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Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. október 15-én 

10:00 órai kezdettel tartott alakuló üléséről 
 
Az ülés helye:  Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. szám alatti épület I. emeleti díszterme 
 
Jelen vannak: a képviselőtestület tagjai a jelenléti ív szerint  
 a bizottságok nem képviselő tagjai a jelenléti ív szerint 
 Dr. Kovács Gábor jegyző, Dr. Sándor Erzsébet aljegyző 
 
 
Dr. Pápai Ferenc a Helyi Választási Bizottság elnöke, Dr. Sifter Rózsa a Zala Megyei 
Közigazgatási Hivatal vezetője, Dr. Marx Gyula, Dr. Németh József, Farkas Imre 
díszpolgárok, Kámán János városi rendőrkapitány, Dr. Bangó Szilárd Lóránt tűzoltó 
alezredes, parancsnok, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, Pánczélné Vadas 
Zsuzsa, Lukácsffy Dénes, Szabó Judit, Frauenhoffer Márta a sajtó munkatársai, 
Dömötör Csaba 
 
Vinczéné Foga Zsuzsanna, Dr. Nemes Katalin, Bertók Sándor, Cziborné Vincze 
Amália, Tóth Csilla, Takácsné Czukker Szilvia, Zsupanek Péter, Dr. Kiss Viktória, 
Farkas Veronika, Csomor Ferenc, Varga András, Mátyás Márta, Kovács Ildikó 
jegyzőkönyvvezető, a hivatal munkatársai 
 

A jelenlévők együtt eléneklik a magyar Himnuszt. 

 
Kauzli Józsefné korelnök:   
Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki jelenlétével megtisztelte Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének alakuló ülését. Külön köszöntöm Dr. Sifter Rózsát, a Zala 
Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét, megjelent díszpolgárainkat, Dr. Németh 
Józsefet, Dr. Marx Gyulát és Farkas Imrét. Köszöntöm továbbá a képviselőtestület régi 
és új tagjait, a bizottságok nem képviselő tagjait, a hivatal dolgozóit, és minden kedves 
meghívott vendéget. Gratulálok képviselőtársaimnak megválasztásukhoz, ahhoz, hogy a 
választópolgároktól az elkövetkezendő négy évre bizalmat kaptak. Kérem Önöket, 
éljenek ezzel a bizalommal és döntéseik során mindig gondoljanak azokra, akiktől a 
bizalmat kapták. Az üdvözlő szavak után szeretném megköszönni mindazok munkáját, 
akik az önkormányzati választások előkészítésében, törvényes lebonyolításában részt 
vettek. Tisztelettel megköszönöm a Helyi Választási Bizottság odaadó és lelkiismeretes 
munkáját. Kívánom mindannyiunknak, hogy négy esztendő múlva, mikor ennek a 
képviselőtestületnek a megbízatása lejár, valamennyien emelt fővel és tiszta 
lelkiismerettel álljunk fel székünkből éppen úgy, ahogy ezt szeptember 16-án is tettük.  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének alakuló ülését ezennel megnyitom, 
megállapítom, hogy a 18 tagú képviselőtestületből 18 képviselő jelen van, az ülés 
határozatképes. Levezető elnökként javaslatot teszek az alakuló ülés napirendjére. A 
kiküldött meghívóban 11 napirendi pont szerepel. A 9.) napirendi pontot zárt ülés 
keretében szükséges tárgyalni, mivel az érintettek közül többen nem nyilatkoztak. 
Később került kiküldésre „A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak támogatása” című 
előterjesztés, melynek napirendre vételéről külön szavaznunk kell, a felvételéhez 
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minősített többség szükséges. Kérem, hogy a napirendi pont felvételéről szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a képviselőtestület 18 igen, egyhangú szavazással elfogadta a 
napirendi pont 12. napirendi pontként történő felvételét. 
Javaslom, hogy hallgassuk meg Schmitt Pál köztársasági elnök úr videoüzenetét. 
 

Schmitt Pál köztársasági elnök úr köszöntő beszéde 
10:10 órától 10:13 óráig videoüzenet formájában. 

 
Kérdezem a testület tagjait, van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata a kiküldött 
napirendi tárgysorral kapcsolatban. Korrigálni szeretném, hogy a 9.) napirendi pontot 
nem zárt ülésen, hanem nyílt ülés keretében tárgyalja a közgyűlés, mert ehhez közben 
minden érintett résztvevő hozzájárult. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Nincs 
hozzászólás, kérem, fogadjuk el a teljes napirendi tárgysort. Megállapítom, hogy a 
képviselőtestület 18 igen, egyhangú szavazással elfogadta az alábbi napirendi 
tárgysort.  
 
N A P I R E N D I   P O N T O K :  
 
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 Előadó: Dr. Pápai Ferenc, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek 

átadása 
 Előadó: Dr. Pápai Ferenc, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
3. A polgármester programjának ismertetése 
 Előadó:   Gyutai Csaba polgármester 
 
4. A polgármester illetményének megállapítása 
 Előadó:  Kauzli Józsefné korelnök 
 
5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többször módosított 6/2007. (II.09.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása, valamint megbízás adása a Szervezeti és Működési 
Szabályzat felülvizsgálatára 

 Előadó:  Gyutai Csaba polgármester 
 
6. Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megválasztása

 Előadó:  Gyutai Csaba polgármester 
 
7. Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele 
 Előadó: Gyutai Csaba polgármester 
 
8. Alpolgármesterek illetményének megállapítása 
 Előadó: Gyutai Csaba polgármester 
 
9. Bizottságok és tanácsnok megválasztása 
 Előadó:  Gyutai Csaba polgármester 
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10. Tag delegálása az „Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke 
csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére”, az „Önkormányzati 
Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési 
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására”, valamint az 
„Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének 
javítására” társulási tanácsokba 

 Előadó:  Gyutai Csaba polgármester 
 
11. Beszerzési Testület elnöke és tagjai megbízása 
 Előadó: Gyutai Csaba polgármester 
 
12.  A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak támogatása 
  Előadó: Gyutai Csaba polgármester 
 
 
N A P I R E N D I   P O N T O K  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1.  A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
Kauzli Józsefné korelnök:   
Felkérem Dr. Pápai Ferencet, a Helyi Választási Bizottság elnökét, tartsa meg 
tájékoztatóját a 2010. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának 
végleges eredményéről. 
 
Dr. Pápai Ferenc:  
(A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.) Megállapítom, hogy a tájékoztatóval 
kapcsolatban a képviselőtestület tagjai részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem 
hangzott el. 
 
 
2.  Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek 
átadása 
 
Kauzli Józsefné korelnök:  
Felkérem Dr. Pápai Ferencet, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a képviselőktől 
vegye ki az esküt. 
 
Dr. Pápai Ferenc:  
Felkérem a képviselőtestület tagjait, mondják utánam az eskü szövegét:  
„Én (név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 
jutott titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Zalaegerszeg 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”  
 
Kauzli Józsefné korelnök:  
Felkérem Dr. Pápai Ferencet a polgármester eskütételének lebonyolítására.  
 
Dr. Pápai Ferenc:  
Felkérem Gyutai Csaba polgármestert, mondja utánam az eskü szövegét:  
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„Én, Gyutai Csaba esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 
jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Zalaegerszeg 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”  
 
Kauzli Józsefné korelnök:   
Felkérem Dr. Pápai Ferencet, hogy a polgármesternek és a képviselőknek adja át a 
megbízóleveleket.  
 

Dr. Pápai Ferenc átadja a megbízóleveleket a polgármesternek, majd a képviselőknek. 

 
 
3.  A polgármester programjának ismertetése 
 
Kauzli Józsefné korelnök:   
Felkérem Gyutai Csaba polgármestert, ismertesse programját.  
 
