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A közgyűlés helye: Széchenyi tér 5. szám alatti épület I. emeleti Díszterme

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről (szóban)
Előadó: Dr. Pápai Ferenc, a Helyi Választási Bizottság elnöke

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele (szóban)
Eló’adó: Dr. Pápai Ferenc, a Helyi Választási Bizottság elnöke

3. A polgármester programjának ismertetése (szóban)
Eló’adó: Balaicz Zoltán polgármester

4. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása (írásban)
Eló’adó: Dr. Kovács Gábor jegyző

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (11.9.) önkormányzati rendelete módosítása (írásban)
Előadó: Balaicz Zoltán polgármester

6. Ügyrendi, Jogi és Vagyorinyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megválasztása (írásban)
Előadó: Balaicz Zoltán polgármester

7. Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele (szóban)
Eló’adó: Balaicz Zoltán polgármester

8. Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása (kiosztásra kerül)
Előadó: Balaicz Zoltán polgármester

9. Bizottságok és tanácsnok megválasztása (késó’bb kerül kiküldésre)
Előadó: Balaicz Zoltán polgármester



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 (írásban)
Eló’adó: B alaicz Zoltán polgármester

11. Beszerzési Testület elnöke és tagjai megbízása (írásban)
Előadó: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2014. október 18.
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  A közgyűlés alakuló üléséről  

hangfelvétel készült. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. október 24-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 mellékelt jelenléti ív szerint) 
 Balaicz Zoltán polgármester 

 Dékány Endre  

 Gecse Péter 

 Herkliné Ebedli Gyöngyi 

 Kiss Ferenc  

 Dr. Kocsis Gyula 

 Makovecz Tamás 

 Pete Róbert 

 Pintérné Kálmán Marianna 

 Sándor Dénes György 

 Sümegi László 

 Dr. Tóth László 

 Böjte Sándor Zsolt 

 Bali Zoltán 

 Galbavy Zoltán 

 Bognár Ákos  

 Orosz Ferencné 

 Dr. Paksy Zoltán  

a bizottságok nem képviselő tagjai: 

Badacsonyi Lajos, Barcza Károlyné, Boyér Sándor, Busa 

Ferenc, Chománé Katona Erzsébet, Csiszárné Nagy Erzsébet, 

Deák Milán, Dr. Káldi Dávid, Farkas Attila, Horváth Rafael, 

Horváthné Csanda Katalin, Jagasics János, Kauzli Józsefné, 

Keresztes Csaba, Kocsis Sándor, Lang Ferenc, Lang József, 

Ludányi Zsolt, ifj. Lukács Péter, Major Gábor, Marton Géza, 

Mazzag Ferenc, Nagy Dezső József, Novákné Sulics Ilona, 

Panácz Antal, Péntek Imre, Rétai Balázs, Rikk László, 

Schlemmer Anna Zsófia, Stummer Attila, Szabó Katalin, 

Tombi Lajos, Tóthné Ekler Hajnalka, Varga Miklós, Véber 

Péter, Végh Márk, Vendler József, Zrinszki Gyöngyi, 

Zsuppányi Gyula 

 

Vadvári Tibor, Tolvaj Márta, 

Dr. Kovács Gábor jegyző, Dr. Sándor Erzsébet aljegyző 

 

Vigh László országgyűlési képviselő, Dr. Pápai Ferenc elnök Helyi 

Választási Bizottság,  Dr. Sifter Rózsa főigazgató Zala Megyei 

Kormányhivatal,  Dr. Rumi Kriszta igazgató Zala Megyei 

Kormányhivatal,  Rigó Csaba kormánymegbízott Zala Megyei 

Kormányhivatal,  Dr. Koczka Csaba hivatalvezető Zala Megyei 

Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal,  Dr. Pál Attila elnök 

Zala Megyei Közgyűlés,  Dr. Gyimesi Endre díszpolgár,              
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Dr. Farkas Tibor kapitányságvezető Zalaegerszegi Városi 

Rendőrkapitányság, Lázár Kiss Barna András polgármester Barót 

 

Tompa Gábor ügyvezető Zalaegerszegi Televízió Kft., Kvártélyház 

Kft, Horváth István ügyvezető Városgazdálkodási Kft. 

 

Velkey Péter, Horváth Gábor, Cseke Tibor, Zsupanek Péter, Dr. Kiss 

Viktória, Farkas Veronika, Csomor Ferenc, Kovács Zsuzsa, Kovács 

Ildikó jegyzőkönyvvezető, a hivatal munkatársai 

 

Megszólalnak a fanfárok, bevonulnak a hagyományőrző huszárok a zászlókkal. 

A jelenlévők együtt eléneklik a magyar Himnuszt. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestereként mindannyiukat nagy tisztelettel, és 

sok szeretettel köszöntöm közgyűlésünk alakuló ünnepélyes ülésén. Tisztelettel 

köszöntöm a régi, és az új megválasztott önkormányzati képviselőket, akikkel a 

következő öt esztendőben közösen, összefogva szeretnénk együtt dolgozni Zalaegerszeg 

felvirágoztatásáért. Ugyancsak tisztelettel köszöntöm jegyző urat, aljegyző asszonyt, a 

hivatal munkatársait, külön üdvözlöm a Zalaegerszegi Helyi Választási Bizottság 

elnökét, Dr. Pápai Ferencet, és a bizottság tagjait. Külön megköszönöm mind a 

hivatalnak, mind a Választási Bizottságnak azt a munkát, melynek eredményeképpen 

immáron több mint két évtizede Zalaegerszegen zökkenőmentesen, és minden 

demokratikus jogszabálynak megfelelően ismét a demokrácia ünnepeként sor 

kerülhetett a választásra. Ezzel Zalaegerszeg hivatalos, ünnepélyes alakuló közgyűlését 

megnyitom. 

Mielőtt a napirendi tárgysor meghatározására sor kerül, szeretném bejelenteni, hogy 

írásban tájékoztattak két önkormányzati képviselőcsoport megalakulásáról. 

Tájékoztatom Önöket, hogy 13 fővel megalakult a FIDESZ-KDNP Önkormányzati 

Képviselőcsoportja, amely egyhangúlag frakcióvezetővé Dr. Tóth Lászlót választotta, 

frakcióvezető-helyettesnek pedig megválasztották Bali Zoltánt és Dékány Endrét.  

Ugyancsak megalakult a Jobbik Önkormányzati Frakciója, két fővel, frakcióvezetőnek 

megválasztották Pete Róbertet. A város polgármestereként minden frakciótagnak, illetve 

a frakciók vezetőségének sok sikert, jó munkát kívánok! 

Előzetesen a meghívóban 11 napirendi pont került kiküldésre, megállapítom, hogy a 

napirendeket megtárgyalhatja a testület, hiszen a 18 tagú képviselőcsoportból 18 fő 

képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A meghívóban szereplő 11 napirendi 

ponttal kapcsolatban kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni, javaslatot tenni. 

Nincs hozzászólás. 

Felkérem a testület tagjait, szavazzanak a napirendi tárgysor elfogadásáról. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 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 (szóban) 

 Előadó: Dr. Pápai Ferenc, a Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele (szóban) 

 Előadó: Dr. Pápai Ferenc, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
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3. A polgármester programjának ismertetése (szóban) 

 Előadó: Balaicz Zoltán polgármester 

 

4. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása (írásban) 

 Előadó:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete módosítása 

(írásban)  

 Előadó:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

6. Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megválasztása 

(írásban) 

 Előadó:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

7. Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele (szóban) 

 Előadó: Balaicz Zoltán polgármester 

 

8. Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása 

(kiosztásra kerül) 

 Előadó: Balaicz Zoltán polgármester 

 

9. Bizottságok és tanácsnok megválasztása (később kerül kiküldésre) 

 Előadó:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

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 (írásban) 

 Előadó:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

11. Beszerzési Testület elnöke és tagjai megbízása (írásban) 

 Előadó: Balaicz Zoltán 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 
(A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Felkérem Dr. Pápai Ferenc elnök urat tájékoztatójának megtartására.  

