztika szerint ők okozzák a legtöbb balesetet. Ez nem 

jó, mert azt gondolja a jövőben egyre többen fognak kerékpározni, az a fajta közlekedési 

morál még nem alakult ki, mint a gépkocsivezetők esetében. A kerékpárutak tovább 

fejlesztésének tehát nagy fontossága van és ebben nagy szerepe van a megyei közgyűlésnek 

is. Rossz tapasztalata van a 112-es hívószám megjelenésével és annak hívásával kapcsolatban. 

Ő tartja ezt annyira jónak, mint ahogy páran hangsúlyozzák, mert a tavalyi évben ezt a saját 

maga tapasztalta meg. Ha valaki nem tudja a helyi mentők, tűzoltók, valamint rendőrség 

telefonszámát, akkor bele kerülhet az ő problémájába. Biztos jó dolog, hogy nem kell három 



 

 

számot megjegyezni, hanem egyet, amit ismer a külföldi állampolgár is, de valahogy ennek a 

rendszernek a működésén kicsit finomítani kellene.  

 

Manninger Jenő: Megadja a szót Völgyi Zoltán képviselő úrnak.  

 

Völgyi Zoltán: Tisztelt Megyei Rendőrkapitány-helyettes Úr! Kérdezi, hogy az idősek ellen 

elkövetett rablások száma hogyan változott az elmúlt évek során a megyében, hiszen tudják, 

hogy az idősek gyakran célpontjává válnak a rablásoknak. Tavaly nyáron, Söjtörön volt egy 

eset, kérdezi sikerült-e felderíteni az elkövető hollétét?  

 

Manninger Jenő: Megadja a szót Dr. Fekete Zoltán képviselő úrnak.  

 

Dr. Fekete Zoltán: Tisztelt Elnök Úr!  A Jogi és Ügyrendi Bizottság elfogadta a beszámolót, 

olvasták a statisztikai adatokat, látták a nagyszerű prezentációt. Az elmúlt időszakban igény 

volt a következetes törvénykezésre, ez meg is valósult, ami pozitívumnak számít. Ugyanakkor 

igényként merül fel Zala megye valamennyi lakójában a biztonság, ami rendkívül fontos. Az 

ő olvasatában a biztonság a rendőrök számával, a rendőri jelenléttel függ össze. Kíváncsi 

lenne arra, hogy egy zsáktelepülésen élő idős néni ugyanúgy reagálná le az elhangzott 

statisztikák interpretációját? A statisztikai adatok alapján Zala megye a biztonság szigetének 

tűnik, de ugyanakkor az április 6-ai történések birtokában más a megközelítése ezeknek a 

statisztikai adatoknak. Úgy gondolja, a közterületi jelenléttel kapcsolatban nagyon nagy 

hiányosságai vannak a rendőrségnek, akár beszélnek róla akár nem. Ez a fajta közterületi 

jelenlét számára elfogadhatatlan, noha tudja, hogy országosan nőtt a közterületi jelenlét a 

közterületi szolgálatot ellátók száma, de ez még mind kevés. Reméli, hogy közös hajóban 

ülnek, de ezt alulról fúrják – a kistelepülések lakosságának a biztonságérzete, másik oldalról 

pedig a demagógia, ami a másik oldalról elhangzik. Amennyiben nem fognak lépni ezt a hajót 

a két tényező el fogja süllyeszteni. Amennyiben a beszámolóban elhangzottak nem valósulnak 

meg – nem lesz rá több pénz, nem lesz rá több autó és több ember, akkor ez írott dolog fog 

maradni és a lakosság biztonságérzete nem fog nőni. Tiszta szívből reméli, hogy a kitűzött fő 

feladatokat a Zala megyei rendőrség és országosan is meg tudja valósítani. Köszöni a 

figyelmet.  

 

Manninger Jenő: Megadja a szót Boronyák József képviselő úrnak.  

 

Boronyák József: Tisztelt Főkapitány-helyettes Úr, Tisztelt Közgyűlés! Mint tudjuk Zala 

megyében elég nagy az átmenő kamion forgalom. Kérdése- hogyan működik 2014-ben a 

kamionosok által elkövetett szabálysértések bírságolása? Régebben megkapta a sárga csekket, 

a rendőr udvariasan elköszönt, a kamion elindult és a sárga csekk kidobva. A statisztika 

szerint csökkent a bűncselekmények száma, viszont azt is tudják, hogy át lett szabva a 

szabálysértési értékhatár. Van-e olyan konkrét kimutatás, hogy ha még mindig a régi 

adatokkal dolgoznának, akkor hogyan alakulna ez a mutató?  

 

Manninger Jenő: Megadja a szót Horváth Zoltán képviselő úrnak.  

 

Horváth Zoltán: Tisztelt Tábornok Úr, Tisztelet Vezető Urak! A Tófeji körzetben a körzeti 

megbízottak jelenléte gyakoribb. Kapcsolódna a telefonszámok használatához – azt kellene 

elérni, hogy adott esetben, ha hívják a 107-es telefonszámot ne a budapesti központ 

jelentkezzen be, tehát a telefonos elérhetőségnél kellene előrelépést elérni. Településén 

elkészült a térfigyelő rendszer, a rendőrséggel együttműködve, megállapodásban végzik ezt a 



 

 

munkát. A kistelepüléseken, ha a rendőri személyi létszám nem teszi lehetővé, akkor a 

kamera rendszer egy fajta biztonságérzetet ad. Ezen kellene elgondolkodni országos szinten.  