Gyutai Csaba:    
„Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, 
eredményük sem lesz.” – mondta Mahatma Gandhi. Igen tisztelt hivatalvezető asszony, 
tisztelt díszpolgár urak, tisztelt képviselőtársaim, kedves zalaegerszegiek! A nagy indiai 
gondolkodó és államférfi arra figyelmeztet bennünket, ami hitem szerint az 
elkövetkezendő évek munkálkodását meg fogja határozni. Csak a folyamatos, pontosan 
elvégzett munka hozhat számunkra sikert. Én ebben hiszek. Ahogy földink, Deák 
Ferenc fogalmazott: „Csak a munka fejti ki, csak az tartja fenn a testnek és léleknek 
erejét, csak a munka tesz hasznossá a magunk és polgártársainkra nézve.” A munka az 
egyik legszentebb rendeltetése az embernek. Erre a közös munkára hívom a közgyűlés 
minden tagját és városunk polgárait. Egyszer Stróber László apát plébános úr egyik 
prédikációjában hallottam, hogy ha mindennap becsülettel elvégezzük a munkánkat, 
akkor a sok kis napi munka eredményéből össze fog állni majd egy nagyobb siker is. Mi 
a napi kis apró munkák robotosainak szegődünk az elkövetkezendő években. Ehhez az 
alapokat már leraktuk, építhetünk az elődeink örökségére is. Az elmúlt 16 év 
megteremtette számunka a biztos előrelépés lehetőségét, bár a város külső körülményei 
az utolsó években jelentősen rosszabbodtak. Magyarországot a szocialista kormányok 
gazdaságilag meggyengítették, pénzügyileg kiszolgáltatottá tették. Az ország 
lehetőségei beszűkültek, ebből következően az önkormányzatok mozgástere jelentősen 
csökkent. Rövid távon gyors javulás a terhes örökség miatt nem várható. Nyugat-
Dunántúlon a térség északi részén elsősorban az autóipari befektetéseknek 
köszönhetően Győr kiszakadt, kiemelkedett a régióból. Feladatunk, hogy városunk 
mellé sok barátot állítsunk, és az északi erőfölény kiegyensúlyozása érdekében 
gazdasági, befektetési szempontból egyesítsük erőinket Szombathellyel, 
Nagykanizsával, és lehetőség szerint a két érintett megyével is. A gazdasági tengely 
létrehozására az előkészületeket már megtettük. A kormányzat reményeink szerint a 
törekvéseinket novemberben egy versenyszerződés aláírásával fogja támogatni. A két 
város a befektető-vonzásban sikeres lesz, annak számunka is hozama lehet, hiszen a mi 
vállalkozóink is beszállítóivá válhatnak a gyarapodásnak, de természetesen azt 
szeretnénk, ha mi magunk lennénk az együttműködés zászlóvivői. Régi göcseji mondás 
szerint: „annak a lónak kell több abrakot adni, aki jobban tudja húzni a szekeret.” Mi 
jobban tudjuk, mert a városunk térsége ideális befektetési helyszín, itt az emberek 
dolgozni akarnak, jó az iskolarendszerünk, vállalataink ma is élen járnak az újításban, 
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fejlesztésben, befektetés-támogató programunk minden igényt kezelni tud, és mi 
magunk is elkötelezettek vagyunk gazdaságunk erősítése érdekében. A 
megközelíthetőségünkön azonban javítanunk kell, mert lehetnek bármilyen jók az 
adottságaink, ha órákra vagyunk a fontos közlekedési útvonalainktól. A villamosított 
szlovén vasút elkészültével a megörökölt elzártságunk csökkent ugyan, de még sok a 
teendőnk a közúti csatlakozásunk javítása érdekében. Manninger Jenő elnök úrral 
közösen kezdeményeztük az M9 Térségi Fejlesztési Tanács létrehozását. Megújuló és 
aktív városdiplomáciát szeretnénk, ezért a Tanácsban is meghatározó szerepet kívánunk 
vállalni. A ciklus végéig a kétszer kétsávos gyorsforgalmi út engedélyes tervvel 
rendelkezik, és belátható időn belül a kivitelezés is elindul, akkor a szocialista tévútról, 
a 86-os út általuk erőltetett és elsősorban osztrák érdekeket szolgáló fejlesztéséről 
sikerül visszatérni a mi jogos érdekeink képviseletére. Ha így történik, ez a városunk 
számára mindenképpen siker lesz. Természetesen ezzel párhuzamosan az M8-as út 
fejlesztése is Zalaegerszeg érdeke, ezt is támogatjuk.  
Tisztelt Közgyűlés! Benjamin Franklin, az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat 
kezdeményezője azt mondta: „A boldogsághoz két út vezet. Vagy csökkentjük a 
vágyainkat, vagy növeljük a lehetőségeinket.” Zalaegerszeg mozgástere akkor 
növekszik, ha erősödik a város és a térség gazdasága. Elemi érdekünk, hogy a városban 
működő vállalatok gyarapodjanak. Erős egerszegi vállalatok több adóbevételt, növekvő 
foglalkoztatottságot, erős várost eredményezhetnek. Ennek érdekében a januárban 
induló országos fejlesztési tervhez, a Széchenyi-tervhez kapcsolódva elindítjuk az új 
Deák Ferenc városépítő programot. Ennek legfontosabb célkitűzése az lesz, hogy a 
városban működő vállalkozások hozzá tudjanak jutni a Széchenyi-terv forrásaihoz oly 
módon, hogy a város a saját tulajdonú cégein keresztül biztosítja számuka a szükséges 
pályázati önrészt. A külső befektetők városba vonzása mellett a helyi, a zalai alkotóerő, 
a helyi vállalkozások boldogulása a legfontosabb számunkra. Legalább 4 milliárd Ft 
fejlesztési forrás megjelenését szeretnénk segíteni a munkahely-megtartás, –megőrzés 
és –teremtés érdekében. Ez a programunk legfontosabb üzenete. A hangsúly a helyi 
gazdaság erősítésén, fejlesztésén lesz. A vállalkozó kör véleményének a 
városvezetésben is meg kell jelennie, ezért kezdeményezzük az egerszegi vállalkozók 
részvételével városi vállalkozói szenátus létrehozását. Ez a testület támogatni és 
befolyásolni fogja a közgyűlési döntéshozatalt is. A városépítő programunk következő 
eleme összefügg az előzővel. Gazdasági gyarapodásunk záloga, hogy a cégek számára 
legyen jól képzett munkaerő. Fontos feladatunk lesz a szakképzés tekintélyének 
helyreállítása, az intézményrendszerben a szükséges fejlesztések felújítások elvégzése. 
A harmadik elem pedig a város általános közműállapotainak javítása. Utakat, járdákat, 
játszótereket, kerékpárutakat építünk és újítunk fel, az eddig megszokott arányos 
városfejlesztés jegyében. Andráshidán, Csácsban, Bazitán is ugyanolyan indokolt a 
szükséges munkálatokat elvégezni, mint a reményeim szerint hamarosan sétálóutcává 
alakuló Kossuth utcán. Az elkezdett város-rehabilitáció tovább fogja emelni 
Zalaegerszeg egyre szebben formálódó polgárias jellegét. Zalaegerszegen az 
önkormányzati munkákat, megrendeléseket a közbeszerzés adta határokon belül 
továbbra is a helyi vállalkozók végezzék.  
Tisztelt Közgyűlés! A város nagy, sok zöldfelülettel rendelkezik. Sokat léptünk előre a 
virágosítás, a gondozottság területén, de az idei csapadékos időjárás megmutatta, hogy 
sok még a teendőnk. Mint ahogy az is nyilvánvaló lett, hogy minden pályázati 
lehetőséget meg kell ragadnunk a csapadékvíz okozta gondok kezelése érdekében. Erre 
a város költségvetésében is többet kell fordítanunk. Hundert Wasser, a híres osztrák 
építész egy írásában arra figyelmeztet bennünket, hogy „a természetben vendégek 
vagyunk, úgy is kell viselkednünk.” Nem csak egyszerűen óvva, figyelve a 
természetünkre, a környezetünkre, hanem úgy együtt élni vele, hogy okosan használjuk 
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megújuló erőforrásait a jövőnk, a gyermekeink és az unokáink érdekében is. Ökovárost 
szeretnénk. Olyan Zalaegerszeget, ahol évtizedekre előre biztosított az egészséges 
ivóvíz, ahol a tömegközlekedés használja a szennyvíztelepen képződő biogázt, ahol a 
termálkincs fűtésre is használható, ahol a szelektíven gyűjtött hulladék mind nagyobb 
részét újrahasznosítjuk. Ez a jövőkép feltételezi a városi tulajdonban tartott, nem 
privatizált vállalatok segítő közreműködését, folyamatos megújulását is. Ugyancsak 
fontosnak tartjuk, hogy meglévő értékeinket, adottságainkat a turizmus, az 
idegenforgalom fejlesztésében is hasznosítsuk, ennek része a régóta tervezett új Gébárti 
szálloda is. Az országos tendenciáknak megfelelően Zalaegerszeg elöregedő lakosságú, 
számos népegészségügyi problémával. Továbbra is figyelnünk kell a körzeti orvos 
hálózatunkra, az „egy orvos–egy rendelő” program befejezése után újra kell kezdenünk 
a felújításokat. Stratégiai szempontból is kiemelt jelentőségű a Megyei Kórház 
fejlesztésében való részvételünk. Nem az a kérdés, ki a fenntartó, hanem az, hogy ha a 
kórház magas színvonalon működik, akkor a város lakosságának egészségi állapota is 
jelentősen javul. Nem eseti műszerfejlesztést támogatunk, hanem együttműködünk a 
Megyei Önkormányzattal a kiemelt fejlesztések megvalósítását illetően. A szociális 
támogatórendszerünket pedig olyan állapotba kell tartanunk, hogy a nehéz élethelyzetű 
embertársaink is mindig számíthassanak a város segítségére. Dosztojevszkij szerint az 
embernek a kultúra ugyanolyan szükséglete, mint az evés és az ivás. Zalaegerszegen 
kiterjedt művészeti, kulturális élettel rendelkezünk. A színház és a képzőművészet 
területén reális esélyünk lehet országos megjelenésre, és szerepvállalásra is. 
Hasonlóképpen a táncművészet, hangsúlyosan a néptánc területén. A Zalai 
Táncegyüttes ha kormányzati figyelmet kap, akár állami fenntartású, profi társulattá is 
válhat. Zalaegerszegnek a múltban viszonylag kevés irodalmi hagyománya volt, de a 
Pannon Tükör köré szerveződő formálódó alkotói kör szellemi életünk fontos, 
támogatandó bázisa. A kultúra másik ága a testkultúra, a sport. A nemzet 
sportvárosaként a kiemelt látványsportágak támogatása mellett az önkormányzatnak a 
lakóterületi tömegsport tevékenységekre is kiemelt figyelmet kell fordítani. Ebben 
minimális szemléletváltozást is szükségesnek tartunk.  
Tisztelt Közgyűlés! A város oktatási rendszere Zalaegerszeg nagy erőssége. A várható 
állami átszervezés után az eddigi értékeink megőrzése, fejlesztése a feladatunk. A 
gyermeklétszám csökkenése várhatóan már kialakította azokat a szervezeti kereteket, 
amelyek további nagymértékű átalakításokat nem indokolnak. Fontos a technikai 
feltételrendszer javítása, a kiterjedt épület-állomány felújítása, állagmegóvásának 
folytatása. Remélem lesz erőnk a jövőnk érdekében rendkívül fontos munkát végző 
pedagógusok erkölcsi és anyagi megbecsülésére is. A város nem az utcák, a házak, 
épületek összessége. Nélkülünk, városlakók nélkül, akik élettel töltjük meg a falakat, ez 
csak egy élettelen skanzen lenne. Az ember és az általa létrehozott közösségek jelentik 
ennek a városnak az igazi erejét. Legyen az egyházi közösség, nyugdíjas klub, 
sportegyesület, bármilyen alkalmi társaság vagy civil szervezet, minden közösség erősíti 
Zalaegerszeget. Az önkormányzatnak is elemi érdeke a közösségek építése, azok 
támogatása. Talán észrevették, hogy polgármesteri beszédemben végig többesszámban 
fogalmaztam. Meggyőződésem, hogy én egyedül nem jutok egyről a kettőre, én 
egyedül, az Önök támogatása, a város közösségeinek támogatása nélkül nem lehetek 
sikeres. Együtt Önökkel, a többségi frakcióval, az ellenzékkel, a város polgáraival 
tehetjük szeretett városunkat, Zalaegerszeget sikeressé. Ehhez kérem a Jóisten 
támogatását és mindannyiuk segítő közreműködését. Köszönöm szépen. 
 
Kauzli Józsefné korelnök:   
Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy a programmal kapcsolatban annak 
elfogadása előtt van-e valakinek hozzászólása, kérdése, észrevétele. 
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Dr. Tóth László: 
A polgármester úr részére már írásban leadott, megalakult FIDESZ-KDNP frakció 
képviseletében gratulálunk polgármester úrnak, és gratulálunk az ellenzék bejutott 
képviselőinek, a Szocialista Párt képviselőinek, a Jobbik és az Együtt Zalaegerszegért 
Egyesület jelen lévő képviselőinek. Polgármester úr programját, mint a város 
szavazáson részt vett választóinak többsége által is támogatott programot, a FIDESZ-
KDNP is támogatja, hiszen ez a programunk része volt. Frakciónk az ellenzéket nem 
ellenségként, hanem az eskünek megfelelően a város fejlesztéséért tenni akaró, velünk 
közösen tenni akaró partnerként szeretnénk a jövőben együttműködni velük, azt 
szeretnénk, ha a programot támogatnák, hiszen egybeesik a Szocialista Párt, a Jobbik és 
az EZE programjának fő elemeivel. Említhetném a munkahely-teremtést, az 
infrastruktúra fejlesztését, a közlekedést, közbiztonságot, zöld Zalaegerszeget, civil 
szervezetek támogatását. A programelemek egybeesnek, mondhatnám azt is, hogy 
azonosak. Valószínű, hogy a megvalósítás útja minden közgyűlésben részt vevő 
részéről más-más megközelítést hoz, de mindenképpen szeretnénk, ha sikerülne a 
városban összefogni a többségnek és ellenzéknek a város fejlődése érdekében. Eddig 
sem voltak Zalaegerszegen nagy politikai csatározások, sikerült a város politikai békéjét 
megőrizni a közgyűlésben. Ha mindezeket a programokat közösen összefogva próbáljuk 
megvalósítani, akkor az sikeres lesz, a további politikai békességet, együttműködést 
meg tudjuk őrizni a városban. Természetesen mindenkinek lehet véleménye, lehet más 
véleménye. Szeretnénk, ha ezek a más vélemények a közös cél minél jobb 
megvalósításának mentén történnének. Nem szeretnénk politikai támadásokat indítani, 
nem is fogunk politikai támadást indítani, szakmai mederben szeretnénk a közgyűlés, az 
önkormányzat munkáját vinni. Ugyanakkor ha politikai támadás ér bennünket, 
természetesen fenntartjuk annak a jogát, hogy megvédjük magunkat. Támogatjuk 
polgármester úr és a FIDESZ-KDNP programját, gratulálunk képviselőinek, és 
együttműködésre kérjük őket. Ígérjük, ami a programok mentén megvalósítható a 
javaslatukból, azt meg fogjuk valósítani, támogatni fogjuk. 
 