 

Dr. Pápai Ferenc HVB elnöke: 
A Helyi Választási Bizottság nevében tisztelettel köszöntöm Önöket!  

Engedjék meg, hogy összefoglaljam a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásának eredményét Zalaegerszeg vonatkozásában, amely 

nyilvánvalóan Önök számára is már ismert. 
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A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselő és polgármester 

választás zavartalanul, a törvényes keretek között zajlott le Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Városban. A Helyi Választási Bizottság a munkáját a választási eljárásról szóló törvény 

alapján végezte. A Bizottság feladat-ellátását két új választott Választási Bizottsági tag 

segítette, Dr. Szakály Zoltán a bizottság elnök-helyetteseként, és Dr. Porkoláb Sándor a 

bizottság tagjaként. 

A választási törvény lehetőséget adott és ad a jelölő szervezetek részére, hogy azok 

megbízott tagjaikon keresztül képviseltessék magukat a választási bizottságokban. Ezzel 

élt a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar 

Szocialista Párt, valamint az Együtt Zalaegerszegért Egyesület, az Együtt – a 

Korszakváltók Pártja, a Demokratikus Koalíció jelölő szervezetek, akiknek megbízottai 

a Helyi Választási Bizottság munkáját segítették. 

 

A polgármester választás eredményéről tájékoztatom Önöket: 

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán 5 polgármester jelölt 

indult, ebből 4 jelölő szervezet képviseletében, és 1 független jelöltként. 

A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 49.179 fő volt, az érvényes 

szavazólapok száma pedig 16.737. 

A polgármester választáson a legtöbb érvényes szavazatot Balaicz Zoltán, a Fidesz 

Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje kapta, 

összesen 10.639 szavazatot. 

 

Az önkormányzati képviselő választás választókerületi eredményeiről szólnék: 

A 12 egyéni választókerületben összesen 63 egyéni képviselőjelölt indult, közülük 1 fő 

volt független jelölt.  

Mind a 12 egyéni választókerületben a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és 

Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjei kapták a legtöbb érvényes szavazatot, így az 

1.  számú egyéni választókerületben  Sümegi László,  

2. számú egyéni választókerületben  Dr. Tóth László,  

3.  számú egyéni választókerületben  Dékány Endre, 

4.  számú egyéni választókerületben  Böjte Sándor Zsolt, 

5.  számú egyéni választókerületben  Gecse Péter, 

6.  számú egyéni választókerületben  Bali Zoltán, 

7.  számú egyéni választókerületben  Sándor Dénes György, 

8.  számú egyéni választókerületben  Makovecz Tamás, 

9.  számú egyéni választókerületben  Galbavy Zoltán, 

10.  számú egyéni választókerületben  Bognár Ákos, 

11.  számú egyéni választókerületben  Orosz Ferencné, 

12.  számú egyéni választókerületben  Herkliné Ebedli Gyöngyi került megválasztásra. 

 

Települési kompenzációs listát 5 jelölő szervezet állított, összesen 6766 töredékszavazat 

keletkezett. 

A mandátumhoz jutás az alábbiak szerint alakult: 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2 mandátumot szerzett, mandátumhoz jutott 

Pintérné Kálmán Marianna és Pete Róbert. 

A Magyar Szocialista Párt 1 mandátumot szerzett, mandátumhoz jutott Kiss Ferenc. 

Az Együtt Zalaegerszegért Egyesület, az Együtt – a Korszakváltók Pártja, a 

Demokratikus Koalíció jelölő szervezetek közös listája 1 mandátumot szerzett, 

mandátumhoz jutott Dr. Kocsis Gyula. 

A Lehet Más a Politika 1 mandátumot szerzett, mandátumhoz jutott Dr. Paksy 

Zoltán. 
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A FIDESZ-KDNP-nek nem képződött töredék szavazata, mivel képviselő jelöltjeik 

valamennyi választókerületben megválasztásra kerültek. 

Szeretném megköszönni a választás során közreműködő személyek, dolgozók, továbbá 

a bizottságok munkáját, akik mind segítették a Választási Bizottság munkáját. 

Az elkövetkező öt évhez kívánok Önöknek sok sikert, erőt, egészséget! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönöm elnök úr tájékoztatóját! Az önkormányzati törvény értelmében a 

tájékoztatóról külön nem szavaz a közgyűlés. 

 

 

2.  Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 
Felkérem Dr. Pápai Ferencet, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a képviselőktől 

vegye ki az esküt. 

 

Dr. Pápai Ferenc HVB elnök:  
Felkérem a képviselőtestület tagjait, mondják utánam az eskü szövegét:  

„Én, (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Zalaegerszeg fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem; tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom.” (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”  

 

Felkérem Balaicz Zoltán polgármestert, mondja utánam az eskü szövegét:  

„Én, Balaicz Zoltán becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Zalaegerszeg 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem; tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom.” (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy 

segéljen!” 

Jó munkát kívánok Önöknek a későbbiekben, a mai közgyűlésen, és az elkövetkezendő 

időben is! 

 

Milleniumi Óda 

(Zalaegerszegi Városi Vegyeskar előadásában) 

A hagyományőrző huszárok elhelyezik a zászlót a Díszteremben, majd elvonulnak. 

 

 

3.  A polgármester programjának ismertetése 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 
„A közösség lényegét nem az adja meg, hogy a közös jelleget, a közös jegyeket a tagok 

valamiképpen a homlokukon viselik, hanem a közösségben, mint közös vállalkozásban 

való részesség.” 

Kérem engedjék meg, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestereként Bibó 

István előbbi szavaival nagy tisztelettel köszöntsem Önöket a képviselőtestület 

ünnepélyes alakuló ülésén! 

Külön tisztelettel köszöntöm városunk országgyűlési képviselőjét, Vigh László urat, 

Rigó Csaba kormánymegbízott urat, a Zala Megyei Kormányhivatal vezetőjét, dr. Sifter 
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Rózsa főigazgató asszonyt, dr. Rumi Kriszta igazgató asszonyt, dr. Koczka Csaba 

zalaegerszegi járási hivatalvezető urat! Üdvözlöm a történelmi keresztény egyházak 

megjelent képviselőit. Külön szeretettel üdvözlöm az erdélyi Barót város 

polgármesterét, Lázár Kiss Barna András urat, aki számomra meglepetésként, Erdélyből 

eljött közénk, hogy részt vegyen az ünnepélyes alakuló közgyűlésen. Nagyon szépen 

köszönöm, polgármester úr, hogy eljött! Köszöntöm a Zala Megyei Közgyűlés leendő 

elnökét, dr. Pál Attila urat, városunk díszpolgárát, dr. Gyimesi Endrét, Zalaegerszeg 

1994-2010. közötti polgármesterét, elődömet, aki mellett az elmúlt 13 esztendőben, 

2001-től nagyon sokat tanultam. 

Egy különös, ünnepélyes, lélekemelő pillanatban vagyunk most együtt! Hiszen mi, akik 

most városunk dísztermében megyénk nagyjai, Zrínyi Miklós, Csány László és Deák 

Ferenc festményei alatt a képviselőtestület asztalainál ülünk, Zalaegerszeg újonnan 

megválasztott képviselőiként teljes súllyal átéljük és érezzük a választópolgárok 

bizalmának megtisztelő erejét és az ezzel együtt járó felelősséget. Nagy megtiszteltetés, 

és egyben hatalmas felelősség, hogy immár polgármesterként én vezethetem az új 

közgyűlés ülését, és ebben a minőségemben első alkalommal szólhatok Önökhöz. 

Nem tudom, elgondolkoztak-e már azon, hogy az alakuló képviselő-testületi ülésnek az 

elsőségén túl mi kölcsönöz – a szó legnemesebb értelmében – ünnepélyes, emelkedett 

hangulatot, semmilyen más eseménnyel és pillanattal össze nem vethető komolyságot. 