 

Manninger Jenő: Több jelentkező nincs. Valóban azt meg lehet állapítani, hogy a közterületi 

jelenlét javult az elmúlt években, nyilván egy ilyen megyében, ahol az aprófalvas település 

szerkezet a jellemző, több feladata van a rendőrségnek ilyen téren. Valóban több helyen 

szükség van a rendőri jelenlétre, mivel az a felszólalásokban ez megfogalmazódott, akkor ez 

továbbítva is lett a rendőrség számára. Korábban Zalakomárban voltak problémák, de ez 

jelentősen javult. Az igényt jelezni kell, annak ellenére, hogy Zala megyében máshogy 

jelentkeznek a szociális problémák, mint az ország keleti megyéiben.  

Megkéri Szukics Ferenc megyei bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes urat válaszoljon a feltett 

kérdésekre. 

 

Szukics Ferenc: A kimondott idősek sérelmére elkövetett rablás, amikor maga a támadás is, 

mint idős ember ellen irányul, a tavalyi évben kettő fordult elő. Egyik elkövető felderítve, a 

másik elkövető az ismeretlen, a nyomozás folyamatban van. Az idei évben egy történt, Pózva 

településén – pár órán belül Veszprémben az elkövetők elfogásra kerültek. Ezzel azt szeretné 

hangsúlyozni, hogy ezekre a bűncselekményekre úgy tekintenek, mint a legsúlyosabbak a 

főkapitányság életében.  Többekkel ellentétben ő a statisztikai adatokba bízik, mert látja azt, 

hogy mi történik és látja a végeredményt is. Dr. Fekete Zoltán képviselő úrnak válaszolva – a 

rendőri létszám adott, ezen csak a közterületi szolgálatot ellátó rendőri állomány alapos és 

mindent figyelembe vevő szolgálat szervezésével lehet javítani. Minden héten, a 

rendőrkapitányságokon van egy koordinációs értekezlet, amelynek az a célja, hogy 

valamennyi szakterület megtárgyalja az előző hét eseményeit. A következő időszak szolgálat 

szervezése ezeknek a birtokában történik, a kapitányság vezetőinek döntése alapján. 

Szabálysértési értékhatár változásának hatására reagálva mondja, hogy 23%-ban bent van az 

is, hogy az elkövetési érték 20 e forintról 50 e forintra kibővül. Az egész változás nem csak 

ebből adódik. A kamionok szabálysértési büntetésével kapcsolatban felkéri válaszadásra majd 

a rendészeti főkapitány-helyettes urat. Örömmel hallotta, hogy a körzeti megbízottak több 

alkalommal jelennek meg a közterületen Tófej körzetében. Ez is annak a bizonyos 

szolgálatszervezésnek az eredménye, igazodva a helyi igényekhez. Fő elvárás, hogy minden 

településen jelenjen meg a rendőr, vegye fel a kapcsolatot polgármesterekkel. Ne 

feledkezzenek meg a polgárőrségről sem, mert a szolgálatszervezés úgy megfelelő, ha ez a két 

szolgálat ellátás kiegészíti egymást, részben közös, részben egymástól független. Kamera 

rendszerek problémája – a kamera ugyan olyan, mint a rendőri jelenlét a közterületen, 

hatalmas visszatartó hatása van. Valamennyi olyan esetben, amikor önkormányzat pályázni 

kíván kamera rendszerfejlesztésre és ehhez véleményt és hozzájárulást kérnek a 

főkapitányságtól, ezeket megadják, olyan feltétellel, hogy az megfeleljen minden előírásnak. 

A kamera rendszerek felvételeivel kapcsolatban vannak problémák, nem minden esetben lehet 

beazonosítani asz alakot, látja az autót, de a forgalmi rendszám nem beazonosítható. A 

munkájukat is elősegítő ilyen jellegű fejlesztés az lenne, ha olyan jellegű kamerák kerülnének 

telepítésre, amelyeknek az eredményei hasznosíthatók.  

Felkéri rendészeti főkapitány-helyettes urat, hogy a kamionosok szabálysértési bírságolásával 

kapcsolatban adja meg a választ. 

 

Prok József: Továbbra is folynak azokon a frekventált helyeken a célzott akciók, amelyek Ön 

előtt is mertek nyilván – mint például Zalalövő térsége, Letenye térsége vagy akár a 

Keszthelyi kapitányság körzete. A rendőrség üzembe helyezett úgynevezett POS 

terminálokat, így a szabálysértők az elkövetés helyszínén is be tudják fizetni a bírság 



 

 

összegét. Pontos összeget nem tud mondani, hogy a bírságolással kapcsolatban, de ha 

megfelel képviselő úrnak, e-mailben tájékoztatni fogja erről.  