Kiss Ferenc: 
Megragadom az alkalmat, hogy gratuláljak a szocialista képviselőcsoport nevében. 
Átadom polgármester úrnak a frakció megalakulásáról szóló bejelentésünket. Szintén 
köszönetet mondok mindazoknak, akik támogatták a programunkat, hiszen ahogy 
hallottam polgármester úr programját, nagyon sok olyan elem van benne, amely 
bármelyik másik párt, választáson induló szervezet programjában megjelent. Ez így 
igaz, ahogy Dr. Tóth László képviselő úr is elmondta, hisz vannak közös céljaink és 
közös érdekeink a város érdekében, munkahely-teremtéstől kezdve a zöld város, öko-
programig, de említhetném azokat az elemeket, amelyek minden felelősen gondolkodó 
képviselő esetében ugyanazokat jelentik. Ilyenkor az alakuló közgyűlésen illik 
udvariasnak lenni, és olyan ígéreteket fogalmazunk meg, amiket   – nagyon bízom 
benne – be is tartunk az elkövetkezendő időszakban, mégpedig az együttműködés, a 
város érdekében való gondolkodás, az összefogás. Ezt várják tőlünk azok a 
választópolgárok, akik bennünket ideküldtek. Ebben az ellenzéki képviselőcsoportnak is 
meg van a felelőssége, mégpedig abban, hogy felhívja azokra a kérdésekre, 
intézkedésekre a figyelmet, amelyek netán nincsenek mindig összhangban akár a 
törvényi, akár a város lakossági érdekeivel, ezért szót is fogunk emelni az 
elkövetkezendő időszakban. Ígérem, hogy konstruktív ellenzékként fogunk dolgozni. 
Azt kérem polgármester úrtól, hogy ezeket a szavakat, ezeket az ígéreteket az 
elkövetkezendő időszakban is érvényesítse, tehát az összefogás, az együttműködés, a 
különböző, várost érintő kérdésekben történő egyeztetések vonatkozásában. Abban is 
bízom, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat úgy fogjuk alakítani, hogy 
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ebben az ellenzéknek megfelelő jogosítványai lesznek. Azt is el tudom mondani, hogy 
az előzetes tárgyalásoknál a megállapodás létrejött, még ha néha hiányérzetünk is volt, 
de tudomásul kell venni, Zalaegerszegen a jobboldalnak szavaztak többséget, ők 
határozzák meg a saját programjuk alapján a feladatokat. Gratulálok polgármester 
úrnak, azt kívánom, ezt a programját vigye véghez, ebben mi segítséget és támogatást 
ígérünk. 
 
Kauzli Józsefné korelnök: 
Miután polgármester úr programjával kapcsolatban nincs további hozzászólás, kérem, 
szavazzanak az ismertetett polgármesteri program elfogadásáról. Megállapítom, hogy a 
testület a programot 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a formai 
követelmények mellőzésével. 
 
Dr. Kocsis Gyula:  
Elnézést kérek, a szavazást szeretném korrigálni, mivel nem tudtam helyesen kezelni a 
szavazógépet, véletlenül a tartózkodás gombot nyomtam meg. Természetesen 
tartózkodás helyett igennel kívánok szavazni polgármester úr programjáról. 
 
 
4.  A polgármester illetményének megállapítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Kauzli Józsefné korelnök:   
Bejelentem, hogy Gyutai Csaba polgármester bejelentése alapján a döntéshozatalban 
nem vesz részt. A polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap, valamint a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.) 3. § (2) 
bekezdésében megállapított szorzószámok – mely megyei jogú város esetén 14,0-15,0 
között van – figyelembevételével kell összegszerűen megállapítani. Az előterjesztést 
képviselőtársaim írásban megkapták. Kérdezem, van-e valakinek kérdése, hozzászólása, 
észrevétele. Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot, mely szerint: 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Gyutai Csaba polgármester illetményét 
2010. október 3-tól havi 579.750,- Ft-ban állapítja meg. A közgyűlés felkéri a jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére, határidő 2010. október 18., felelős Dr. Kovács 
Gábor jegyző. 
Felkérem a képviselőtestület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 
igen, egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, Gyutai Csaba polgármester 
illetményét 2010. október 3. napjától 579.750,- Ft/hó összegben állapította meg. 
 

ZMJVK 212/2010. sz. határozata 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Gyutai Csaba polgármester 
illetményét 2010. október 3. napjától havi 579.750,- Ft-ban állapítja  meg. 
 
A közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:   2010. október 18. 
Felelős:   Dr. Kovács Gábor jegyző 
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Kauzli Józsefné korelnök:  
Az ülés vezetését tisztelettel átadom Gyutai Csaba polgármester úrnak, további jó 
munkát kívánok. 
 
Gyutai Csaba:    
Köszönöm Kauzli Józsefné levezető elnök munkáját, és köszönöm a testületnek, hogy a 
programot egyhangúlag elfogadta. Köszönöm a programra adott reagálásokat, 
gratulációkat és azt az együttműködési szándékot, amely a képviselőtestület minden 
oldaláról megnyilvánult. Ez az összefogás, az együttgondolkodás a későbbiekben is 
nagy erőssége lehet városunknak. 
 
 
5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 6/2007. (II.09.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása, valamint megbízás adása a Szervezeti és Működési 
Szabályzat felülvizsgálatára 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyutai Csaba:    
A képviselőtestület írásban megkapta az előterjesztést, a Szervezeti és Működési 
Szabályzaton szükséges módosításokat el kellett végezni amiatt, hogy kisebb a 
közgyűlés, kevesebb a bizottság, egy új szerkezet állt fel, tanácsnokokat választunk, 
tehát ezek a szükséges módosítások vannak átvezetve a korábbi SzMSz-en. Kérdezem a 
testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 
 
Kiss Ferenc: 
Egyes fejezeteknél kimaradt a közgyűlések előkészítésénél a bizottság elnöki és a 
képviselőcsoport vezetőinek összehívása. Az 59. § jelenleg hatályos: A polgármester a 
közgyűlések előkészítése, jelentősebb önkormányzati ügyek egyeztetése céljából 
kezdeményezheti a bizottsági elnökök vagy a képviselőcsoportok vezetőinek 
összehívását. Kérdésem, megmarad-e ez az intézmény, ez a forma, ha igen, akkor 
javaslom, a mondat úgy hangozzék, hogy a polgármester a közgyűlések előkészítése, 
jelentősebb önkormányzati ügyek egyeztetése céljából kezdeményezheti a bizottsági 
elnökök és a képviselőcsoportok vezetőinek összehívását. Ez az egyik észrevételem. 
Konkrétan megfogalmazta a Szervezeti és Működési Szabályzat a tanácsnokok konkrét 
feladatait. Lehet, hogy első olvasatra ez két tanácsnokot jelent, a majd felálló SzMSz 
felülvizsgáló munkacsoportnak azért mégis át kellene tekinteni, és nem csak erre a két 
konkrét esetre meghatározni a tanácsnoki lehetőséget. A harmadik észrevételem és 
javaslatom, hogy az előterjesztés 8. §-ában az eredeti SzMSz 42. § (2) bekezdésében az 
albizottság felsorolásánál szerepel az Idősügyi Albizottság. Így önállóan talán nem is 
működőképes, mert valamelyik bizottsághoz tartoznia kellene. Ezért ennek elnevezését 
javaslom Esélyegyenlőségi és Idősügyi Albizottságra, így egyértelművé tesszük, mely 
bizottság az, amelyik köteles létrehozni ezt az albizottságot és meghatározza neki a 
feladatait. 
 
Gyutai Csaba: 
Mivel módosításról van szó, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint kérem 
képviselő úrtól a módosítási javaslatokat írásban is szíveskedjen benyújtani. 
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Dr. Tóth László: 
Kiss Ferenc képviselő úr által elmondottakkal kapcsolatban a határozati javaslat egy 
SzMSz-t felülvizsgáló, 3 fős munkacsoport létrehozását tartalmazza. A most általunk 
elfogadandó Szervezeti és Működési Szabályzat a megállapodásnak megfelelő 
szervezetet tartalmazza, szervezeti struktúrát, ugyanakkor ez a munkacsoport több olyan 
javaslatot is tehet, ami a SzMSz véglegesítésére irányul, ami az elkövetkezendő négy 
évben irányadó lesz. A FIDESZ-KDNP frakció részéről jómagamat ill. Rigó Csaba 
képviselő urat javaslom ebbe a bizottságba, az ellenzék részéről pedig egy főt. Nem 
tudom, történt-e az ellenzék részéről a kiküldött anyag után valamilyen egyeztetés, és ki 
az, akit az ellenzék ebbe a munkacsoportba delegálna, vagy esetleg most konzultáció 
lenne szükséges ehhez. Nem szeretnénk abba beleszólni, hogy az ellenzék részéről a 
jelenlegi választási arányoknak megfelelő képviselet biztosítva legyen, és az EZE, a 
Jobbik ill. az MSZP részéről ki tart igényt arra, ill. kit jelöl az ellenzék, hogy ebben a 
SzMSz-t felülvizsgáló munkacsoportban részt vegyen. Átadnám az ellenzéknek a szót. 
 
Dr. Kocsis Gyula: 
A szót azért vettem át most, hogy két perces szünetet kérjek annak érdekében, hogy a 
felvetett javaslatot megbeszéljük. Mi ebben a kérdésben nem konzultáltunk egymással, 
így egymástól függetlenül nem is tudnánk megfelelő javaslatot tenni.  
 
Gyutai Csaba: 
Két perces szünetet javaslok azzal a megjegyzéssel, hogy az együttműködés jegyében a 
többségi frakció tanácskozási joggal megengedi ill. igényt tart a nem képviselt frakciók 
álláspontjára is ebben a bizottságban. 
 
 

Gyutai Csaba polgármester 11:02 órától szünetet rendel el. 
S Z Ü N E T  

A testület 11:14 órától folytatja a munkát. 