Nos, éppen az, amihez annyira hozzászoktunk már, hogy fel sem tűnik. Mondhatjuk 

róla, hogy hétköznapi, most azonban az ünnep legfőbb kelléke. Ez pedig nem más, mint 

az eskü formájában kimondott szó ereje. Az előző napirend keretében valamennyien 

letettük az esküt. A magyar hagyomány szerint az eskütételnek három feltétele van: 

belátással, csak igaz dologban, és igazmondással történjék. Belátással, azaz 

körültekintéssel, okossággal, megfontoltan, alázattal és tisztelettel. Igaz dologban, azaz 

az eskü igaz, megengedett és tisztességes dologra vonatkozzék. Valamint 

igazmondással, azaz mindenben egyezzék a valósággal. Az eskü tehát nem formaság. A 

magyar jog intézménye azért őrizte meg, mert ezzel a jog az esküt tevők személyes, 

lelkiismereti meggyőződésére, a közhivatalt betöltők, a közfeladatot ellátók erkölcsi 

minőségére épít. 

Valóban, polgármesterként és önkormányzati képviselőként sohasem feledkezhetünk 

meg arról, hogy az erkölcsi minőség a bizalom alapja. Azé a bizalomé, amely bennünket 

a közügy vitelére, képviseletére felhatalmaz, és amellyel a választópolgárok bennünket 

Zalaegerszeg érdekében történő döntéshozatal jogával felruháztak.  

Engedjék meg, hogy ennek kapcsán köszönetet mondjak településünk minden 

választópolgárának a helyhatósági választásokon való részvételéért, és megköszönjem 

valamennyiünk nevében azok bizalmát, akik szavazatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 

az önkormányzat minden itt élő javára a mai napon megkezdheti a munkáját! 

Az eskü hármas igazsága – miszerint belátással, igaz dologban és igazmondással állja 

csak meg a helyét – nem csak az ünnep pillanataiban kell, hogy hasson, hanem a 

hétköznapokon is. És különösen igaz ez a képviselők és a polgármester munkájára.  

Mert jó döntéseket hozni csak körültekintéssel lehet, ahogy képviselni is csak igaz 

ügyet, tisztességes célokat. Mindezt pedig kizárólag igazmondással, őszinteséggel, úgy, 

hogy a szavak és tettek mindenben egyezzenek az igazsággal. 

Polgármesterként az önkormányzati ügyek és az egyes – személyes problémák – 

kezelésében továbbra is a már jól ismert jelmondatunkat tartom követendőnek: 

szeretném, ha Zalaegerszeg nem csak a múlt és a jelen, hanem egyben a jövő városa is 

lenne! Zalaegerszeg politikai szempontból mindig is a béke szigetének számított 

Magyarország politikai térképén. A közgyűlési patkóban ülők egymást nem 

ellenségnek, hanem nemes ellenfélnek tekintik.  



       7. oldal / 34 

 

 ZMJV Közgyűlése alakuló ülés jegyzőkönyve 

2014. október 24. 

 

Városunkban október 12-én az urnák zárásával véget ért a politikai kampány. Október 

13-ától pártpolitikai hovatartozástól függetlenül minden, hangsúlyozom MINDEN 

zalaegerszegi lakos képviselete a feladatunk. Amikor a városunk érdekében dolgozunk, 

nincsenek Fideszes, Jobbikos, MSZP-s, EZE-s, DK-s, EgyüttPM-es, vagy LMP-s, 

nincsenek jobboldali, vagy baloldali polgárok. Csak zalaegerszegi polgárok vannak, 

akikért nekünk közösen, összefogva, félretéve minden pártpolitikai, vagy személyes 

ellentétet, együttes erővel kell dolgoznunk a következő 5 esztendőben.  

Sok mindent persze máshogy gondolunk a világról, de ez így van rendjén, ez a 

demokrácia lényege. De egymást akkor is tisztelnünk kell, és azzal is tisztában kell 

lennünk, hogy mindenkinek, a patkó mindkét felén ülőknek vannak jó ötletei, 

jószándékú kritikái, javaslatai, mert a közös cél a város alázatos szolgálata. 

Ne azt nézd, ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt – ez vonatkozzon 

mindannyiunkra, rám éppúgy, mint az irodámba ötleteivel, kéréseivel, javaslatával 

belépő képviselőtársaimra, és minden hozzám bekopogtató emberre. Meggyőződésem, 

hogy csak ilyen szemlélettel tudunk sikeres települést építeni, és mindannyiunk számára 

hasznot, eredményt hozó önkormányzatot megvalósítani. 

Wass Albert egyszer a következőket mondta: 

„Az emberiség legnagyobb átka az elfogultság, mert az elfogultság megvakítja a látást, s 

gonosz irányba téríti a tömegeket. Csak megértés alapján lehet emberi közösséget 

megtartani, legyen az a közösség család, nemzet, ország, vagy város. Az egymás iránt 

való türelem és megértés a társadalom legfontosabb kelléke. Ahol ez kivész az 

elfogultság miatt, ott minden összeomlik. Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az 

emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Minden érdeken, valláson, politikán, 

társadalmi helyzeten és világnézeten túl. Ezért össze kell gyűjtenünk azokat az 

embereket, akik épülni és építeni akarnak. Tömegből közösséggé kell válni, ehhez pedig 

hit kell. Ha az egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli azt, és maga is felemelkedik 

vele együtt. De az az alkotó, aki nem képes erre, nem marad meg a közösség 

emlékezetében.” 

1941-ben jelent meg Pörneczi József tollából ez a Zalaegerszeg gazdasági fejlesztéséről 

elmélkedő könyv. Már ebben a 73 évvel ezelőtti kötetben is az alábbiakat olvashatjuk: 

„A városi közgyűléseken sűrűn hangzottak el olyan beszédek, amelyekből az a helyes 

megállapítás csendült ki, hogy a kibontakozás módját gyakorlati gazdálkodásban, 

hasznot hajtó vállalkozásokban, a természeti és helyi adottságok élelmes fel- és 

kihasználásában kell keresni, jövedelmező üzemek létrehozásával kell új adóalanyokat 

keresni és a meglévőket erősíteni.” 

Nos, a feladat 73 év elmúltával is változatlan! Zalaegerszegen sok teendő vár ránk! A 

legfontosabb cél a helyi gazdaság fejlesztése, a vállalkozások segítése, a meglévő 

munkahelyek megőrzése és újabb munkahelyek teremtése.  

A patrióta gazdasághoz erős, magyar tulajdonú cégek kellenek, mert ezek egyben erős 

várost is eredményeznek! Zalaegerszeg megújításához az új munkahelyeken keresztül 

vezet az út! A most kezdődő önkormányzati ciklus legfőbb feladata a helyi gazdasági 

élet fellendítése, és ezen keresztül a helyben képződő munkavállalói és vállalkozói 

jövedelmek emelése lesz.  

A ciklus kezdete egybeesik az új, 2014-2020 közötti fejlesztési időszakkal, amelyben a 

források 60 %-át gazdaságélénkítése lehet majd felhasználni. Ez egyben azt is jeleni, 

hogy városunk irányításában szemléletváltásra van szükség, új megoldásokat kell 

alkalmaznunk. A következő években az önkormányzatok feladata már nem elsősorban a 

települések üzemeltetése, és a hatósági feladatok ellátása lesz, hanem inkább a helyi 

gazdaság fejlesztése. Ha ez sikerül, akkor tudunk több forrást biztosítani az 

egészségügyre, az oktatásra, a kultúrára és a sportra. 
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Szeretném, ha a következő időszakban konkrét tartalommal bíró együttműködési 

megállapodást kötnénk a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával (amelynek a mai 

naptól közvetlen képviselete is lesz a város Gazdasági Bizottságában), a Vállalkozók és 

Munkaadók Szövetségével, valamint a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvánnyal, hiszen egyrészt ezeken a szervezeteken keresztül tudunk igazi gazdasági 

szenátust működtetni, másrészt sokkal hatékonyabban kell támogatnunk a magyar 

tulajdonú, zalaegerszegi mikro-, kis- és középvállalkozásokat, akár külön 

önkormányzati kamattámogatási rendszer kidolgozásával is. 