 

Manninger Jenő: Felkéri dr. Halmosi Zsolt országos rendőrfőkapitány-helyettes urat, 

egészítse ki az előterjesztésben szerepelteket.  

 

dr. Halmosi Zsolt: Tisztelt Elnök Úr, Képviselő Urak, Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel 

köszönt mindenkit és megköszöni, hogy a közgyűlés napirendre tűzte Zala megye 

közbiztonságának kérdését. A felvetések alapján jól látják, hogy ha van megfelelő rendőri 

jelenlét a közterületeken, akkor a közbiztonság, a közterületek rendje sokkal nagyobb. A 

tavalyi évben öt megyében elindították azt a programot, amely sok millió forintba került, 

amelynek a célja az volt, hogy a nap 24 órájában minden településen legyen rendőri jelenlét. 

Ennek a biztosítása pénz és humán erőforrás kérdése. A humánerőforrással úgy kell 

gazdálkodni a rendőri vezetésnek, hogy azokra a területekre koncentrálódjon a jelenlét, ahol 

közbiztonsági problémák vannak. Ha van szabad kapacitás, akkor garantáljuk azt, hogy 

időszakonként, visszatérően minden településen legyen rendőri jelenlét. 2010-ben több mint 

3500 fős létszám hiánya volt a magyar rendőrségnek. Akkor a körzeti megbízotti státusz 

feltöltöttsége nem érte el a 70%-ot. Ma a rendőri létszám feltöltött, több mint 4500 új rendőr 

hadrendbe állítására került sor, a körzeti megbízottak részére előírásra került, hogy csak a 

rendészeti főkapitány-helyettes engedélyével vezényelhetők el a településről. Azt gondolják, 

hogy az emberek szerencsére rendőröket akarnak látni maguk körül. Azzal is tisztában 

vannak, hogy a szubjektív biztonságérzet és az az objektív biztonságérzet, amit a statisztikai 

mutatók mutatnak, nincsenek mindig összhangban. Az elvárás az minden megye rendőri 

vezetése fele, hogy nincs olyan települése Magyarországnak, ahol ne lenne rendőri jelenlét. 

Minden egyes település tartozik körzeti megbízotti székhelyhez, nekik előírásra került, hogy 

munkaidejük több mint 70%-át közterületi szolgálattal kell tölteniük. Tehermentesítették őket 

az elmúlt időszakban a bűnügyi munka alól, olyan feladatok elvégzése alól, amik az elmúlt 

időszakban rendszeresek voltak. Nyilván még mindig nincsenek ott, hogy nyugodtan 

hátradőlhetnek. Nagyon sok fejlesztés történt a magyar rendőrségnél, amelyek azt a célt 

szolgálták, hogy minden olyan rendőri tevékenység, ami rendőri erőt von el a közterületekről 

és elektronikus vagy más rendszerekkel kiváltható, az tehermentesítse a rendőri állományt. 

Ezért állították fel például a tavalyi évben az elektronikus házi őrizeti rendszert, az EESR 

112-t. Ez a hívószám Európában egységes, az a hívószám, amelyet az Európai Unió 

bármelyik állampolgára, ha hív, akkor a készenléti szervek elérhetőek. Magyarország ellen az 

EU kötelességszegési eljárást indított, mert a korábbi hívószámok a megyei 

rendőrkapitányságok ügyeletein csörögtek ki. 2011-ben indították el ezt a fejlesztést, 

amelynek a befejezését és a koordinációját tavaly szeptemberben a miniszter úr rá ruházta a 

felelősséggel együtt. A mai napon kezdődik el az a bővítés, amelyik eredményeképpen május 

végére mind a 19 megyében és a fővárosban a segélyhívószám a két kiépített hívásközpontba 

fog csörögni.(112, 107, Tűzoltóságok hívószámai) Nagyon bonyolult rendszert kellett 

kiépíteni, ezért egy hosszú folyamat volt, sok kritika éri. A rossz tapasztalat azért lehetett, 

mert ma ez a rendszer Zala megyében még nem működik. Azt reméli, hogy az EU területén is 

példaértékű lesz ennek a rendszernek a működése. Az ő értékrendjében nem az a fontos, hogy 

mennyi a szabálysértési értékhatár, hanem az, hogy a szabálysértést elkövetők olyan büntetés- 

és szankció rendszerrel találkozzanak, amely visszatartja őket és a környezetüket attól, hogy 

ilyen szabálysértést kövessenek el. 2010 előtt a szabálysértések ismeretlen elkövetőinek a 

felderítését a jegyző hatáskörébe utalta a jogalkotó. Kérdezi milyen eszközrendszere volt egy 

település jegyzőjének ahhoz, hogy az ismeretlen elkövetőt felderítse? Az, hogy ma a 

szabálysértés elkövetőivel kapcsolatos előkészítő eljárást a rendőrség elvégzi, meg van az 

eredménye. A rendőrség jogalkalmazó szerv, azokat a jogszabályokat alkalmazzák, amelyeket 



 

 

részükre előírnak. A tavalyi évben Zala megyében 18 személy halt meg közlekedési baleset 

következtében. A rendőrség feladata, ha azt észleli a közlekedés biztonság terén, hogy valami 

elszaporodik, valami káros, akkor hatékony intézkedéseket tegyenek. Az EU tagországai 

közül a legnagyobb eredményeket érték el közlekedésbiztonság terén, de van még teendő. 