 
 
Dr. Kocsis Gyula: 
Bejelentem, hiba volt két perces szünetet kérnem, mert nem tudtunk megegyezni 
egymással egy közös jelölt személyében. Az lett az álláspont, hogy az MSZP-nek külön 
jelöltje van, a Jobbik vele szemben másik jelöltet állít személyemben, úgy gondolták, 
jogász kell inkább egy ilyen testületbe. A magam részéről ugyanúgy gondolom, ez 
inkább jogászi feladat, de jó lenne, ha mindkét ellenzéki frakció részt venne 
tanácskozási joggal ebben a szövegezésben. 
 
Gyutai Csaba: 
Úgy gondolom, formálisan ugyan három tagú ez a bizottság, de természetesen az egyéb 
frakciók véleményét is ez a bizottság figyelembe fogja venni, és így fogja a közgyűlés 
elé terjeszteni. 
 
Dr. Tóth László: 
Bíztunk abban, hogy egységes ellenzéki álláspont jön létre. Most az a helyzet, hogy az 
ellenzék részéről három támogatást kapott Dr. Kocsis Gyula, ugyanakkor a Szocialista 
Párt részéről is volt egy javasolt személy. Nagyon nehéz dolog többségi oldalról 
igazságot tenni, főleg akkor, mikor ellenzéki oldalon nincs konszenzus. Mi nem 
tehetünk mást, mint az ellenzék többségi álláspontját figyelembe véve szavazunk. 
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Pete Róbert: 
Egységes ellenzékről beszélni ebben a helyzetben egy kicsit – fogalmazzunk úgy – 
tréfás. Abból indultunk ki, hogy jogi feladatokról lesz szó, ötünk közül egyetlen végzett 
jogász van, ezért támogatjuk Dr. Kocsis Gyulát. 
 
Major Gábor: 
Először is gratulálok minden képviselőtársamnak és polgármester úrnak a 
megválasztásához. Polgármester úr programjában összefogást hirdetett, az összefogásba 
és a partnerségbe nem biztos, hogy az tartozik bele, hogy napirendi pont előtt közlöm az 
ellenzékkel azt az elképzelést, amit szeretnék végigvinni a közgyűlésben. Mi hiányoltuk 
azt is, hogy az SzMSz módosításról korábban nem volt egyeztetés semmilyen szinten az 
ellenzékkel. Felhívnám a figyelmet arra, mint homogén ellenzék az ellenzéket kezelni 
nem lehet, hiszen nem egy ellenzéki pártról beszélünk, hanem három különböző 
szervezetről, két pártról és egy egyesületről. A választási törvény sajnos 
mandátumszámokban nem mutatja ki azt a választói akaratot, amit mi szavazatszámban 
megkaptunk, hiszen feleslegesen mondom, de azért elmondom, hogy a 
töredékszavazatok közel 50 %-át, 49,4 %-át kapta a Magyar Szocialista Párt, ennél jóval 
kevesebbet kapott a másik két közgyűlésbe jutott párt ill. egyesület. Ettől függetlenül mi 
úgy gondoljuk, nem lehet homogén egészként kezelni magát az ellenzéket. Mi azért 
szerettük volna egyrészt magunkat is képviselni, bár számokban nem is, de 
tapasztalatban azért méltóképpen tudunk hozzájárulni az SzMSz-hez, innentől fogva 
vissza kell dobnunk a labdát a többség kezébe és döntsön a többség erről a témáról. 
Szerettük volna, ha saját képviselőnk is részt venne ebben a bizottsági munkában, ezt 
meg lehet tenni akár úgy is, hogy létszámot emelünk. Szó volt arról, hogy ez akkor már 
egy kezelhetetlen bizottság lenne. A jövőbeni együttműködés reményében bízom abban, 
hogy ez volt talán az egyik utolsó ilyen alkalom, hogy itt a közgyűlésen szembesülünk 
olyan dolgokkal, ami hosszabb egyeztetést és alku kérdését fogja a jövőben elénk 
vetíteni. 
 
Dr. Tóth László: 
Ez nem teljesen így van, hogy most, a közgyűlésen szembesülünk ezzel, hiszen 
kiküldésre kerültek ezek a napirendi pontok, három fő az előkészítő bizottságra 
vonatkozó javaslat. Ebből azért lehetett arra következtetni, hogy itt a szavazati ill. 
mandátum-arányoknak megfelelő lesz a javaslat. A Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosításával kapcsolatban csak annyit, hogy az EZE, a Jobbik, az MSZP és a FIDESZ 
képviselői leültek korábban, megbeszélték a bizottsági struktúrákat, amit 
tulajdonképpen ez az SzMSz most lekövet. Tehát ebben volt konszenzus. A SzMSz 
későbbi módosítására vonatkozóan jön létre ez a bizottság, amibe abban az esetben is 
meghívást kapnak akik nem vesznek részt, ha nem lesznek bizottsági tagok. Nem beszél 
senki egységes ellenzékről. Egy-egy kérdésben azért egy egyeztetés erejéig 
mindenképpen – ha akarjuk, ha nem – le kell egymással ülni. Az egy dolog, hogy 
sikerül-e vagy sem megállapodni, de többségben nem mi jelöljük ki, hogy az ellenzék 
részéről kit delegálnak. Nem akarunk valakire vagy valakikre rámutatni. Éppen azért, 
mert nincs ellenzék, úgy is kénytelenek leszünk, de legalább azt a lehetőséget szerettük 
volna megadni, hogy egymás közti kommunikációval, nem egységes ellenzékként 
feltűnve, hanem egyeztetéssel valamilyen eredményre jut az ellenzék. Ha nem, akkor 
úgyis nekünk kell szavazni. 
 
Kiss Ferenc: 
Dr. Tóth László képviselő úr okfejtése ebben érdekes, de azért most is azt mondom, 
hogy egy jobb előkészítés folytán ezek a kérdések rendeződhettek volna, ugyanúgy, 
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mint az alpolgármester vagy a tanácsnokok kérdése. Én a munkacsoport tagjaként nem 
veszek részt, de meghívottként – ha erre lehetőség van – szívesen részt veszek ebben a 
munkában. Annak nagyon örülök, hogy sokan szeretnének dolgozni ebben a kérdésben. 
Arról, hogy egységes ellenzék van, ne beszéljünk, mert talán mi jobban szót tudunk 
érteni majd egymással, mint egyes ellenzéki képviselőtársainkkal. Arra tettünk 
fogadalmat, hogy a város érdekében együttműködünk és próbálunk meg közösen 
dolgozni. Ha Dr. Tóth László képviselő úr már azt is bemondta, hogy az ellenzék 
részéről ki a jelölt, akkor egyetértek Dr. Kocsis Gyula képviselő úr személyével. Egy 
dologra még felhívom a figyelmet már most, a 2010. júniusban megjelent 
önkormányzatokról szóló rendelet 20.§-a, ahol az önkormányzati közgyűléseken való 
részvétel és az ezzel történő munkahelyi mentesítés és az ezen időtartamra történő 
juttatás kifizetéséről van szó. Ezt nem szabályoztuk most a saját SzMSz-ünkben, azért a 
törvény ezt előírta, előfordulhatnak ebből visszásságok. Erre készüljünk fel és 
figyeljünk oda, mert többen vannak, akik főállásban máshol is dolgoznak és nem csak 
képviselők. A felállandó bizottságnak ezt szerettem volna elmondani, erre térjen ki és 
szabályozza le. 
 
Gyutai Csaba: 
Köszönjük az egykori munkaügyes szakember észrevételeit. 
 
Rigó Csaba: 
Szeretném ezt a nagy dilemmát kicsit oldani és továbbgördíteni, Kiss Ferenc képviselő 
úrhoz csatlakozva, valóban nagyon sok főállású ember ül itt, külsős bizottsági tagnak 
felkért polgár, aki szeretne esküt tenni. Ne raboljuk az idejüket, ne raboljuk a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak sem az idejét. Ennek a bizottságnak, amit nekünk ki 
kell jelölni, majdhogynem mindegy, kik a tagjai. Nem feltétlenül kell hogy jogász 
legyen, hiszen a három tagú munkacsoport feladata, hogy az SzMSz-ben a szükséges 
módosításokat átgondolja, abból egy előterjesztést készítsen. Ebből következik, hogy 
minden egyes párt, egyesület, aki itt ül, leadhatja írásban az igényeit annak az 
embernek, akit most delegálnak. Neki pedig nyilván kötelessége ezt ismertetni majd a 
munkacsoportban. Tehát nem arról van szó, hogy a delegált ügyesen tárgyal-e vagy 
sem, le lesz-e szavazva vagy sem. Egyébként le lesz, hiszen látható, hogy háromból 
kettővel le lehet. De nem ez a cél. Tudomásomra jutott az egyik ellenzéki pártnak két 
igénye, szeretnének képviseletet a Tulajdonosi Tanácsadó Testületben, miután nincs a 
tagjaik között bizottságvezető. Tudomásomra jutott, hogy szeretnének tanácskozási 
joggal benn ülni a bizottságvezetői értekezleteken. Ha ez az eredménye az SzMSz 
módosításnak, akkor mondhatom, hogy a FIDESZ-KDNP frakció nyitott ezekre a 
dolgokra, gördítsük tovább az ügyet. Polgármester úr is nyitott volt arra, hogy az 
SzMSz következő átvizsgálásakor biztosítsunk lehetőséget. Ez a mi érdekünk is. Arra 
bíztatom most a nem homogén ellenzéki erőket, hogy egy személyben egyezzenek meg, 
aki képviseli őket a bizottságban. Zárjuk le a kérdést és szavazzunk. 
 
Gyutai Csaba: 
Kérdezem a testület tagjait, a rendelet más szakaszaihoz van-e más hozzászólás. Nincs, 
így először a módosító javaslatokról szükséges szavazni. 
Kiss Ferenc képviselő úr módosító javaslata a 8. § (2) bekezdésének i) pontját javasolja 
úgy módosítani, hogy az Idősügyi Albizottság helyett Esélyegyenlőségi és Idősügyi 
Albizottság elnevezés legyen. Kérem, hogy a módosító javaslatról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 4 igen, 4 ellenszavazattal, 10 tartózkodás mellett 
nem támogatta a módosító javaslatot. 
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Ugyancsak Kiss Ferenc képviselő úr az előzetesen kiküldött előterjesztésben nem 
változtatott, 59.§-t érintő módosító javaslata: A polgármester a közgyűlések 
előkészítése, jelentősebb önkormányzati ügyek egyeztetése céljából kezdeményezheti a 
bizottsági elnökök és a képviselőcsoportok vezetőinek összehívását. Kérem, hogy a 
módosító javaslatról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 3 igen, 1 
ellenszavazattal, 14 tartózkodás mellett nem támogatta a módosító javaslatot. 
Kérem, hogy a teljes rendelet-módosításról szavazzanak. Megállapítom, hogy a 
közgyűlés 14 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellet elfogadta a rendelet-
módosítást. 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a 32/2010. (X.15.) önkormányzati rendeletét 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló többször módosított 6/2007. (II. 9.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 
 
Gyutai Csaba: 
Az előterjesztés határozati javaslatot is tartalmaz, a munkacsoportba három főt kell 
megválasztani, és mivel személyi döntésről van szó, minden névről külön szükséges 
szavazni. Kérem, hogy Dr. Tóth László képviselő úr munkacsoportba történő 
megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 
szavazással Dr. Tóth László képviselő urat a munkacsoport tagjává 
megválasztotta. 
Kérem, hogy Rigó Csaba képviselő úr munkacsoportba történő megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással Rigó 
Csaba képviselő urat a munkacsoport tagjává megválasztotta. 
Kérem, hogy Dr. Kocsis Gyula képviselő úr munkacsoportba történő megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett Dr. Kocsis Gyula képviselő urat a munkacsoport tagjává megválasztotta. 
Mindannyiuknak jó munkát kívánok. 
 