A befektetés ösztönző program keretében folytatnunk kell az infrastruktúrával és 

közművekkel ellátott ipari telephelyek kialakítását, és azok kiajánlását jelentős 

kedvezmények biztosításával, akár a már Zalaegerszegen működő vállalatok 

bővüléséhez, akár új cégek letelepedéséhez. 

A város országgyűlési képviselőjével, a kormányhivatallal és a megyei közgyűlés új 

vezetésével szoros szövetségben, közösen kell lobbiznunk Zalaegerszeg közúti és vasúti 

megközelíthetőségének javítása érdekében. 

A megyei jogú városoknak kiírt TOP program keretében fontos feladatunk lesz a 

Mechatronikai és Gépipari Park, valamint a Logisztikai Kiválósági Központ kialakítása 

az északi ipari parkban, ehhez kapcsolódóan pedig Zalaszentivánnal közösen az 

iparvágány-fejlesztés, továbbá a megújuló energiák használata. 

Kiemelkedően fontos a helyi, magyar termelők támogatása, termálkertészet és agráripari 

park kialakítása, különösen koncentrálva a zalai termékekre. 

Bár az oktatási intézményeknek már nem vagyunk fenntartói, mégis hatékony munkát 

kell végeznünk a gazdaság igényeihez igazodó közép- és felsőfokú oktatás, szakképzés 

kialakításának, a fiatalok itthon maradásának támogatásában. 

Fontos feladatunk lesz a város idegenforgalmi koncepciójának felülvizsgálata, a 

Skanzen élő falumúzeummá való fejlesztése, a városi strand újranyitása, az alsóerdei 

rekreációs, sport és kalandpark kialakítása, az andráshidai óvoda megépítése, a 

kulturális intézményrendszer és a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet 

működésének felülvizsgálata, a színház és a bábszínház működési feltételeinek 

biztosítása, a köztisztaság és a közbiztonság további javítása, valamint az arányos 

városfejlesztés, az egyes városrészekre való odafigyelés. 

De a legfontosabb, hogy csak reális célokat tűzzünk ki magunknak, ne ígérjünk semmit 

felelőtlenül, és mindezen célok megvalósítása során végig őszintének kell maradnunk, 

őszintén kell beszélnünk a zalaegerszegi polgárokkal, elmondva azt is, ha valami nem, 

vagy nem úgy sikerül, alakul, ahogy elterveztük. 

Még egyszer őszinte tisztelettel gratulálok valamennyi önkormányzati képviselőnek és a 

közös munka, az összefogás reményében kérem a támogatásukat, bizalmukat! Azt 

szeretném, hogy legyen újra büszkeség zalaegerszeginek lenni. Az a dolgunk, hogy 

elinduljunk az úton kapkodás nélkül, megfontoltan, de szapora léptekkel, valóra váltani 

közös álmunkat, amit úgy hívunk: Zalaegerszeg! 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

A következőkben lehetőség nyílik, hogy a polgármesteri programhoz kapcsolódóan az 

egyes frakciók vagy önkormányzati képviselők véleményt nyilvánítsanak. Kérdezem a 

képviselőtestület tagjait, hogy a programmal kapcsolatban annak elfogadása előtt van-e 

valakinek hozzászólása, kérdése, észrevétele. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Az elhangzott polgármesteri program magába foglalja a város hosszú távú fejlődésével, 

a városrészek, a városlakók komfortérzetének növelésével kapcsolatos összes olyan 

tevékenységet, amin korábban dolgoztunk, és a jövőben is akarunk. Valóban, mi is 

kiemeltnek tekintjük a gazdaságfejlesztést, a kis-, közép- és mikrovállalkozások 
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megerősítését, a magyar tulajdonú gazdaság Zalaegerszegi fejlődésének a támogatását. 

Ezen kívül természetesen szeretnénk minden egyéni önkormányzati képviselőnek a 

választókerületével kapcsolatos, az ott lakó zalaegerszegieknek a komfortérzetét is 

növelő fejlesztéseket, illetve működési feltételeinek biztosítását. Összességében tehát a 

város fejlődésének, működésének biztosítása, a fenntartás érdekében jónak tartjuk a 

polgármester úr által elmondott programot. A Fidesz-KDNP frakció természetesen 

támogatja a programot, és együttműködést ajánlunk ennek a programnak a 

megvalósítása érdekében a patkó túloldalán ülő ellenzéknek – és nem ellenségnek –, 

ugyanúgy, mint idáig az elmúlt 24 évben valóban a politikai béke szigete volt ez az 

önkormányzat, a következő időszakban ezt a „béke szigete” kifejezést ugyanúgy 

megöltjük tartalommal, mint eddig. A város érdekében minden olyan javaslatot el 

fogunk fogadni, ami a város fejlődését, az itt élő emberek boldogulását szolgálja, 

természetesen az ésszerűség, a többségi felelősség keretein, határain belül. Köszönjük 

polgármester úr programját, a Fidesz-KDNP képviseletében mondhatom, hogy 

egyhangúlag támogatja a frakció az elhangzott programot. Gratulálunk polgármester 

úrnak a megválasztásához az eskü letétele után, a következőkben erőt, egészséget, jó 

munkát és kitartást kívánunk ahhoz, hogy ez a program az elkövetkezendő öt évben 

valósággá váljék. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönöm frakcióvezető úrnak! 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Harmadik polgármesteri programot volt szerencsém most meghallgatni, és azt kell 

mondanom, ez egy őszinte kinyilatkozás volt, aminek nem politikai felhangjai voltak, 

hanem inkább a közös munka, a közös cél, a közös szándék került megfogalmazásra. 

Nagyon helyesnek, és általam is támogatandónak tartom, hogy az egymás iránti 

tisztelet, a város lakossága, a városért való közös munkálkodás határozza meg a 

feladatainkat az elkövetkezendő időszakban. Azt kell mondjam, hogy a kampányban 

már jelentkezett, hogy nem volt lényeges véleménykülönbség a különböző pártok 

programja között, hiszen mindnyájan azt vallottuk, vallották, hogy elsődleges cél a 

városban a munkahelyteremtés, az itt élők boldogulása, a megfelelő jövedelem, a kis- és 

középvállalkozások támogatása. Annyival kiegészítem, hogy lehetőleg ezeket a 

feladatokat tényleg a helyi vállalkozások kapják, mert tapasztaltuk, hogy van, amikor 

mások is Zalaegerszegen munkát vállaltak. Reális célokat fogalmazott meg, ezzel 

egyetértünk, minden politikai szervezettől függetlenül. Őszintén kell beszélni, és azt 

mondom, ha a közgyűlésben az elkövetkezendőkben lesz más vélemény, az nem 

ellenségeskedésből, hanem az adott témában az eltérő vélemény a megoldás-keresés 

ami megjelenik, és el fogjuk mondani a bizottságokban is, a közgyűlésen is, ami nem 

személyeskedés, és szembenállás, hanem a közös cél érdekében a más vélemény 

megjelenése is. Ne azt nézzék, amit mond polgármester úr, hanem amit cselekszik. Ne 

azt, amiről beszél, hanem amit cselekszik. A szavak és a tettek egysége az, ami jellemzi, 

én ilyen embernek ismertem meg Balaicz Zoltánt, gondolom, ez így is fog történni. 

Amit hiányoltam, és ezt mi elsődlegesen szeretnénk többször elmondani, ez a 

szegények, a szociálisan rászorulók, a saját hibájukból hátrányos helyzetbe jutott 

zalaegerszegieknek a megsegítése. Tudom, hogy jelentős része állami feladat, azért 

Zalaegerszeg városnak is vannak feladatai és kötelezettségei, mi ezt elsődlegesen szem 

előtt fogjuk tartani. Gratulálok, sok sikert kívánunk mindnyájunknak! 
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Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Elsőként engedje meg, hogy nyilvánosan is gratuláljak a megválasztásához, kívánom, 

hogy ebben az öt évben sikeres, jó munkát tudjunk együtt végezni valamennyien, és ez 

meglátsszon a város fejlődésén. Egy pillanatra nem képviselőként, hanem 

zalaegerszegiként ülve hallgattam polgármester úr szavait, megfeledkeztem arról, hogy 

képviselőként ülök itt. Zalaegerszegiként jól estek azok a szavak, amelyeket a városról, 

a város fejlesztéséről, az ebben való elkötelezettségéről mondott. Dr. Tóth László 

képviselő úrnak mondom, ebben én elfogadom a partneri ajánlatot, ez már a képviselői 

nyilatkozatom. 