Végül szeretné megköszönni azt a támogatást, amit az önkormányzatok, az együttműködő 

szervek a rendőrség munkájához adtak. A rendőrség munkáját az országos rendőrfőkapitány 

úr értékelte – kiválóra értékelte Zala megye rendőri teljesítményét. Ez azt mutatja, hogy Zala 

megye rendőrjei elhivatottan teszik a dolgukat. A további munkához és az együttműködéshez 

kíván kitartást, szeretné megköszönni azt a több mint 10 millió forintos támogatást, amit a 

megye önkormányzatai, civil szervezetei a rendőrség részére 2013. évben biztosítottak. 

Köszöni a figyelmet.  

 

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

 

Nincs. 

 

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

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 12 igen, 1 nem szavazattal elfogadta, 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2014. (I.30.) KH 

 

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

szóló jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

Megköszöni a rendőrség képviseletében megjelent vendégek részvételét az ülésen, külön 

tábornok úrnak. 

 

Technikai szünetet rendel el.  

 

Az ülés folytatódik. 

 

 

2. BESZÁMOLÓ A ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI 

IGAZGATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL, FELADATAIRÓL 

 

 

Manninger Jenő: Köszönti az ülésen Egri Gyula tűzoltó ezredes, igazgató urat. Az 

előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

Felkéri Egri Gyula igazgató urat az előterjesztés szóbeli kiegészítésére. 

 

Egri Gyula: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 2013-as év egy rendkívüli év volt a 

Zala Megyei Katasztrófavédelem életében, hiszen ez volt az első teljes év az új 

katasztrófavédelmi törvény elfogadása után. Másrészt olyan rendkívüli időjárási viszonyok 



 

 

voltak az országban, amik minden területére a katasztrófavédelemnek kiterjedtek, és amiben 

ezek a szervek kiválóan szerepeltek. A legfontosabb célkitűzéseink között szerepelt a 

hatékony megelőzés volt mind polgárvédelmi, mind tűzoltósági, mind iparbiztonsági 

területen. Teljesen megújult a helyi védelmi igazgatási szint is, megerősödött a helyi Védelmi 

Bizottsági elnöki funkció is, rendszerbe állítottak továbbá a helyi védelmi szinteknél a 

katasztrófavédelmi megbízottat. Új feladatköröket is kaptak, mint például a kéményseprői 

szolgáltatás, a nem rendszeres hulladékszállítás, illetve a létfontosságú rendszereknek a teljes 

felügyelet alatt tartása, ami egy nagyon erős jogkört adott a katasztrófavédelem kezébe. A 

tavalyi évben az első negyedév volt a leghúzósabb, hiszen jelentős mértékű havazásos 

beavatkozás, valamint árvízzel kapcsolatos beavatkozási sor kísérte a tevékenységüket. Január 

közepén már egy egyhetes beavatkozási sort kellett végigvezetniük. Ebben az esetben az 

államhatároknak az időleges lezárása is megtörtént Szlovénia és Horvátország irányába. 

Amikor ők fel tudták engedni az államhatárokat, akkor a szlovén fél zárt, így itt keletkeztek 

torlódások. A hó helyzettel kapcsolatos beavatkozások a műszaki mentések zömét tették ki, 

egy-egy ilyen esemény sor 60-80 beavatkozást eredményezett több napon keresztül. A 

március 14-i időjárási viszonyok olyan beavatkozási sort eredményezett, ami komoly munkát 

adott számukra. Ezt követte egy másik beavatkozási sor és itt szeretné megragadni az 

alkalmat és megköszönni a rendőrség munkáját is, mert óriási szerepük volt abban, hogy 

ebben a hó helyzetben eredményesen tudott működni minden szervezet. A hó helyzet után 

következtek az árvíz helyzetek, Zala megyének szinte minden folyója megáradt, így egyszerre 

kellett védekezni a Zalán, Murán, a Kerkán, a Principálison. Ez nagymértékű összhangot 

követelt mind a katasztrófavédelem, mind a katasztrófavédelemhez alárendelt polgárvédelmi 

szakegységeknek is. A tavalyi év során még volt egy nagyszabású beavatkozása az országos 

katasztrófavédelemnek – a Dunai árvíz. A katasztrófavédelem személyi állományának 1/3-a 

folyamatosan részt vett az árvízi munkálatok felszámolásában. A Zala megyei egység mintegy 

30 fővel vett részt a mentésben, ahol kiválóan végezték munkájukat. A településeknek 

teljesen új katasztrófavédelmi kockázati besorolást kellett adniuk, a korábbiak nem lettek 