ZMJVK 213/2010. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálatára 3 főből álló munkacsoportot hoz létre, melynek 
tagjai: 

1. Dr. Tóth László 
2. Rigó Csaba 
3. Dr. Kocsis Gyula 

 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: a munkacsoport vezetője  

 
 
Gyutai Csaba: 
Mielőtt a következő napirendi pontra áttérnénk, és mivel a későbbi munkánkat 
meghatározza, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat kihirdetés kerüljön, ezért 
szünetet rendelek el. A Szervezeti és Működési Szabályzat kihirdetése után folytatjuk a 
munkát. 
 



       14. oldal / 33 
 

 ZMJV Közgyűlése alakuló ülés jegyzőkönyve 
2010.10.15. 

 

Gyutai Csaba polgármester 11:32 órától szünetet rendel el. 
S Z Ü N E T  

A testület 11:38 órától folytatja a munkát. 

 
 
6.  Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megválasztása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyutai Csaba:  
Ahhoz, hogy a munkát folytatni tudjuk, szükséges az Ügyrendi, Jogi és 
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megválasztása. A hatályos Szervezeti és 
Működési Szabályzat értelmében ezen bizottság hatáskörébe tartozik az 
alpolgármesterek megválasztásához szükséges titkos szavazás lebonyolítása. Jelzem, 
hogy az SzMSz már hatályos, az interneten megtalálható, a törvényességnek 
megfeleltünk. Az előterjesztés kiküldésre került. Javaslom, hogy a jelöltek 
megválasztásának módja nyílt szavazással, kézfelemeléssel történjen, legyen módunk 
nyílt szavazásra. Kérem, hogy nyílt, kézfelemeléssel történő szavazásra legyen 
lehetőség a bizottság megválasztását illetően, kérem, erről szavazzanak. Megállapítom, 
hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot, nyílt, 
kézfelemeléssel történő szavazás lesz. 
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás nincs. 
 
Kérem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökének 
személyéről, Dr. Tóth László képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Dr. Tóth 
László képviselő urat a bizottság elnökének megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság alelnökének személyéről, Rigó Csaba képviselő úr 
megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 
szavazással Rigó Csaba képviselő urat a bizottság alelnökének megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Makovecz Tamás képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett Makovecz Tamás képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dékány Endre képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással Dékány 
Endre képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Kiss Ferenc képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással Kiss 
Ferenc képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Pete Róbert képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett Pete Róbert képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Lang József megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Lang Józsefet a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Káldi Dávid megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dr. Káldi Dávidot a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Koczka Csaba megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dr. Koczka Csabát a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
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Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Gombos József megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dr. Gombos Józsefet 
a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Csalló László megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Csalló Lászlót a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés egyenkénti szavazással elfogadta az Ügyrendi, Jogi és 
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság tagjait. 
 

ZMJVK 214/2010. sz. határozata 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ügyrendi, Jogi és 
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 
 
elnökének:   Dr. Tóth László    
alelnökének:   Rigó Csaba    
tagjainak:    Makovecz Tamás 
   Dékány Endre 
   Kiss Ferenc 
   Pete Róbert   képviselőket  
   Lang József 
   Dr. Káldi Dávid 
   Dr. Koczka Csaba 
   Dr. Gombos József 
   Csalló László   nem képviselő tagokat megválasztja. 
 
A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2010. október 15. 
Felelős:   Dr. Kovács Gábor jegyző 

 
 
Gyutai Csaba: 
Felkérem az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megválasztott, 
nem képviselő tagjait, hogy az eskü szövegét mondják utánam: 
„Én ………….. (név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 
jutott titkot megőrzöm; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Zalaegerszeg 
fejlődésének előmozdítása, és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”  
 
 
7.  Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele 
 
Gyutai Csaba:    
Az Önkormányzati törvény 34. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselőtestület saját 
tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással a képviselőtestület 
megbízatásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 
alpolgármestert, vagy alpolgármestereket választhat. Javaslatot teszek az 
alpolgármesteri tisztségre a képviselők közül Balaicz Zoltán személyében, és egy nem 
képviselő, Doszpoth Attila személyében. Balaicz Zoltán képviselő úr már harmadik 
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ciklusban képviselő, alaposan ismeri a város működését, egyéni körzetben 
megválasztott képviselő, megbízható, alapos, segítőkész, az oktatás, a kultúra, a sport, 
az idegenforgalom szakterületek jelentős ismerője. Meggyőződésem, hogy 
eredményesen tudunk együtt dolgozni, segíti a munkánkat. Doszpoth Attila korábban 
képviselő is volt, alaposan ismeri az önkormányzati rendszer működését, gazdasági, 
pénzügyi és műszaki szakember, a város döntéshozatalában az elképzeléseink szerint 
ennek az irányvonalnak hangsúlyosabb szerepet kell vállalni. Cégvezetőként ismeri a 
cégvilágot is, a gazdasági társaságok világát, meggyőződésem, hogy sikeres 
együttműködéssel tudunk dolgozni a város érdekében. 
Felkérem az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságot a 
szavazólapok elkészítésére, majd a titkos szavazás lebonyolítására. Felkérem a bizottság 
elnökét, Dr. Tóth László képviselő urat, ismertesse a titkos szavazás módját. De mielőtt 
ez megtörténne, szót kért Balaicz Zoltán képviselő úr. 
 
Balaicz Zoltán: 
A polgári frakció és a magam nevében ismét gratulálok polgármester úrnak a 
polgármesteri tisztség elnyeréséhez, nagyon sok sikert kívánok ehhez a munkához. 
Egyben köszönettel elfogadom a felkérést az alpolgármesteri posztra. Mivel 
személyemről történik a szavazás, ezért a döntéshozatalban nem veszek részt. 
 
Kiss Ferenc: 
Részben meglepetés volt, részben azért a városban már lehetett tudni, kik lesznek az 
alpolgármester-jelöltek. Kérdésem, mivel Doszpoth Attila jelenleg egy önkormányzati 
cég vezérigazgatója, alpolgármesteri megválasztása esetén fennáll-e 
összeférhetetlenség, vagy megszüntetésre kerül. 
 
Gyutai Csaba: 
Minden összeférhetetlenség megszüntetésére a jogszabály bizonyos időtartamot ad, 
ennek figyelembevételével fogunk majd eljárni. 
 
Dr. Tóth László: 
Az alpolgármesterek választása titkos szavazással történik. Az Ügyrendi, Jogi és 
Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság tagjait megkérem, legyenek segítségemre, a 
szavazólapokat átvételi elismervény ellenében osztjuk ki. Rendelkezésre áll a titkos 
szavazás minden feltétele, külön helyiség, szavazófülke, szavazóurna. Egy borítékba 
betéve a szavazóurnába kell a szavazólapokat bedobni. Minden alpolgármester jelölt 
neve mellett szerepel egy igen, egy nem és egy tartózkodás megjelölés, ezekből a 
megfelelőt szíveskedjen mindenki megjelölni. Még egy alpolgármestert nem lehet 
beírni, ez esetben a szavazás érvénytelen, mivel az alpolgármesterek személyét csak a 
polgármester jelölheti. Az igen szavazatok száma lesz a meghatározó. Kérem, hogy 
mindenki legalább valamelyikre szíveskedjen tollal, két egymást metsző vonallal 
jelölést tenni, vagy az igen, vagy a nem, vagy a tartózkodás mellett. A rendelkezésre 
álló helyiségben a borítékban tett szavazólapokat szíveskedjenek a szavazóurnába 
bedobni. A bizottság fogja felügyelni a szavazás menetét, átvételi elismervény ellenében 
átadom a szavazólapokat. 
 
Dr. Kovács Gábor: 
Kiss Ferenc képviselő úr felvetésére válaszolva 30 nap áll rendelkezésre a 
megválasztástól ill. az ok felmerülésétől az összeférhetetlenség megszüntetésére. 
Amennyiben Doszpoth Attilát a közgyűlés megválasztja alpolgármesternek, akkor 
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november 14-ig kell az összeférhetetlen helyzetet megszüntetni, tehát kellő idő áll 
rendelkezésre. 
 
 

Gyutai Csaba polgármester 11:50  órakor a titkos szavazás időtartamára szünetet rendel el. 
S Z Ü N E T 

A testület 12:06 órakor folytatja a  munkát. 

 
 
Gyutai Csaba:    
Felkérem Dr. Tóth László képviselő urat, az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 
Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét. 
 
Dr. Tóth László: 
(A bizottsági jegyzőkönyv a közgyűlési jegyzőkönyv melléklete.) 
Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság határozatképesen, mint 
szavazatszedő és szavazatszámláló bizottság, lebonyolította a szavazást. A 18 képviselő 
közül 17 képviselő vette át a szavazólapot. Az urna felbontása és a szavazatok 
megszámlálása során megállapítottuk, hogy 17 db szavazólap volt az urnában, ebből 
mind a 17 szavazólap érvényes volt. A szavazatok a következőképpen alakultak:  
Balaicz Zoltánt 17 igen, egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
alpolgármesterré választotta a közgyűlés. 
Doszpoth Attilát 13 igen, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett választotta 
alpolgármesterré a közgyűlés.  
Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy 
mindkét alpolgármester-jelölt megkapta a tisztség betöltéséhez szükséges szavazatot. 
Mindkét megválasztott alpolgármesternek gratulálok, eredményes, jó munkát, és ehhez 
erőt, egészséget kívánok. 
 

ZMJVK 215/2010. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatára titkos 
szavazással főállású alpolgármesternek megválasztotta 

saját tagjai közül    Balaicz Zoltánt, 
nem a közgyűlés tagjai közül   Doszpoth Attilát. 

 
 

Gyutai Csaba: 
Felkérem a megválasztott alpolgármester urakat, mondják utánam az eskü szövegét. 
„Én ………….. (név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 
jutott titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Zalaegerszeg 
fejlődésének előmozdítása, és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”  
Köszönöm az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság munkáját, a 
megválasztott alpolgármestereknek sok sikert kívánok a munkájukhoz. 
Mivel az alpolgármesterek választásával ért véget a korábbi alpolgármesterek 
megbízatása, mindannyiunk nevében Tombi Lajos képviselő úrnak megköszönöm a 12 
éves munkáját. Meghatározó szereplője volt a város közéletének, és az is marad, 
környezetvédelmi vízépítő mérnökként a munkájára az ökováros program kialakítása 
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érdekében továbbra is számítunk, ehhez jó munkát kívánok, és még egyszer köszönöm 
az eddig végzett munkáját. 
 