 

Pete Róbert képviselő: 

A közgyűlés előtt gratulálok polgármester úr megválasztásához, illetve a többség 

győzelméhez. Mint ahogy nyilatkoztam is, bízom benne, hogy jó polgármestere lesz 

városunknak, hiszen minden zalaegerszeginek ez az érdeke. A polgármesteri beszédét is 

jónak, előremutatónak tartjuk, a magunk részéről ezt támogatni fogjuk, hiszen a bizalom 

kijár – pláne az újonnan megválasztott polgármesternek –, de a ciklus kezdetén 

mindenképpen. Bízunk benne, hogy az együttműködés valós tartalommal fog 

megtöltődni, és együtt tudunk dolgozni az egerszegiek érdekében. Beszédében 

polgármester úr is említette a munkabérek helyzetét, ami nekünk vesszőparipánk volt a 

kampány során is, de nem csak egy meglovagolandó kérdésnek, hanem valós 

problémának látjuk, hogy Zalaegerszegen az országos átlaghoz képest a bérek jóval 

alacsonyabbak, a jellemző bérek pedig pláne alacsonyabbak. Itt kellene majd tenni 

valamit, megkeresni azokat a módokat, hogy ebben előre tudjunk lépni, hiszen nem 

vagyunk ugyan egy Sopron vagy egy Győr, közel Ausztriához, de vészes távolságban 

sem vagyunk, és bizony ezekért a 80-85 ezer forintos bérekért az itt befektetni 

kívánóknak, vagy a már itt dolgozó vállalkozásoknak is egyre nehezebb lesz munkaerőt 

találni. A fiatalabb korosztály már inkább abban gondolkozik, hogy távozzon, mert azt 

mondja, ő ezért a 250-270 eurós bérért nem fog bohóckodni, hanem elmegy 60-70 km-

rel arrébb, ahol ennek a többszörösét kapja. Ez már mindjárt átvezet egy másik 

problémára, amiről polgármester úr nem beszélt, a fiatalok kérdése, a fiatalok 

elvándorlásának a kérdése. Szintén megint a munkahelyek kérdése, a munkahelyek 

minősége az, ami megoldásra vár, illetve nagy probléma a fiatal munkakezdőknek az 

ördögi kör, hogy munkahelyet nem kapnak, mert nincs tapasztalatuk, de honnan legyen 

tapasztalatuk, ha nem kapnak munkahelyet. Erre a kérdésre mindenképpen gombot kell 

varrnunk, nyilván csodát senki nem tud tenni, de legalább egy közös gondolkodást 

megérne ez a téma. Amiben viszont tudnánk tenni, az a lakhatás kérdése, városunknak 

közel ezer önkormányzati bérlakása van, és nem mindig az arra legméltóbb személyek 

lakják ezeket a lakásokat. Ennek az átstrukturálására meg kell találnunk a módot. A 

közbiztonság kérdése ugyan Zalaegerszegen nem kirívó probléma, szerencsére a 

rendőrséggel jó az együttműködés, megjelentek a gyalogos járőrök a városunkban, a 

polgárőrség is teszi a dolgát, és – mint az előzőekben a Közbiztonsági Albizottság 

vezetője is – bízom benne, hogy az előzetes egyeztetések alapján ez a munka tovább 

folytatható lesz. Ebben a további támogatást, akár kamerarendszer, akár bármilyen 

olyan rendőri, civil, polgárőr kérés, amit tudunk támogatni, azt továbbra is kiemelten 

kezeljük. Hiszen ha nincs közbiztonság, akkor semmi nincs, akkor lehetnek szép tervek, 

gondolatok, ha a reményeink szerint majd működő kertészetben mások szedik le a 

gyümölcsöt, a termést, akkor semmit nem ért a munka, ha a közbiztonság nem tudja 

szavatolni a javaink védelmét. Erre kifejezett odafigyelést kérnék. A másik fontos 

kérdés Zalaegerszeg lobbi ereje, sokszor megfogalmazódott részünkről, hogy ezen egy 

kicsit erősíteni kellene. Az évi 1,5 milliárd Ft, amit az utóbbi két évben sikerült a 

városnak lehozni, az is egy szép pénz, komoly összeg, de úgy látjuk, amit az egyéb 
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törvényi és szerkezetátalakítással az állam elvett a várostól, az némileg visszapótlásra 

került. Itt polgármester úrnak azt kívánom, találja meg azokat a kapcsolatokat a 

megfelelő miniszterekhez, apparátust vezető emberekhez, hogy minél több pénz jöjjön 

Zalaegerszegre, mert Zalaegerszeg sajnos tőkehiányos, a zalaegerszegi tulajdonú 

vállalkozások nem a legnagyobb méretűek, nem a legtőkeerősebbek, meg kell őket 

támogatni, és ez kormányzati hátszél nélkül nem fog menni. Látjuk, hogy Szombathely, 

Szeged, Hódmezővásárhely milyen lobbierővel rendelkezik, de említhetjük Debrecent is 

a megyei jogú városok kategóriájában. Nyomulni kell, menni kell, és minden pénzt le 

kell hozni a városnak, mert enélkül elég nehéz lesz az előre jutás. A mondandómat azzal 

zárnám, hogy jó munkát kívánunk polgármester úrnak, az együttműködést részünkről is 

szívesen fogadjuk, bízunk benne, hogy öt év múlva egy jóval erősebb várost adhatunk át 

a következő testületnek. 

 

Dr. Paksy Zoltán képviselő: 

Úgy is kértem szót, mint a közgyűlésbe először bekerült párt, az LMP képviselője, és 

csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Figyelmesen hallgattam polgármester úr 

beszédét, abban olyan kifejezéseket, olyan programpontokat hallottam, amelyek az 

LMP programjában is benne voltak, sőt, azt kell mondjam, szó szerinti azonosságot is 

észrevettem, aminek nagyon örülök. Gondolok itt elsősorban az arányos 

városfejlesztésre, a város peremkerületeinek is a többivel azonos mértékű fejlesztésére, 

gondolok itt a kis- és középvállalkozások kiemelt támogatására, a helyi termékek, 

termelők helyzetbe hozására. Ezek a pontok az LMP-nek megalakulása óta az egyik 

legfontosabb programpontjai, és most ezeket – mások mellett – visszahallottam 

polgármester úr beszédéből, aminek nagyon örülök, ez természetesen találkozik a mi 

támogatásunkkal is. Ez azonban egy általános programbeszéd volt, kérdés, hogyan fog 

megvalósulni a jövőben, a gyakorlati életben hogyan fog kinézni. Azt tudom mondani, 

ha ez a programbeszéd a későbbiekben megvalósul, és a gyakorlati életben is látjuk a 

megjelenését, akkor azt mi támogatni fogjuk. Ha ezek csak szavak maradnak, akkor 

természetesen saját elképzelésekkel fogunk előállni. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönöm valamennyi megszólaló önkormányzati képviselő, frakcióvezető korrekt 

hozzászólását.  

Felkérem a testület tagjait, hogy a polgármesteri program elfogadásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a testület a programot 18 igen, egyhangú szavazással elfogadta a 

formai követelmények mellőzésével. 

Köszönöm a bizalmat, és ahogy a beszédben is elhangzott, arra fogok törekedni, hogy 

valamennyi önkormányzati képviselővel – függetlenül pártpolitikától, és függetlenül 

attól, hogy egyéni vagy listás önkormányzati képviselő – együtt dolgozzunk ennek a 

programnak a megvalósításán. 