érvényesek. A katasztrófavédelem a Védelmi Bizottsággal közösen több hazai és nemzetközi 

gyakorlatot is tartott- Letenye térségében 2013 októberében volt egy nagy gyakorlatuk, 

amelyen szlovén, illetve horvát csoportok is részt vettek. Azoknál a települési polgárvédelmi 

gyakorlatoknál, amelyeknél anyagilag megtámogatva tudnak végrehajtani, ott értékmérő 

tevékenységet is végeznek. Látható, hogy az önkéntesség Zala megyében nagyon magas 

színvonalú, ennek köszönhető az, hogy létre tudtak hozni minden járásban önkéntes mentő 

szervezeteket (jellemzően 30-35 fővel), a már korábban meglévők mellé. Ezekben a 

mentőcsoportokban megfelelő önkéntes, nagy teljesítményű erőgépek is vannak, jellemzően 

árvízvédelmi képességet, illetve kutatómentő tevékenységet végeznek. A mentőcsoportok egy 

nagy gyakorlat keretében rendszerbe lettek állítva tavaly, idén pedig szeretnék végrehajtani a 

mentőcsoportok minősítő gyakorlatát – országos minősítést szükséges szerezniük. A 

legnagyobb tüzek a keszthelyi hegységben voltak, hármas kiemeltségű tűz volt. Az oltást 

nagy erővel elvégezték. Szándékosan megtévesztő jelzés mindösszesen 6 volt a tavalyi évben. 

Ha a tűzoltó beavatkozásokat tovább vizsgálják, akkor láthatják, hogy örvendetesen 

csökkentek a szabadtéri tüzek száma. Nem tudtak viszont előre lépni, ezért az idei évben nagy 

fontosságot kell tulajdonítani neki, az a kéménytüzek, illetve a szénmonoxid mérgezések 

száma. A kéménytüzek száma annak is tulajdonítható, hogy sokan váltottak a gáz üzemű 

fűtőtestekről a szilárd éghető anyagok tüzelésére. Örvendetes tény viszont, hogy nem volt 

Zala megyének szénmonoxid mérgezés áldozata, mely talán a megelőző, felvilágosító 

munkájuknak is köszönhető. Ha a tűzoltói beavatkozásokat nézik 2009-től, mind a műszaki 

mentések, mind a tűzesetek száma nagymértékben csökkent. Ez annak is köszönhető, hogy a 

tűzoltóság 2013-tól már azokat a korábban a tűzoltói tevékenységbe sodort feladatokat 

(veszélyes faágak leszedése, méhraj befogás) már nem végeznek. Ezeket megfelelő 



 

 

szakértelemmel ellátott és felszereléssel rendelkező vállalkozói kör látja el. Csak abban az 

esetben végeznek ilyen tevékenységet, ha azonnali életmentésről vagy életveszélyről van szó. 

A tavalyi évben 142 üzemazonosítási eljárást folytattak le, ugyanis az üzemek vezetői nem 

minden esetben követik a jogot. A Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén 

10 veszélyes anyaggal foglalkozó üzem van, Nagykanizsa 9 és Keszthely kirendeltségén 

pedig 4 darab. Nagyfokú ADL és RID ellenőrzéseket is végeztek, Zala megyében az M7-s 

illetve a 86-os gyorsforgalmi út a veszélyes anyagszállításnak az egyik tranzit útvonala. Ilyen 

ellenőrzést a 2012-es évben 177-t, tavaly pedig 331-t végeztek. Sok esetben találtak 

hiányosságokat, ez esetekben szankciók alkalmazásával fordították vissza a szerelvényt, nem 

folytathatta útját a hiba elhárításáig. Nagyon szigorú költséghatékony gazdálkodást kellett 

folytatniuk a tavalyi évben, az igazgatóság minden számláját kifizette, senkinek nem az 

adósai. Ha a létszám helyzetüket tekintik át, akkor elmondható, hogy a 2012 évhez képest a 

tiszti állomány nőtt szignifikánsan, hiszen olyan új beosztások keletkeztek főleg az 

iparbiztonság területén, amik tiszti beosztásokat generáltak, melyek feltöltésre is kerültek. Az 

idei évre a fő célkitűzés továbbra is a megelőzés irányára összpontosul mind a három 

szakterületen, az önkéntesség megerősítésére nagyobb hangsúlyt fektetni. megköszöni a 

megyében lévő önkormányzatok nagyfokú együttműködési készségét, amit a tavalyi évben 

tapasztalt. Ígéri, hogy a katasztrófavédelem a jövőben is megfelelő ura és kezelője lesz 

azoknak a helyzeteknek, amelyeket az élet eléjük állít. Köszöni a figyelmet.  

 

Manninger Jenő: Kérdezi a bizottságok elnökeit, képviselőket kívánnak-e hozzászólni? 

 

Megadja szót Völgyi Zoltán képviselő úrnak. 

 

Völgyi Zoltán: Tisztelt Ezredes Úr! A veszélyes áruk szállításának ellenőrzése hogyan 

történik, hiszen tapasztalom, hogy Lentiben rengeteg külföldi gazdálkodó halad át 

szerelvénnyel, szabadon szállítva a műtrágyát, mindenféle növényvédő eszközöket? Kérésem 

az lenne, hogy a mezőgazdasági idénymunka ideje alatt kiemelt figyelmet fordítsanak erre is. 

Köszöni. 

 

Manninger Jenő: Megadja szót Lelkó Tamás képviselő úrnak. 