 
8.  Alpolgármesterek illetményének megállapítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyutai Csaba:    
Az alpolgármesterek illetményére az alábbi javaslatot teszem: A közgyűlés Balaicz 
Zoltán a közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester illetményét 2010. október 15-
től havi bruttó 540.000,- Ft-ban állapítja  meg, Doszpoth Attila nem a közgyűlés tagjai 
közül választott alpolgármester illetményét 2010. október 15. napjától havi bruttó 
530.000,-Ft-ban állapítja meg. 
Kérdezem, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás, kérdés, észrevétel nincs, kérem, hogy 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás 
mellett elfogadta az előterjesztést. 
 

ZMJVK 216/2010. sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Balaicz Zoltán a közgyűlés tagjai 
közül választott alpolgármester illetményét 2010. október 15-től havi bruttó 
540.000,-Ft-ban állapítja  meg. 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Doszpoth Attila nem a közgyűlés 
tagjai közül választott alpolgármester illetményét 2010. október 15. napjától 
havi bruttó 530.000,-Ft-ban állapítja meg. 
 
A közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2010. október 18. 
Felelős:   Dr. Kovács Gábor jegyző 

 
 
9.  Bizottságok és tanácsnok megválasztása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyutai Csaba:    
Az önkormányzati törvény változása miatt a közgyűlés is kisebb létszámú lett, a korábbi 
28 fős közgyűlésből 18 tagú testületet választott meg a város lakossága, ezért ebből 
következően a bizottsági szerkezet is átalakul, a korábbi 9 bizottság helyett 6 bizottság 
megválasztására teszünk javaslatot.  Egyúttal javaslatot teszek két tanácsnok 
választására is. Az egyik javaslat – amint az előbb már jeleztem – a város ökovárossá 
alakítása, ökoprogramjának kialakítása érdekében Tombi Lajos képviselő urat, korábbi 
alpolgármester urat javaslom tanácsnokká megválasztani. Jelentős feladatai lesznek, de 
korábban környezetvédelmi hatóságot is vezetett, ez a megbízatás a legjobb kezekbe 
kerül. Az önkormányzat működése szempontjából a szabályos közbeszerzések 
lefolytatása kulcskérdés, hiszen a Beszerzési Testület hetente ülésezik, van hogy hetente 
többször is, ezért ennek a felügyelete szinte teljes embert kíván. Ezért javaslom, hogy az 
önkormányzati közbeszerzések előkészítése, lefolytatása és ellenőrzése érdekében a 
Beszerzési Testület elnökének munkáját Sándor Dénes György képviselő úr 
tanácsnokként irányítsa majd. Javaslom, hogy a korábbi Ügyrendi, Jogi és 
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Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megválasztása során már sikeres, 
kézfelemeléssel történő szavazást tegyük most is, ne minden jelöltről külön szavazzunk. 
Kérem, szavazzunk a szavazás módjáról, hogy kézfelemeléssel, nyilvánosan válasszuk 
meg a bizottsági tagokat. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 
szavazással elfogadta a javaslatot. 
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás nincs. Megkezdjük a 
szavazást, a bizottságok tagjairól egyenként kell szavazni.  
 
Kérem, hogy a Pénzügyi Bizottság elnökének személyéről, Dr. Kocsis Gyula képviselő 
úr megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy egy képviselő nem vett részt a 
szavazásban, a közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Dr. Kocsis 
Gyula képviselő urat a bizottság elnökének megválasztotta. 
Kérem, hogy a Pénzügyi Bizottság alelnökének személyéről, Dr. Tóth László képviselő 
úr megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett Dr. Tóth László képviselő urat a bizottság alelnökének 
megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Tombi Lajos képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Tombi 
Lajos képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő asszony 
megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 
szavazattal Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő asszonyt a bizottság tagjának 
megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Kauzli Józsefné képviselő asszony megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Kauzli 
Józsefné képviselő asszonyt a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Sándor Dénes György képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Sándor 
Dénes György képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Major Gábor képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Major 
Gábor képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Csanádi Ágnes megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dr. Csanádi Ágnest a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dömötör Mónika megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dömötör Mónikát a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Boyér Sándor megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Boyér Sándort a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, László Ferencné megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal László Ferencnét a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Balogh Ákos megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Balogh Ákost a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Doba László megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dr. Doba Lászlót a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
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Kérem, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökének személyéről, Gecse 
Péter képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, a közgyűlés 17 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett Gecse Péter képviselő urat a bizottság elnökének 
megválasztotta. 
Kérem, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság alelnökének személyéről, Major 
Gábor képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 
igen, egyhangú szavazattal Major Gábor képviselő urat a bizottság alelnökének 
megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Sándor Dénes György képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Sándor 
Dénes György képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Makovecz Tamás képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal 
Makovecz Tamás képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő asszony 
megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 
szavazattal Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő asszonyt a bizottság tagjának 
megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Zsuppányi Gyula képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett Zsuppányi Gyula képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Sümegi László képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett Sümegi László képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Pintérné Kálmán Marianna képviselő asszony 
megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 
szavazattal Pintérné Kálmán Marianna képviselő asszonyt a bizottság tagjának 
megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Kocsis Gyula képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett Dr. Kocsis Gyula képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Englert Tamás megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Englert Tamást a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Lang Ferenc megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Lang Ferencet a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Panácz Antal megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Panácz Antalt a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Péntek Imre megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Péntek Imrét a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Herold József megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Herold Józsefet a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Török Zoltán megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Török Zoltánt a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
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Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Major Zsolt megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy egy képviselő – Major Gábor képviselő úr – nem vett részt a 
szavazásban, a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal Major Zsoltot a bizottság 
tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Szabó Katalin megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Szabó Katalint a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
 
 
Kérem, hogy a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság elnökének 
személyéről, Dékány Endre képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, 
hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dékány Endre képviselő urat a 
bizottság elnökének megválasztotta. 
Kérem, hogy a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottság alelnökének 
személyéről, Pete Róbert képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, 
hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Pete Róbert képviselő 
urat a bizottság alelnökének megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Tombi Lajos képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Tombi 
Lajos képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Gecse Péter képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Gecse 
Péter képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Zsuppányi Gyula képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal 
Zsuppányi Gyula képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Sándor Dénes György képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Sándor 
Dénes György képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Pintérné Kálmán Marianna képviselő asszony 
megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 
szavazattal Pintérné Kálmán Marianna képviselő asszonyt a bizottság tagjának 
megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Kiss Ferenc képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Kiss 
Ferenc képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Kováts István megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Kováts Istvánt a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Marton Géza megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Marton Gézát a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Varga Miklós megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Varga Miklóst a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Jagasics János megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Jagasics Jánost a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Bali Zoltán megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Bali Zoltánt a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
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Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Gémes Miklós megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Gémes Miklóst a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Herbert Ferenc megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Herbert Ferencet a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
 
 
Kérem, hogy a Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének 
személyéről, Sümegi László képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, 
hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Sümegi László képviselő 
urat a bizottság elnökének megválasztotta. 
Kérem, hogy a Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság alelnökének 
személyéről, Pintérné Kálmán Marianna képviselő asszony megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett Pintérné Kálmán Marianna képviselő asszonyt a bizottság alelnökének 
megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Rigó Csaba képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Rigó 
Csaba képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Kauzli Józsefné képviselő asszony megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Kauzli 
Józsefné képviselő asszonyt a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Zsuppányi Gyula képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett Zsuppányi Gyula képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Makovecz Tamás képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal 
Makovecz Tamás képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Kocsis Gyula képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett Dr. Kocsis Gyula képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Major Gábor képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Major 
Gábor képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Bicsákné Némethy Terézia megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal 
Bicsákné Némethy Teréziát a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Vargáné Dr. Papp Éva megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dr. 
Vargáné Dr. Papp Évát a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Ruisz Cecília megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Ruisz Cecíliát a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Barcza Károlyné megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Barcza Károlynét a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Chománé Katona Erzsébet megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal 
Chománé Katona Erzsébetet a bizottság tagjának megválasztotta. 
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Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Batka Jenő megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dr. Batka Jenőt a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Szűcsné Dóczi Zsuzsanna megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Szűcsné 
Dóczi Zsuzsannát a bizottság tagjának megválasztotta. 
 
 
Kérem, hogy a Gazdasági Bizottság elnökének személyéről, Rigó Csaba képviselő úr 
megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 
szavazattal Rigó Csaba képviselő urat a bizottság elnökének megválasztotta. 
Kérem, hogy a Gazdasági Bizottság alelnökének személyéről, Kiss Ferenc képviselő úr 
megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 
szavazattal Kiss Ferenc képviselő urat a bizottság alelnökének megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Gecse Péter képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Gecse 
Péter képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Tombi Lajos képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Tombi 
Lajos képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Tóth László képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dr. 
Tóth László képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Kauzli Józsefné képviselő asszony megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Kauzli 
Józsefné képviselő asszonyt a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dékány Endre képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dékány 
Endre képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Pete Róbert képviselő úr megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Pete 
Róbert képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Horváth László megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Horváth Lászlót a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Vörös Gábor megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Vörös Gábort a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Galbavy Zoltán megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Galbavy Zoltánt a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Fiszter Adriána megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Fiszter Adriánát a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Bognár Ákos megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Bognár Ákost a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Badacsonyi Lajos megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Badacsonyi Lajost a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
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Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Rétai Balázs megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Rétai Balázst a 
bizottság tagjának megválasztotta. 
 
Javaslom, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a város környezetvédelmi 
problémáinak feltárása, az ökováros koncepciójának kialakítása feladat ellátására 
válassza meg Tombi Lajos képviselő urat tanácsnoknak. Kérem, hogy erről 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett tanácsnoknak Tombi Lajos képviselő urat megválasztotta. 
Javaslom, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati 
közbeszerzések előkészítése, lefolytatása és ellenőrzése érdekében a Beszerzési Testület 
elnökeként a testület munkájának, a közbeszerzési eljárásoknak a koordinálása és 
irányítása feladat ellátására válassza meg Sándor Dénes György képviselő urat 
tanácsnoknak. Kérem, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen 
szavazattal, 2 tartózkodás mellett tanácsnoknak Sándor Dénes György képviselő 
urat megválasztotta. 
 

ZMJVK 217/2010. sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság 
 elnökének:  Dr. Kocsis Gyula  
 alelnökének:  Dr. Tóth László    
 tagjainak:  Tombi Lajos 
    Herkliné Ebedli Gyöngyi 
    Kauzli Józsefné 
    Sándor Dénes György 
    Major Gábor   képviselőket    
    Dr. Csanádi Ágnes 
    Dömötör Mónika 
    Boyér Sándor 
    László Ferencné 
    Balogh Ákos 
    Dr. Doba László  nem képviselő tagokat megválasztja. 
 