 

 

 

4. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Tájékoztatom a testület tagjait, hogy ennél a napirendnél a szavazásban nem veszek 

részt. Jegyző úrnak átadom a szót. 
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Dr. Kovács Gábor jegyző: 

A polgármester havonta illetményre jogosult a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény rendelkezése alapján, amelynek összege megegyezik a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott helyettes államtitkári illetménnyel. Ezt a 

testületnek összegszerűen is meg kell állapítania, ettől eltérni nem lehet, ennek 

megfelelően tartalmazza a határozati javaslat, hogy havi bruttó 747.878 Ft-ban állapítja 

meg a polgármester illetményét. Törvényi rendelkezések alapján ezen illetmény 15 %-

ának megfelelő összegű költségtérítésre is jogosult a polgármester, amelynek összege 

112.182 Ft. Kérem a határozati javaslat elfogadását, és az illetmény megállapítását. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 17 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést. 

 

  ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. határozata 

 

a) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Balaicz Zoltán 

polgármester illetményét 2014. október 12. napjától havi bruttó 747.878 

Ft-ban állapítja meg. 

b) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Balaicz Zoltán 

polgármester részére 2014. október 12. napjától havi 112.182 Ft 

költségtérítést állapít meg. 

 

A közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. október 27. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A rendelet-módosításra azért van szükség, hogy a frakciókkal és az egyes 

önkormányzati képviselőkkel történt egyeztetés alapján az új városvezetési és bizottsági 

struktúra átvezetésre kerülhessen, és megválaszthassuk a bizottságok tagjait. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület 

részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással elfogadta a rendelet-módosítást. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

a 28/2014. (X.24.) önkormányzati rendeletét 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  

 
(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 

 



       13. oldal / 34 

 

 ZMJV Közgyűlése alakuló ülés jegyzőkönyve 

2014. október 24. 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Mivel csak akkor tudunk továbblépni, ha a rendelet-módosítás hivatalosan is 

kihirdetésre kerül, ezért egy nagyon rövid, egyperces szünetet rendelek el. A Szervezeti 

és Működési Szabályzat kihirdetése után folytatjuk a munkát. 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester 10:55 órától szünetet rendel el. 

S Z Ü N E T  

A testület 10:57 órától folytatja a munkát. 

 

 

6.  Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megválasztása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében ezen bizottság hatáskörébe 

tartozik az alpolgármesterek megválasztásához kapcsolódó titkos szavazás 

lebonyolítása, ezért szükséges most az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottságot megválasztania a testületnek. 

Mindannyian megkapták az anyagot, a személyi javaslatokat előzetesen a frakciókkal és 

önkormányzati képviselőkkel egyeztettük. A bizottság tagjainak megválasztása során 

gépi szavazást fogok kérni, a többi bizottsági tag megválasztásakor áttérünk – ha 

elfogadja a közgyűlés a javaslatot – kézfelemeléses szavazásra. 

 

Kérem, hogy az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökének 

személyéről, Dr. Tóth László képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Dr. Tóth 

László képviselő urat a bizottság elnökének megválasztotta. 

Kérem, hogy a 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, 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, Orosz Ferencné képviselő asszony megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Orosz Ferencné képviselő asszonyt a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő asszony 

megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő asszonyt a bizottság 

tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dékány Endre képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Dékány Endre képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Kiss Ferenc képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazattal Kiss 

Ferenc képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 
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Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság nem képviselő tagjainak 

megválasztása következik. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Deák Milán megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Deák Milánt 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, Vendler József megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Vendler 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, Stummer Attila megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Stummer Attilát a 

bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Farkas Attila megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Farkas Attilát a 

bizottság tagjának megválasztotta. 

 

Megállapítom, hogy a közgyűlés egyenkénti szavazással megválasztotta az Ügyrendi, 

Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság tagjait, és az alábbi határozatot hozta: 

 

  ZMJVK 163/2014. (X.24.) sz. határozata 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 

 

 elnökének: Dr. Tóth László    

 alelnökének: Pete Róbert   

 tagjainak:   Makovecz Tamás 

  Orosz Ferencné 

  Herkliné Ebedli Gyöngyi 

  Dékány Endre 

  Kiss Ferenc képviselőket  

  Deák Milán 

  Lang József 

  Vendler József 

  Dr. Káldi Dávid 

  Stummer Attila 

  Farkas Attila nem képviselő tagokat megválasztja. 

 

 A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő:  2014. október 28. 

 Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Jó munkát kívánok az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 

megválasztott vezetőinek és tagjainak! Miután a képviselőtestület tagjai már letették az 

esküt, most az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság külsős 

tagjainak eskütétele következik. 

Felkérem az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megválasztott, 

nem képviselő tagjait, hogy az eskü szövegét mondják utánam: 

„Én, (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Zalaegerszeg fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem; tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom.” (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”  

 

 

 

7.  Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a képviselőtestületnek 

legalább egy belsős alpolgármestert kell választania, és további külsős alpolgármestert 

is választhat. A hatékony munka érdekében konzultálva valamennyi frakcióval és az 

ellenzéki egyéni képviselőkkel is, 2,5 alpolgármester, vagyis két főállású, és egy 

társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztására teszek javaslatot. A 

képviselőtestület tagjai közül kikerülő, ún. belső, főállású, általános alpolgármesternek 

javaslom megválasztani Gecse Péter önkormányzati képviselőt. Gecse Péter képviselő 

úr mérnök közgazdászként elsősorban a városüzemeltetésért, és az önkormányzati 

cégekkel való kapcsolattartásért lesz felelős. Személyében olyan korrekt, megbízható, 

szakmailag felkészült embert ismertem meg az évek alatt, akire nyugodt szívvel tudok 

támaszkodni városunk vezetésében. Nem a képviselők közül kikerülő, ún. külsős, 

főállású alpolgármesternek kértem fel a Budapesti Gazdasági Főiskola Zalaegerszegi 

Gazdálkodási Karának dékán-helyettesét, Vadvári Tibor urat, aki részben 

humánügyekért, részben pedig a gazdaságfejlesztési projektek végigviteléért lesz 

felelős. A tudomány embereként és felsőoktatási vezetőként olyan alapos munkatársat 

ismertem meg személyében, aki garancia az egyes programok következetes, és jogszerű 

végrehajtására. Az 1990-es rendszerváltoztatás óta eltelt 24 évben és 6 ciklusban 

egyetlen egy alkalommal, 1994-1998 között fordult elő, hogy nő is részt vett a 

városvezetésében, Kárászné dr. Rácz Lídia, akinek szakmai munkájára a mai napig 

szívesen emlékezünk vissza. Fontos üzenetnek tartom, hogy 16 esztendő elmúltával újra 

vegyen részt nő is a közügyek intézésében, hiszen szükségünk van a nők látásmódjának, 

érzékenységének, szemléletmódjának megjelenésére is a döntéseknél. Éppen ezért 

kértem fel társadalmi megbízatású kollégánknak Tolvaj Mártát, akinek a feladata 

elsősorban a társadalmi kapcsolattartás, a civil ügyek intézése, és az ezekhez 

kapcsolódó rendezvények szervezése lesz. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy az 

előzetes egyeztetések alapján támogassák szavazataikkal a városvezetés további 

tagjainak munkába állását. 

Felkérem az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, Dr. 

Tóth László képviselő urat, ismertesse a titkos szavazás módját.  

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással történik. A titkos szavazást az 

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság fogja lebonyolítani, a 
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szomszéd helyiségben mindenkinek szeretnénk átadni egy szavazólapot. Ezen a 

szavazólapon a polgármester úr által jelölt alpolgármesterek szerepelnek, nevezetesen 

Gecse Péter, Vadvári Tibor és Tolvaj Márta. Mivel polgármester úr jogosult az 

alpolgármesterekre vonatkozó javaslatot megtenni, emellé más nevet beírni nem lehet, 

mivel az a szavazat érvénytelen. A szavazólapok átadása az aláírás után történik, 

mindenki ellenőrizze, hogy a szavazólapján van-e bélyegző, mert egy lebélyegzett 

szavazólapot kell átvenni. A nevek mellett lesznek körök, egymást metsző vonallal – 

kereszt, iksz, vagy ki ahogy gondolja – kell megjelölni azokat az alpolgármestereket, 

akikre szavazni kíván a tisztelt közgyűlés szavazótagja. Érvénytelen az a szavazás, 

pontosabban a szavazásban részt nem vevőnek kell tekinteni azt, aki a szavazólapot nem 

az urnába dobja be, illetve aki nem veszi át a szavazólapot, illetve aki olyan 

szavazólapot dob be, amin nincs bélyegző. Az a szavazólap is érvénytelen, amelyiken – 

mivel polgármester úr jogosult alpolgármesterre vonatkozó javaslatot tenni – újabb 

alpolgármester neve szerepel. A szavazatszedő és számláló bizottság az urnába történő 

szavazatok leadása után megszámolja a szavazatokat, majd az eredményt kihirdeti.  