 

Lelkó Tamás: Tisztelt Elnök Úr, Ezredes Úr! Az M70-es útszakaszon az elmúlt két évben jó 

pár biztonságtechnikai elemet helyeztek el. Rendelkezésükre áll-e valamilyen kimutatás 

ennek hasznosságával kapcsolatban? 

 

Manninger Jenő: Megadja szót Fodor Márk képviselő úrnak. 

 

Fodor Márk: Tisztelt Ezredes Úr! A katasztrófavédelemnél létezik iparbiztonsági és 

ellenőrzési jogkör. Az elmúlt időszakban főleg a Kormányhivatal alá tartozó hatóságok és a 

vállalkozók, illetve érdekképviseletek között kialakult egy komoly kommunikáció és egy 

együtt gondolkodás – feladat megelőzni elsősorban a problémákat és a szabálytalanságokat. 

Ezzel kapcsolatban szakmai fórumok kerülnek magtarásra, ahol tájékoztatást adnak és a 

jogszabályi változásokra felhívják a figyelmet. Az elmúlt időszakban a katasztrófavédelem 

részéről nem mindig ezt a szemléletet látta, ezért annyit kérne tiszteletteljesen, ha jogszabályi 

változás következik be, akkor adják meg a lehetőséget a fontosabb érdekképviseleti 

szerveknek, a kamaráknak, a regionális vállalkozói kluboknak, hogy tájékoztatást kapjanak a 

fontosabb változásokról, folytassanak le egy elő kampány munkát. Köszöni. 



 

 

Egri Gyula: A Zala Megyei Iparkamarával vannak folyamatos kapcsolatban, közösen adnak 

lehetőséget a tájékoztatásra, az idei évben tartottak egyet a szállodai rendszert érintő 

tűzbiztonsági, illetve iparbiztonsági feladatairól. Aki az iparkamara tagja megkapta a 

meghívót, részt tudott venni a tájékoztatón, akkor az új jogszabályi változásokat nyomon 

követhette. A törvényeket ő is csak végrehajtja, nem bírálja, nem minősíti őket, ezért a 

legkisebb szabálysértésnél is szankciót kell alkalmazni. Nincs mérlegelési lehetősége, a 

továbbiakban is így fogja tenni. A jó szándék természetesen megmarad, a megelőző 

intézkedéseket a továbbiakban is meg fogják tenni. Az M70-es útra mióta felkerültek a 

közlekedésbiztonsági jelek valóban lényegesen csökkent a balesetek száma. Három 

iparbiztonsági kirendeltsége van a katasztrófavédelemnek 3 iparbiztonsági felügyelővel, 

összesen viszont kb. 20 fő ellenőrzési jelenlétét tudják biztosítani folyamatosan a közutakon. 

2013-ban veszélyes anyaggal kapcsolatos beavatkozásra nem került sor. Az információval 

élni fognak és jobban oda fognak figyelni a jövőben Lenti térségére.  

 

Manninger Jenő: Amennyiben a napirendhez több hozzászólás nincs, a vitát lezárja. 

 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, a következő határozattal:  

 

11/2014. (IV.23.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

tevékenységéről, feladatairól szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

Megköszöni Egri Gyula igazgató úr részvételét az ülésen. 

 

 

 

3. ELNÖKI BESZÁMOLÓ. JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ 

HATÁROZATOKRÓL 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést valamennyien kézhez kapták.  

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

tárgyaló bizottságok elnökeit, képviselőket? 

 

Nem. 

 

Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, a következő határozattal:  

 

 



 

 

12/2014. (IV.23.) KH 

 

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

szóló jelentést elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

 

 

4. A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁBA TAG 

DELEGÁLÁSA 

 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztést a Térségfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és a 2. 

határozati pont elhagyásával egyhangúlag elfogadásra ajánlja. Vecsera Jánosné hozzájárult a 

személyét érintő előterjesztés nyilvános ülésen történő tárgyalásához. 

 

Kérdezi a bizottságok elnökeit, képviselőket kívánnak-e hozzászólni?  

A napirendhez hozzászólás nincs, a vitát lezárja. A határozati javaslatot egyben teszi fel 

szavazásra azzal, hogy a kiküldött előterjesztésben szereplő 2. pont elhagyásra kerül. Megkéri 

Fodor Márk képviselő urat, hogy személyes érintettsége miatt kapcsolja ki szavazógépét. 

 

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

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a módosított határozati javaslatot 12 igen szavazattal 

elfogadta, mely a következő: 

 

13/2014. (IV.23.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 

1. a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 

Felügyelő Bizottságába elnöknek megválasztott Fodor Márk visszahívását és 

Vecsera Jánosné megválasztását javasolja a taggyűlésnek. 

 

2. felkéri Breznovits Istvánt, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a Felügyelő Bizottság elnökének 

személyében bekövetkező változás miatt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1. pont azonnal 

         2. pont 2014. május 8 

Felelős:    1. pont Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

             2. pont Breznovits István ügyvezető igazgató 

 

 



 

 

5. RENDELET-TERVEZET A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI 

GAZDÁLKODÁSÁNAK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL, A PÉNZMARADVÁNY 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 

 

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

tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

Kérdezi az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, képviselőcsoportok vezetőit, 

képviselőket kívánnak-e hozzászólni? 

