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Az ülés helye: Megyeháza Deák Ferenc terme 

 

Jelen vannak: Bene Csaba, Dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk, Martinecz Aranka, Nagy 

Kálmán, Nagyné Csizmadia Valéria Éva, Nagy Zoltán, Dr. Pál Attila, 

Pintér László, Selmeczy Zsuzsanna, Strázsai Zoltán, Vajda László, Völgyi 

Zoltán, Zakó László, a közgyűlés tagjai, Dr. Mester László megyei 

főjegyző, Dr. Györke Gyöngyi megyei aljegyző, Bottlik Barbara 

jegyzőkönyvvezető 

 

 

Dr. Pál Attila: Kérdezi, van-e olyan állampolgár, aki a Zala Megyei Közgyűlés 

közmeghallgatásán kérdést kíván feltenni. Amennyiben van ilyen állampolgár, kéri, legyen 

kedves nevét és lakcímét bediktálni, hogy később a jegyzőkönyvben rögzíthető legyen. 

Megadja a szót a jelentkezőnek. 

 

Kustán Róbert (Zalaegerszeg, Erzsébet-hegy út 3/A): Tisztelettel köszönt mindenkit! 

Felszólalásának címe: „Javaslat a városok és megyék külföldi kulturális, gazdasági 

kapcsolatainak kibővítésére és annak módjára”. A Kormány, a városi és megyei vezetés 

rendkívüli erőfeszítéseket tesz a kapcsolatok jobb megvalósításához. Tudomása szerint 

általános probléma a megyei jogú városoknál, hogy a maximális törvényi 14 darab számot 

elérte a testvérvárosi kapcsolatok száma. Javasolja, hogy Zalaegerszeg MJV, illetve Zala 

megye közigazgatási, politikai vezetősége forduljon a magyar Országgyűlés törvényhozása 

felé azzal a céllal, hogy a meglévő törvények módosításával, illetve új törvények 

létrehozásával elősegítse a következőket: 

 

1. pont: jelen törvények 14 darabszámmal maximalizálják egy megyei jogú város 

testvérvárosainak számát, ezt a számot emeljék fel legalább 25-re. 

2. pont: új jogszabállyal tegyék minden szempontból lehetővé úgynevezett testvérmegyei 

kapcsolatok létrehozását, külföldi és magyar megyék, tartományok, régiók, stb. között. 

 

Nemcsak az EU programokból kellene forrásokat beszereznünk, hanem más külföldi 

országok irányába is, kihasználva az élő lehetőségeket. Ugyanakkor a történelemkutatás a 

rokon tudományágakkal együtt beindult. Egyre több új információ kerül világra a népek közti 

származási-rokoni kapcsolatok területén. Egyre több testvérvárosi, testvérmegyei kapcsolatra 

lenne lehetőség. A szóba jöhető felek jó részéről van fogadókészség a kapcsolatra, kulturális 

és gazdasági szempontból egyfajta erőforrás a testvérvárosi, illetve testvérmegyei kapcsolat. 

Orbán Viktor miniszterelnök úr személyesen több országban képviseli a külföldi 

kapcsolatépítés ügyét, ez is mutatja a kapcsolatépítés fontosságát. A népek közti barátság 

elősegítése, egymás kultúrájának, történelmének megismerése, gazdasági együttműködés 

lehetőségeinek megtalálása, kibontakozásának elősegítése napjaink időszerű és fontos 

tényezői. Az óvatos, tervszerű kapcsolatépítés folyamatát időszerű lenne elindítani már most, 

hogy az 5 éves önkormányzati cikluson belül valami meg is valósuljon belőle. Köszöni a 

megtisztelő figyelmet. 
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Dr. Pál Attila: Kérdezi, van-e más felszólaló? Amennyiben nincs, úgy megköszöni az értékes 

hozzászólást, 15 napon belül írásban válaszol az önkormányzat. Természetesen nemcsak 

azért, mert most nem szeretne a közgyűlés, hanem a megyei jogú városokkal is konzultálna 

ezügyben az önkormányzat a végleges válasz megadásához. A közmeghallgatás végére 

értünk. Folytatódik a napirendi pontok szerinti testületi munka. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 dr. Mester László Dr. Pál Attila 

 megyei főjegyző megyei közgyűlés elnöke 

 