A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2010. október 15. 
Felelős:    Dr. Kovács Gábor jegyző 

  
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottság 
 elnökének:  Gecse Péter  
 alelnökének:  Major Gábor    
 tagjainak:  Sándor Dénes György 
    Makovecz Tamás 
    Herkliné Ebedli Gyöngyi 
    Zsuppányi Gyula 
    Sümegi László 
    Pintérné Kálmán Marianna 
    Dr. Kocsis Gyula  képviselőket    
    Englert Tamás 
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    Lang Ferenc 
    Panácz Antal 
    Péntek Imre 
    Herold József 
    Török Zoltán 
    Major Zsolt 
    Szabó Katalin   nem képviselő tagokat megválasztja. 
 

A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2010. október 15. 
Felelős:    Dr. Kovács Gábor jegyző 

 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési, 

Üzemeltetési és Tervezési Bizottság 
 elnökének:  Dékány Endre  
 alelnökének:  Pete Róbert    
 tagjainak:  Tombi Lajos 
    Gecse Péter 
    Zsuppányi Gyula 
    Sándor Dénes György 
    Pintérné Kálmán Marianna 
    Kiss Ferenc   képviselőket    
    Kováts István 
    Marton Géza 
    Varga Miklós 
    Jagasics János 
    Bali Zoltán 
    Gémes Miklós 
    Herbert Ferenc  nem képviselő tagokat megválasztja. 
 

A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2010. október 15. 
Felelős:    Dr. Kovács Gábor jegyző 

 
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Egészségügyi és 

Esélyegyenlőségi Bizottság 
 elnökének: Sümegi László  
 alelnökének:  Pintérné Kálmán Marianna    
 tagjainak:  Rigó Csaba 
    Kauzli Józsefné 
    Zsuppányi Gyula 
    Makovecz Tamás 
    Dr. Kocsis Gyula 
    Major Gábor    képviselőket    
    Bicsákné Némethy Terézia 
    Dr. Vargáné Dr. Papp Éva 
    Ruisz Cecília 
    Barcza Károlyné 
    Chománé Katona Erzsébet 
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    Dr. Batka Jenő 
    Szűcsné Dóczi Zsuzsanna nem képviselő tagokat megválasztja. 
 

A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2010. október 15. 
Felelős:    Dr. Kovács Gábor jegyző 

 
5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 
 elnökének:  Rigó Csaba  
 alelnökének:  Kiss Ferenc    
 tagjainak:  Gecse Péter 
    Tombi Lajos 
    Dr. Tóth László 
    Kauzli Józsefné 
    Dékány Endre 
    Pete Róbert   képviselőket    
    Horváth László 
    Vörös Gábor 
    Galbavy Zoltán 
    Fiszter Adriána 
    Bognár Ákos 
    Badacsonyi Lajos 
    Rétai Balázs   nem képviselő tagokat megválasztja. 
 

A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2010. október 15. 
Felelős:    Dr. Kovács Gábor jegyző 

 
6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a város környezetvédelmi 

problémáinak feltárása, az ökováros koncepciójának kialakítása feladat 
ellátására: 

    Tombi Lajost tanácsnoknak megválasztja. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2010. október 15. 
Felelős:    Dr. Kovács Gábor jegyző 

 
7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati 

közbeszerzések előkészítése, lefolytatása és ellenőrzése érdekében a 
Beszerzési Testület elnökeként a testület munkájának, a közbeszerzési 
eljárásoknak a koordinálása és irányítása feladat ellátására: 

 
  Sándor Dénes Györgyöt tanácsnoknak megválasztja. 

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2010. október 15. 
Felelős:    Dr. Kovács Gábor jegyző 
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Gyutai Csaba:   
Megállapítom, hogy a közgyűlés létrehozta bizottságait. Felkérem a nem képviselő 
bizottsági tagokat, mondják utánam az eskü szövegét. 
„Én ………….. (név) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra 
jutott titkot megőrzöm; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Zalaegerszeg 
fejlődésének előmozdítása, és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”  
Minden bizottságnak, a megválasztott külsős bizottsági tagoknak is jó munkát kívánok, 
kívánom, legyen sok közös sikerünk. Felhívom a figyelmet, mielőtt folytatnánk a 
munkát, hogy minden eskütevő az esküokmányt a hivatal munkatársainál az ülés után 
írja alá. 
 
 
 
10. Tag delegálása az „Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke 
csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére”, az „Önkormányzati 
Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési 
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására”, valamint az 
„Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására” 
társulási tanácsokba 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyutai Csaba: 
A város két társulásban vesz részt, mivel a társulásba való delegálásunk az 
önkormányzati választásokkal megszűnt, ezért a társulásokba a képviseletünket 
biztosítani kell. A következő napirend ezt tartalmazza, a kiküldött előterjesztést 
képviselőtársaim megkapták.  
Javaslom, hogy a határozati javaslat 1.) pontjában az Önkormányzati Társulás 
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztése 
megnevezésű önkormányzati társulás Társulási Tanácsába Rigó Csaba képviselő urat 
delegáljuk. 
Javaslom, hogy a határozati javaslat 2.a.) pontjában az Önkormányzati Társulás a 
Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai 
Kezelésének Korszerű Megoldására megnevezésű önkormányzati társulás Társulási 
Tanácsába Dékány Endre képviselő urat delegáljuk. 
A határozati javaslat 2.b.) pontjában ugyanezen társulás Társulási Operatív Tanácsába 
szintén Dékány Endre képviselő urat javaslom delegálni. 
Javaslom, hogy a határozati javaslat 3.) pontjában az Önkormányzati Társulás 
Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására megnevezésű önkormányzati 
társulás Társulási Tanácsába Rigó Csaba képviselő urat delegáljuk. 
Eddig is ők képviselték a várost, meghosszabbításukat szükséges most megtenni. 
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás nincs, pontonként 
szükséges szavazni. 
A határozati javaslat 1.) pontjáról kérem, hogy szavazzanak. Megállapítom, hogy a 
közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot, az 
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és 
szennyvíztisztítótelep fejlesztése megnevezésű önkormányzati társulás Társulási 
Tanácsába Rigó Csaba önkormányzati képviselőt delegálja. 
A határozati javaslat 2.a.) pontjáról kérem, hogy szavazzanak. Megállapítom, hogy a 
közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot, az 
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Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérség 
Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására megnevezésű 
önkormányzati társulás Társulási Tanácsába Dékány Endre önkormányzati képviselőt 
delegálja. 
A határozati javaslat 2.b.) pontjáról kérem, hogy szavazzanak. Megállapítom, hogy a 
közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot, és ugyanezen 
társulás Társulási Operatív Tanácsába Dékány Endre önkormányzati képviselőt 
delegálja. 
A határozati javaslat 3.) pontjáról kérem, hogy szavazzanak. Megállapítom, hogy a 
közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot, az 
Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására 
megnevezésű önkormányzati társulás Társulási Tanácsába Rigó Csaba önkormányzati 
képviselőt delegálja. 
 

ZMJVK 218/2010. sz. határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 
képviselőjeként az „Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke 
csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére” megnevezésű 
önkormányzati társulás Társulási Tanácsába Rigó Csaba önkormányzati 
képviselőt delegálja. 

 
 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulást értesítse. 
 
 Határidő: 2010. október 22. 
 Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 
 
 
2.a.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 

képviselőjeként az „Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala 
folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására” megnevezésű önkormányzati társulás Társulási 
Tanácsába Dékány Endre önkormányzati képviselőt delegálja. 

 
2.b.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 

képviselőjeként az „Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala 
folyó medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének 
Korszerű Megoldására” megnevezésű önkormányzati társulás Társulási 
Operatív Tanácsába Dékány Endre önkormányzati képviselőt delegálja. 
 
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulást értesítse. 
 
Határidő: 2010. október 22. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
 
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 

képviselőjeként az „Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége 
ivóvízminőségének javítására” megnevezésű önkormányzati társulás 
Társulási Tanácsába Rigó Csaba önkormányzati képviselőt delegálja. 
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A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulást értesítse. 
 
Határidő: 2010. október 22. 
Felelős:  Gyutai Csaba polgármester 

 
 
11. Beszerzési Testület elnöke és tagjai megbízása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyutai Csaba:    
Rendkívül fontos most megválasztanunk a Testületet, a munkát folytatni kell, a jövő 
héten már szükséges ülésezni. Korábban Rigó Csaba képviselő úr, jómagam, a hivatal 
két munkatársa és Varga Péter alkotta a Beszerzési Testületet. Most javaslom, hogy 
Sándor Dénes György képviselő úr legyen a testület elnöke, a testület tagjai Tombi 
Lajos képviselő úr, a hivatal két munkatársa Cziborné Vincze Amália és Dr. Kovács 
Éva, külsős szakértő pedig Varga Péter. 
Kérem, hogy a Beszerzési Testület elnökének személyéről, Sándor Dénes György 
képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, 
egyhangú szavazással Sándor Dénes György képviselő urat a Beszerzési Testület 
elnökének megválasztotta. 
Kérem, hogy a Beszerzési Testület tagjairól, elsőként Tombi Lajos képviselő úr 
megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 
szavazással Tombi Lajos képviselő urat a Beszerzési Testület tagjának 
megválasztotta. 
Kérem, hogy a hivatal munkatársaként Cziborné Vincze Amália megválasztásáról 
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással 
Cziborné Vincze Amáliát a Beszerzési Testület tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a hivatal munkatársaként Dr. Kovács Éva megválasztásáról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással Dr. Kovács Évát a 
Beszerzési Testület tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy Varga Péter megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a 
közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással Varga Pétert a Beszerzési Testület 
tagjának megválasztotta. 
Kérem, hogy a teljes határozati javaslatról szavazzanak, ezzel módosítjuk a Beszerzési 
Testület Szervezési és Működési Szabályzatát. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 
igen, egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést. 
 

ZMJVK 219/2010. sz. határozata 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Rigó Csaba, Gyutai Csaba, 
Cziborné Vincze Amália, Dr. Kovács Éva, Varga Péter beszerzési testületi 
megbízását 2010. október 15-i hatállyal visszavonja. 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárások 
előkészítése, lefolytatása és ellenőrzése érdekében megválasztja a Beszerzési 
Testületet az alábbiak szerint: 
A Testület elnöke: Sándor Dénes György 
A Testület tagjai: Tombi Lajos 
   Cziborné Vincze Amália 
   Dr. Kovács Éva 
   Varga Péter 
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A Közgyűlés felkéri a Beszerzési Testület elnökét a testület szervezeti és 
működési szabályzatának módosítására. 
 