 

Hozzászólás nincs. 

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

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal egyhangúlag a rendelet-tervezetet 

elfogadta, mely a következő: 

 

5/2014. (IV.24.) ÖR 

 

 

 

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

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 

 

 

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

tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

Kérdezi az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét, képviselőket, hogy kívánnak-e 

hozzászólni? 

 

Nem. 

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

szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a rendelet-tervezetet 10 igen, 3 tartózkodó szavazattal 

elfogadta, mely a következő: 

 

6/2014. (IV.24.) ÖR 

 

 

7. A ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 

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

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS A ZALA MEGYÉBEN LEBONYOLÍTANDÓ MEGYEI 

NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ 24/1999. 

(XII.10.) KR SZÁMÚ RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 

 

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

tervezetet egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 



 

 

Kérdezi a bizottság elnökét, képviselőket, hogy kívánnak-e hozzászólni? 

 

Nem. 

Kéri, szavazzanak a Zala Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosításáról és a megyei népszavazásról szóló rendelet hatályon kívül 

helyezéséről. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, mely a következő: 

 

7/2014. (IV.24.) ÖR 

 

 

8. A ZALA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ 

NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES 

BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉNEK 

ELFOGADÁSA 

 

 

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

Pénzügyi Bizottság és a Térségfejlesztési Bizottság megtárgyalta és a közgyűlésnek 

egyhangúlag elfogadásra ajánlotta. A független könyvvizsgálói jelentésben foglaltak szerint 

az egyszerűsített beszámoló a számviteli törvényben foglaltaknak, valamint az általános 

számviteli elveknek megfelelően került elkészítésre, és megbízható, valós képet ad a Kft. 

2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A közhasznú 

jelentés pedig összhangban van az egyszerűsített éves beszámoló adataival. A Felügyelő 

Bizottság az előterjesztésben foglaltakat egyhangúan elfogadta. 

 

Kérdezi Bali József ügyvezető igazgató urat, kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztésben 

foglaltakat? 

 

Bali József: Nem kívánja, ha kérdés merül fel, szívesen válaszol. 

 

Manninger Jenő: A vitát megnyitja. Kérdezi az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 

képviselőket kívánnak-e hozzászólni? 

 

Nem. 

 

A napirendi pontokat egyben teszi fel szavazásra. Kéri, szavazzanak a határozati 

javaslat elfogadásáról. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, mely a következő: 

 

14/2014. (IV.23.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés  

 



 

 

1.) elfogadja a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. január 1. – 2013. december 31. közötti 

beszámolási időszakra vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját. 

 

2.) elfogadja a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. 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. 
 

Határidő: 2014. május 31. 

Felelős:    Bali József ügyvezető igazgató 

 

Megköszöni Bali József igazgató úr részvételét. 

 

 

9. A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELSŐFOKÚ ISKOLAKEZDÉSI 

TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A 2014. ÉVRE 

 

 

Manninger Jenő: Az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtott be, mely a testületi ülést 

megelőzően kiosztásra került. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a 

módosító indítvány ismeretében egyhangúlag elfogadásra javasolta. A Pénzügyi Bizottság 

javasolta továbbá a pályázati felhívás módosítását, mely szerint nem csak az államilag 

finanszírozott képzésben tanuló, hanem valamennyi államilag elismert képzésben tanuló diák 

részesülhessen a támogatásban. 

A vitát megnyitja. Kérdezi az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, képviselőket 

kívánnak-e hozzászólni? 

Nem. 

A vitát lezárja. Tájékoztatja a Tisztelt Testületet, hogy a pályázat elbírálása keretében 

természetesen valamennyi érvényes pályázati kérelem a rendelkezésre álló keretösszeg 

figyelembe vételével egységesen részesül támogatásban, tehát egyéb bírálati szempont nem 

érvényesül a pályázatok elbírálása során. 

  

Kéri, szavazzanak elsőként az általa benyújtott módosító indítványról, az előzőekben 

ismertetett kiegészítéssel együtt, mely a pályázati felhívás pontosítására irányul. Aki 

egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a módosító indítványt 13 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta. 

 

Kéri, szavazzanak a Pénzügyi Bizottság módosító indítványáról, mely az államilag 

elismert képzésben első évfolyamon tanuló, érvényesen pályázó diák számára biztosítaná 

a támogatás lehetőségét. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a módosító indítványt 13 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta. 



 

 

 

Végül kéri, szavazzanak a módosító indítványokat követően a határozati javaslat 

elfogadásáról. Aki egyetért, igennel szavazzon. 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, mely a következő: 

 

15/2014. (IV.23.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés az előterjesztés melléklete szerinti felsőfokú 

iskolakezdési támogatási rendszer kialakítását támogatja és felhatalmazza elnökét a 

pályázat kiírására, a támogatások odaítélésére. 

 

Határidő: 2014. október 15. 

Felelős:    Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

 

10. TÁJÉKOZTATÓ A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. 

ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

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

és egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

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

foglaltakat? 

dr. Mester László: Nem. 

 

Manninger Jenő: Kérdezi a bizottságok elnökeit, képviselőket kívánnak-e hozzászólni?  