Ha kérdés merülne fel, szívesen válaszolok, ha nincs, akkor az Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság tagjait kérem, fáradjanak át a másik 

helyiségbe, és mindenkit kérek, szíveskedjenek átfáradni a másik helyiségbe a 

szavazólapok átvétele, a szavazás lebonyolítása érdekében.  

 

 

Balaicz Zoltán polgármester 11:10 órakor a titkos szavazás időtartamára szünetet rendel el. 

S Z Ü N E T 

A testület 11:30 órakor folytatja a munkát. 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 
Felkérem Dr. Tóth László képviselő urat, az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 
(Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyve a közgyűlési jegyzőkönyv 

melléklete.) 

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság az urnát üres állapotban 

megtekintette, lezárta, majd a képviselők jelenlétében lebélyegezte, és átadta a 

szavazólapokat, borítékkal együtt. Minden képviselő átvette a szavazólapot a 

borítékokkal együtt, tehát 18 képviselő mindkettőt átvette. A szavazás a titkos szavazás 

szabályai szerint lezajlott, a szavazatszedő és –számláló bizottsági minőségben eljáró 

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság ezután megszámolta a 

szavazatokat. 1 db boríték üresen került bedobásra, ezért a szavazóurnában Tolvaj 

Márta személyére vonatkozóan is 17 db, Gecse Péter személyére vonatkozóan is 17 db, 

Vadvári Tibor személyére vonatkozóan is 17 db szavazólap volt.  

 

A szavazati arányok a következők:  

Tolvaj Mártát 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül 

alpolgármesternek választotta a közgyűlés. 

Gecse Pétert 17 igen, egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

alpolgármesternek választotta a közgyűlés.  

Vadvári Tibort 16 igen, egyhangú szavazással, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

alpolgármesternek választotta a közgyűlés, 1 db szavazat rontott/érvénytelen volt, 

amelyiken mindkét karika be volt ikszelve. 
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Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megállapítja, hogy 

mindhárom alpolgármester-jelölt megkapta a tisztség betöltéséhez szükséges szavazatot. 

Elsőként a bizottság nevében szeretnék gratulálni Gecse Péternek, Vadvári Tibornak, 

mint főállású alpolgármesterek, és Tolvaj Mártának, mint társadalmi megbízatású 

alpolgármester megválasztásához.  

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 164/2014. (X.24.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatára titkos 

szavazással  

- főállású alpolgármesternek 

saját tagjai közül    Gecse Pétert, 

nem a közgyűlés tagjai közül   Vadvári Tibort, 

-  társadalmi megbízatású alpolgármesternek 

nem a közgyűlés tagjai közül   Tolvaj Mártát  

megválasztotta. 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Mindhárom alpolgármesternek gratulálok, jó munkát kívánok a következő időszakra. 

Felkérem a megválasztott alpolgármester asszonyt, illetve alpolgármester urakat, 

mondják utánam az eskü szövegét. 

„Én, (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Zalaegerszeg fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem; tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom.” (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”  

 

 

 

8.  Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 
Gecse Péter képviselő úr jelezte, hogy nem kíván részt venni a döntéshozatalban. 

A kiosztott anyagból látszik, és valamennyien megismerhették, hogy a helyi 

önkormányzatokról szóló törvény értelmében – akárcsak a polgármester esetében – úgy 

a két főállású, és a társadalmi megbízatású alpolgármester esetében is mi az az 

illetmény, és mi az a tiszteletdíj 15 %-ban megállapítva, ami adható az 

alpolgármestereknek. A határozati javaslatok olvashatók, ennek értelmében Gecse Péter 

havi bruttó 660.000 Ft, plusz 99.000 Ft költségtérítésben, Vadvári Tibor havi bruttó 

640.000 Ft, plusz 96.000 Ft költségtérítésben, Tolvaj Márta havi bruttó 330.000 Ft, 

plusz 49.500 Ft költségtérítésben kaphat javadalmazást a feladat ellátásáért. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület 

részéről nincs. A határozati javaslat pontjairól egyenként szükséges szavazni.  

Felkérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 
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Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 15 igen, 1 ellenszavazattal elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés 

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 165/2014. (X.24.) sz. határozata 

 

1 /a. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Gecse Péter, a közgyűlés 

tagjai közül választott alpolgármester illetményét 2014. október 24. 

napjától havi bruttó 660.000 Ft-ban állapítja meg. 

 /b. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Gecse Péter, a közgyűlés 

tagjai közül választott alpolgármester költségtérítését 2014. október 24. 

napjától havi 99.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

2 /a.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Vadvári Tibor, nem a 

közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester illetményét 2014. 

október 24. napjától havi bruttó 640.000 Ft-ban állapítja meg. 

 /b. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Vadvári Tibor, nem a 

közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester költségtérítését 2014. 

október 24. napjától havi 96.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

3 /a.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Tolvaj Márta, nem a 

közgyűlés tagjai közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester 

illetményét 2014. október 24. napjától havi bruttó 330.000 Ft-ban 

állapítja meg. 

 /b. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Tolvaj Márta, nem a 

közgyűlés tagjai közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester 

költségtérítését 2014. október 24. napjától havi 49.500 Ft-ban állapítja 

meg. 

 

A Közgyűlés felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2014. október 27. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

9.  Bizottságok és tanácsnok megválasztása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Már a múlt héten lezajlott az az egyeztetés az ellenzéki frakciókkal és önkormányzati 

képviselőkkel, amelynek eredményeképpen egy olyan kompromisszum született, 

amelyben különösen értékeltem azt a konszenzust, ami kialakult az egyes 

képviselőcsoportok és önkormányzati képviselők között. Ennek alapján került 

meghatározásra az a személyi összetétel, amelyről most dönteni fogunk. Az a kérésem, 

mivel hosszú szavazásra kerül sor, ezért először arról döntsünk, hogy eltérhetünk-e a 

szabálytól, és gépi szavazás helyett kézfelemeléses szavazást alkalmazzunk. 

Kérem, szavazzunk tehát a szavazás módjáról, hogy kézfelemeléssel, nyilvánosan 

válasszuk meg a bizottsági tagokat. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 

szavazattal elfogadta a javaslatot. 
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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 a közgyűlés 18 igen, egyhangú 

szavazattal Dr. Kocsis Gyula képviselő urat a bizottság elnökének megválasztotta. 

Kérem, hogy a Pénzügyi Bizottság alelnökének személyéről, Bognár Ákos képviselő úr 

megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 

szavazattal Bognár Ákos képviselő urat a bizottság alelnökének 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, 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, 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, Orosz Ferencné képviselő asszony megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Orosz Ferencné 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. 

 

A Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása következik. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Tóthné Ekler Hajnalka megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Tóthné Ekler 

Hajnalkát 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, Varga Miklós megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Varga Miklóst a 

bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Busa Ferenc megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Busa Ferencet a 

bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Csiszárné Nagy Erzsébet megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal 

Csiszárné Nagy Erzsébetet a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Rikk László megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Rikk Lászlót a 

bizottság tagjának megválasztotta. 
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Kérem, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének 

személyéről, Makovecz Tamás képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Makovecz 

Tamás képviselő urat a bizottság elnökének megválasztotta. 