Határidő:  2010. november 30. 
Felelős:  Sándor Dénes György 

 
 
 
12. A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak támogatása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyutai Csaba: 
Az előterjesztés a közgyűlés előtt került kiosztásra. Az egész országot, városunkat is 
megrázta ez az ipari, vörösiszap katasztrófa, ami két héttel ezelőtt történt Kolontáron, 
Devecseren és Somlóvásárhelyen. Tájékoztatom a közgyűlést és a város lakosságát, 
hogy a Magyar Televízió gyűjtést indított el, ennek a gyűjtésnek az időpontja október 
17-én lesz, 8-20 óra között a városházán kihelyezett urnába a városlakók és a környék 
lakossága is elhelyezheti a pénzadományait. Ez a Magyar Kármentő Alap számlájára 
kerül. Ezen túl a város részvétele is szükséges a bajban, vagyunk olyan helyzetben, 
hogy segítsünk a rászorulókon. Ezért a 2010. évi Nemzetközi és Esélyegyenlőségi 
feladatok költségvetési sor terhéről javaslok 1.000.000,- Ft-ot a Kármentő Alapba a 
város költségvetéséből juttatni.  
Egyúttal tájékoztatom a közgyűlést, hogy kiegészítésként a kiküldött anyaghoz egy 
összeállítást is kaptak, ebben már szerepel, hogy a város megmozdult. A Hevesi Sándor 
Színház egy rendezvény bevételét ajánlja fel. Az Eötvös Székhelyiskola 
diákönkormányzata Papp Árpád pedagógus vezetésével adománygyűjtésbe kezdett. A 
Radnóti óvoda az Állategészségügyhöz csatlakozva gyűjt adományokat. Az Öveges 
Iskola és az andráshidai lakosság is adománygyűjtést szervezett, úgy tudom, már több 
autónyi adományt eljuttattak. A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény a devecseri zeneiskola sérült hangszereinek helyreállítása céljából egy 
gálaestet kíván szervezni a Hangversenyteremben. A Csillagközi Óvoda is megmozdult, 
tartós élelmiszereket, egyéb eszközöket gyűjt a károsultaknak. A Landorhegyi Integrált 
Óvoda pénzgyűjtéssel segít. A Humán Európa Szövetség segélykoncertet szervez az 
Ady Moziban, október 23-án 15 órakor lesz – ha jól tudom. Kérem, minél többen 
menjenek el. A HEROSZ Állatvédő Egyesület vezetői szeretnének a jövő héten tartós 
élelmiszert, tisztítószert, ágyneműt osztani. Megkért Kövesi Csaba zalalövői vállalkozó 
és a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény, hogy a városkörnyék adományait is 
koordináljuk, Zalaegerszeg, Zalalövő környéke is megmozdult. Tájékoztatom a 
közgyűlést, hogy a város vállalatai közül a Zala-Depo Kft. munkatársai géppel, 
különböző segédanyagokkal személyesen is részt vesznek a mentésben, több autónk 
jelenleg is dolgozik a katasztrófa helyszínén. Ugyanígy a tűzoltóság munkatársai is 
dolgoztak, a Katasztrófavédelem szakemberei jelenleg is a helyszínen vannak. 
Zalaegerszeg is összefogott, Zalaegerszeg is kivette részét a segítségnyújtásban. Ezúton 
is mindenkinek megköszönöm a segítő kezet, a jószándékot, az adományokat, ha van 
lehetőségünk, akkor vasárnapig még adományozzunk. Most ők vannak bajban, lehet, 
hogy egyszer úgy alakul, hogy mi leszünk bajban. Most nekünk van lehetőségünk 
segítséget nyújtani. Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki az előterjesztéssel 
kapcsolatban szólni, kiegészítéssel élni. 
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Kiss Ferenc: 
Nemes célra természetesen támogatjuk, sőt, szervezetünk is részt vesz egy ilyen 
akcióban, és az itt felsoroltak mellett az egyéb civil szervezeteknél, a Vöröskeresztnél és 
a pártoknál is folyik a gyűjtés. Ez támogatandó és örvendetes. Amiért szót kértem, hogy 
az előterjesztésben a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi feladatok költségvetési terhére 
biztosítunk összeget. Az előző ciklusban a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
komoly összeget tartalékolt arra az esetre, hogy az év végén megjelenő igényeket a 
bizottság ki tudja elégíteni, míg más bizottságok igyekeztek a rendelkezésükre álló 
keretet felhasználni. Mivel a bizottság megszűnt, örülök, hogy ez az 1.000.000,- Ft, ez a 
megtakarított pénz valójában erre a nemes célra, a Nemzetközi és Esélyegyenlőségi 
sorról kerül felhasználásra. Ez összhangban van azzal, amit a bizottság a korábbiakban, 
az előző ciklusban képviselt, ezt a szellemiséget jól szolgálja. Egy ponttal 
kiegészíteném polgármester úr javaslatát. Legutóbbi közgyűlésen tárgyaltuk, hogy 
mennyi üres lakás van Zalaegerszegen önkormányzati tulajdonban, de más szervezetek 
által bérlőkijelölési joggal. 16-20 ilyen lakás van. Javaslom, vizsgálja meg az 
önkormányzat, ezek közül az üresen álló lakások közül fel tud-e ajánlani a 
devecserieknek, kolontáriaknak – mint ahogy más városok is tették – üresen álló 
önkormányzati lakásokat arra az időre, amíg nem rendeződik véglegesen a lakhatási 
problémájuk. Ezt a segítséget, mint lehetőséget az önkormányzat ajánlja fel, ez egy 
gesztus, ezzel csatlakozunk azokhoz, akik ezt már megtették, pl. Győr. Úgy tudom, a 
Flextronics abban csatlakozott, hogy akik ide költöznek vagy elvesztették a 
munkahelyüket, azoknak Zalaegerszegen munkahelyet is tud biztosítani. Ezzel 
kiegészíteném a polgármester úr által felsorolt pontokat, vizsgáljuk meg, ha van olyan 
lakás, akkor ajánljuk ki. Valószínűleg nem fogják igénybe venni, mert Zalaegerszegre 
nem jönnek el, de gesztusértékű lenne a felajánlás, hogy egy üres önkormányzati lakást 
felajánlunk egy arra rászorulónak átmeneti időre. 
 
Gyutai Csaba: 
Képviselő úr nyitott ajtókat dönget, ez a felajánlás már megtörtént, a 
Katasztrófavédelmen keresztül 3 önkormányzati lakást felajánlottunk a rászorulóknak. 
Azért nem hoztuk még közgyűlés elé, mert formálisan a lakáskiutalásról dönteni kell a 
bizottságnak és a testületnek is, ha elfogadják a rászorulók a lakást. De a felajánlás már 
megtörtént, ha az érintettek ezzel élni kívánnak, akkor Zalaegerszegen erre a lehetőség 
biztosított. 
 
Herkliné Ebedli Gyöngyi: 
A Csácsbozsoki Településrészi Önkormányzat is jó szívvel csatlakozott ahhoz a 
felkéréshez, ami az egyház részéről indult el. Az Izsák ÁMK-ban napok óta gyűjtjük az 
adományokat, ebben nagy segítségemre van Martonné Lakos Klára, aki itt ül a 
teremben, hiszen ettől az évadtól kezdve az Ápolási Bizottság tagjaként fog 
tevékenykedni. Nagyon érzékeny szociális területen dolgozó hölgyről van szó. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy ebben részt vehetünk, jómagam szeretnék majd elutazni a 
helyszínre és ezt az adományt személyesen átadni a károsultaknak. Bízom benne, hogy 
sikerül beszélgetnem azokkal az önkéntesekkel, akikkel telefonkapcsolatban vagyunk, 
hiszen napról-napra változik az igény, ami ott megjelenik. Egyik nap még tartós 
élelmiszereket gyűjtöttünk, ma már azt halljuk, hogy ebből bőven van, tisztítószereket 
és egyéb takarítóeszközöket, munkaeszközöket várnak, erre van igény és kérés. Bízom 
benne, hogy sikerül az önkénteseknek átadni a város vezetősége nevében is a 
köszönetet, ha polgármester úr megengedi, örömmel tolmácsolnám. 
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Gyutai Csaba: 
Köszönjük a csácsiaknak is és Martonnénak is a segítő közreműködést. Parlamenti 
képviselőként már hozzájárultunk a segítségnyújtáshoz, minden FIDESZ frakcióban ülő 
képviselő személyesen is adakozott. 
 
Dr. Kocsis Gyula: 
Ez a napirendi pont megelőzése volt annak, ami szándékomban állt. Ha ez az 
előterjesztés nem történik meg, akkor az EZE nevében javasoltam volna egy ilyen 
napirendi pont felvételét. Személyesen jártam a helyszínen két alkalommal is, el kell 
mondjam, közvetlen közelről érzékelni a tragédiát, amit a televízió és más média is 
bemutat, döbbenetes nagy különbség van, borzasztó, amit látni lehet. Csatlakozván a 
város vezetése, a közgyűlés felhívásához, a város civil szervezeteihez azzal fordulok, 
hogy ők is csatlakozzanak az adakozáshoz. Az EZE ebben jó példával elöl jár, az EZE 
nevében felajánlok 50.000,- Ft-ot erre az alapra. Személyesen hozzáteszem – bár nem 
tudom, mennyi lesz a képviselői tiszteletdíjam –, de az első tiszteletdíjam 25 %-át 
felajánlom erre az alapra. Kérem a hivatalt, hogy az adminisztrációs részét bonyolítsa 
le. Köszönöm. 
Miután az első napirendi pontok egyikénél eltévesztettem a gombot, ezért nem kaptam 
szót, most a korábbiakban szólókhoz csatlakozva gratulálok polgármester úrnak a 
megválasztásához, alpolgármester uraknak is, és valamennyi képviselőnek a 
megválasztásukhoz. Az Együtt Zalaegerszegért Egyesület képviselőjelöltjeként nem 
ellenségként, hanem konstruktív közreműködőként, alkalmanként civil kritikusként lesz 
jelen egyesületünk személyemben a közgyűlésen. Nagy támaszom volt Stróber atya, aki 
azt mondta, nem csak az okosság, a bölcsesség is fontos ahhoz, hogy tudjunk dolgozni. 
Szeretnénk, ha az együtt gondolkodás ennek a jegyében történne, ez a gondolat 
érvényesülne. 
 
Gyutai Csaba: 
Reméljük, hogy így lesz. A Magyar Televízió a vasárnapi nap folyamán többször is 
több helyszínről be fog jelentkezni, a gyűjtés pillanatnyi állását fogják bemutatni. Ezt 
mi már 1.000.000,- Ft-tal tudjuk kezdeni, amennyiben a képviselőtestület támogatja a 
javaslatomat. Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Megállapítom, hogy a 
közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést. 
 

ZMJVK 220/2010. sz. határozata 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Kármentő Alap részére 
a 2010. évi költségvetés Nemzetközi és Esélyegyenlőségi feladatok költségvetési 
sor terhére 1.000.000,- Ft összeget biztosít. 
 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az összeg átutaltatásáról. 
 
Határidő: 2010. október 22. 
Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 
 
 
Gyutai Csaba:   
Az alakuló ülés tárgysorozatának végére értünk, a közgyűlést követően egy közös 
fotózás lesz a Díszterem előtt. Köszönöm a közreműködést, a megválasztott 
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képviselőknek, alpolgármestereknek, bizottságvezetőknek, alelnököknek, bizottsági 
tagoknak, külső bizottsági tagoknak gratulálok. Mindannyiunknak, a város lakóinak is, 
Zalaegerszeg városának is sikeres négy esztendőt kívánok.  
 
 

Gyutai Csaba polgármester a testület alakuló ülését 12:45 órakor berekeszti. 

 
 
 

K.m.f. 
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