A napirendhez hozzászólás nincs, a vitát lezárja.  

 

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

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, mely a következő: 

 

16/2014. (IV.23.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi belső 

ellenőrzési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Határidő: tudomásul vételre azonnal 

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

               dr. Mester László megyei főjegyző 

 

 

 

 

 



 

 

11. A ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK 

MÓDOSÍTÁSA 

 

Manninger Jenő:  Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és 

egyhangúlag elfogadásra javasolta. 

 

Kérdezi a bizottságok elnökeit, képviselőket kívánnak-e hozzászólni?  

A napirendhez hozzászólás nincs.  

 

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

 

Megállapítja, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot 13 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta, mely a következő: 

 

17/2014. (IV.23.) KH 

 

A Zala Megyei Közgyűlés elfogadja a Zala Megye Önkormányzati Hivatal 1. 

számon mellékelt módosító Alapító okiratát és a 2. számon mellékelt egységes 

szerkezetű Alapító okiratát. 

Felkéri elnökét a változás bejelentésére az illetékes Magyar Államkincstárhoz. 

 

Határidő: 2014. április 30. 

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

   

    Alapító okirat módosítása 

 

 

A Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. február 13-án kelt, a Zala Megyei Közgyűlés 

15/2013. (II.14.) számú határozatának I.2. pontjával elfogadott egységes szerkezetű Alapító 

okirata az alábbiak szerint módosul. 

 

     t ö r l é s r e   kerül 

 

„A költségvetési szerv besorolása: 

 

- gazdálkodási jogkör szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv” 

 

szövegrész, 

 

     t ö r l é s r e   kerül 

 

„A költségvetési szerv tevékenységi köre: 

 

- a költségvetési szerv alaptevékenysége szakágazati besorolása: 

 



 

 

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

 

- a költségvetési szerv alapfeladatai szakfeladat számmal és megnevezéssel: 

 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 

841169  M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások 

842155  Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842160  Nemzetközi szervezetekben való részvétel” 

 

 

Vállalkozási tevékenységet folytat, amelynek felső határa a módosított kiadási 

előirányzat 30%-a. 

 

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek” 

 

      szövegrész, 

      

      k i e g é s z ü l  

 

„Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 

 

Államháztartási szakágazat: 841105  Helyi önkormányzatok és 

társulások igazgatási tevékenysége 

 

Szakmai alaptevékenysége kormányzati funkciók szerint: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek” 

 

 

 

 



 

 

Záradék: Ezen módosító Alapító okiratot a Zala Megyei Közgyűlés 17/2014. (IV. 23.) számú 

határozatával jóváhagyta. 

 

 

Zalaegerszeg, 2014. április 23. 

 

 

           Manninger Jenő 

       Zala Megye Közgyűlésének Elnöke 

 

 

 

2. számú melléklet 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

(egységes szerkezetben) 

 

A költségvetési szerv neve: Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 

 

A költségvetési szerv székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 

A költségvetési szerv alapítója: Zala Megyei Önkormányzat 

         címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése alapján a 

közgyűlés az önkormányzat működésével, valamint az elnök vagy a főjegyző feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok ellátására önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az 

önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 

együttműködésének összehangolásában. 

 

A költségvetési szerv illetékessége: Zala Megye területe 

 

A költségvetési szerv irányító szerve: Zala Megyei Közgyűlés 

        címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 

A költségvetési szerv fenntartó szervének neve: Zala Megyei Önkormányzat 

     címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. 

 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A Hivatal élén álló megyei főjegyzőt 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27.§ (3) 

bekezdése alapján - pályázat alapján – határozatlan időre nevezi ki a megyei közgyűlés 

elnöke. 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartozó 

közszolgálati jogviszony, illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

hatálya alá tartozó munkaviszony. 

 

Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 



 

 

 

Államháztartási szakágazat: 841105  Helyi önkormányzatok és 

társulások igazgatási tevékenysége 

 

Szakmai alaptevékenysége kormányzati funkciók szerint: 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 

 

Záradék: 

Jelen egységes szerkezetű módosított Alapító Okiratot a Zala Megyei Közgyűlés a 17/2014. 

(IV.23.) számú határozatával elfogadta. 

 

Zalaegerszeg, 2014. április 23. 

 

 

Manninger Jenő 

Zala Megyei Közgyűlés Elnöke 



 

 

 

12. 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?  

 

 

 

13. KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK, JAVASLATOK 

 

 

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

szíveskedjék megtenni. 

 

Tisztelt Képviselőtársak! Amennyiben észrevétel, hozzászólás nincs, megköszöni 

részvételüket, az ülést bezárja. A testület következő ülésére a munkaterv szerint várhatóan 

2014. június 19-én  kerül sor. Felhívja a Képviselőtársak figyelmét, hogy a kitüntető cím és 

díjak adományozására vonatkozó javaslataikat részletes indoklással ellátva 2014. május 15-ig 

juttathatják el hozzá. 

 

 

Kme. 

 

 

 

   Manninger Jenő         dr. Mester László  

            a közgyűlés elnöke                    megyei főjegyző 