Kérem, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság alelnökének 

személyéről, Dr. Paksy Zoltán képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Dr. Paksy 

Zoltán képviselő urat a bizottság alelnökének megválasztotta. 

 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Bognár Ákos képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Bognár Ákos képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Böjte Sándor Zsolt képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Böjte Sándor Zsolt 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, 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, Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő asszony 

megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő asszonyt a bizottság 

tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Bali Zoltán képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Bali Zoltán képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Pintérné Kálmán Marianna képviselő asszony 

megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett Pintérné Kálmán Marianna képviselő asszonyt a bizottság 

tagjának megválasztotta. 

 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság nem képviselő tagjainak 

megválasztása következik. 

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, Ludányi Zsolt megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Ludányi Zsoltot 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, Kocsis Sándor megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Kocsis Sándort 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. 
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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 bizottság tagjáról, Keresztes Csaba megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Keresztes Csabát a 

bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Horváth Rafael megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Horváth Rafaelt a 

bizottság tagjának megválasztotta. 

 

 

Kérem, hogy a Műszaki Bizottság elnökének személyéről, Dékány Endre képviselő úr 

megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett Dékány Endre képviselő urat a bizottság elnökének 

megválasztotta. 

Kérem, hogy a Műszaki Bizottság alelnökének személyéről, Böjte Sándor Zsolt 

képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett Böjte Sándor Zsolt 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, Bali Zoltán képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Bali Zoltán képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Galbavy Zoltán képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Galbavy Zoltán képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Paksy Zoltán képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Dr. Paksy Zoltán képviselő urat 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, Pete Róbert képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Pete 

Róbert képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 

 

A Műszaki Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása következik. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Tombi Lajos megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Tombi Lajost a 

bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Zsuppányi Gyula megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Zsuppányi Gyulát 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. 
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Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Véber Péter megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Véber Pétert a 

bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Végh Márk megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Végh Márkot 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 bizottság tagjáról, Nagy Dezső József megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Nagy Dezső Józsefet 

a bizottság tagjának megválasztotta. 

 

 

Kérem, hogy a Szociális, Lakás és Egészségügyi 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, Lakás és Egészségügyi 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, 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, Orosz Ferencné képviselő asszony megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Orosz Ferencné képviselő asszonyt a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő asszony 

megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett Herkliné Ebedli Gyöngyi képviselő asszonyt a bizottság 

tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Galbavy Zoltán képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Galbavy Zoltán képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Paksy Zoltán képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Dr. Paksy Zoltán 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. 

 

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása 

következik. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Kauzli Józsefné megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Kauzli Józsefnét 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. 
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Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Schlemmer Anna Zsófia megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal 

Schlemmer Anna Zsófiát a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Novákné Sulics Ilona megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Novákné Sulics 

Ilonát a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Horváthné Csanda Katalin megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal 

Horváthné Csada Katalint a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Major Gábor megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Major Gábort 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. 

 

 

Kérem, hogy a Gazdasági Bizottság elnökének személyéről, Bali Zoltán képviselő úr 

megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett Bali Zoltán 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, Böjte Sándor Zsolt képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Böjte Sándor Zsolt képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Galbavy Zoltán képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Galbavy Zoltán képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dr. Tóth László képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Dr. Tóth László képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Dékány Endre képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Dékány Endre képviselő urat a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Bognár Ákos képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Bognár Ákos 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. 

 

A Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjainak megválasztása következik. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Mazzag Ferenc megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Mazzag Ferencet 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. 
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Kérem, hogy a bizottság tagjáról, id. Sándor Dénes György megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal id. 

Sándor Dénes Györgyöt a bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Zrinszki Gyöngyi megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Zrinszki Gyöngyit a 

bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, ifj. Lukács Péter megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal ifj. Lukács Pétert a 

bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a bizottság tagjáról, Rétai Balázs megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Rétai Balázst 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. 

 

 

Kérem, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Albizottság vezetőjének 

személyéről, Jagasics János megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Jagasics Jánost az albizottság vezetőjének 

megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Kováts István megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Kováts Istvánt az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Koválcsik Miklós megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Koválcsik Miklóst az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Szabó Zoltán megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Szabó Zoltánt az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Dr. Vándor László megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dr. Vándor Lászlót 

az albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Boda Attila megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Boda Attilát az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Hartmann Miklós megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Hartmann Miklóst 

az albizottság tagjának megválasztotta. 

 

 

Kérem, hogy a Lakásügyi Albizottság vezetőjének személyéről, Orosz Ferencné 

képviselő asszony megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 

igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett Orosz Ferencné képviselő asszonyt az 

albizottság vezetőjének megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Herold József megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Herold Józsefet az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Győrffyné Könczöl Tímea megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal 

Győrffyné Könczöl Tímeát az albizottság tagjának megválasztotta. 
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Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Csizmazia Ibolya megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Csizmazia Ibolyát az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Mészáros Ágnes megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Mészáros Ágnest az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Novák Józsefné megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Novák Józsefnét az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Bécsi Melinda Éva megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Bécsi Melinda Évát 

az albizottság tagjának megválasztotta. 

 

 

Kérem, hogy a Költségvetési Albizottság vezetőjének személyéről, Rétai Balázs 

megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 

szavazattal Rétai Balázst az albizottság vezetőjének megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Bozzay Katalin megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Bozzay Katalint az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Bukics László megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Bukics Lászlót az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Dr. Csanádi Ágnes megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dr. Csanádi Ágnest 

az albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Drávecz-Egyed Enikő megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal 

Drávecz-Egyed Enikőt az albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Sümegi Pál megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Sümegi Pált az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Viant Zsolt megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Viant Zsoltot az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

 

 

Kérem, hogy a Közbiztonsági Albizottság vezetőjének személyéről, Pete Róbert 

képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett Pete Róbert képviselő urat az albizottság 

vezetőjének megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, id. Sándor Dénes György megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal id. 

Sándor Dénes Györgyöt az albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Makovecz Tamás képviselő úr megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett Makovecz Tamás képviselő urat az albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Dr. Farkas Tibor megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dr. Farkas Tibort az 

albizottság tagjának megválasztotta. 
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Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Csalló László megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Csalló Lászlót az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Donáczy Dezső megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Donáczy Dezsőt az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Major Zsolt megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Major Zsoltot az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

 

 

Kérem, hogy az Ifjúsági és Sport Albizottság vezetőjének személyéről, Bognár Ákos 

képviselő úr megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett Bognár Ákos képviselő urat az albizottság 

vezetőjének megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Dr. Illyés Zoltán megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dr. Illyés Zoltánt az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Herold Barnabás megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Herold Barnabást az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, id. Lukács Péter megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal id. Lukács Pétert az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Dén Dániel megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Dén Dánielt az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Orosz Péter megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Orosz Pétert az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Lóránt Zoltán megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Lóránt Zoltánt az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Major Gábor megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Major Gábort az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy az albizottság tagjáról, Horváth Zsolt megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Horváth Zsoltot az 

albizottság tagjának megválasztotta. 

 

 

Kérem, hogy az Ápolási Szakmai Bizottság vezetőjének személyéről, Ruisz Cecília 

megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 

szavazattal Ruisz Cecíliát a szakmai bizottság vezetőjének megválasztotta. 

Kérem, hogy a szakmai bizottság tagjáról, Martonné Lakos Klára megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal 

Martonné Lakos Klárát a szakmai bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a szakmai bizottság tagjáról, Szalayné Huber Andrea megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal 

Szalayné Huber Andreát a szakmai bizottság tagjának megválasztotta. 
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Kérem, hogy a szakmai bizottság tagjáról, Kauzli Józsefné megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Kauzli 

Józsefnét a szakmai bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a szakmai bizottság tagjáról, Csondor Tünde megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Csondor 

Tündét a szakmai bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a szakmai bizottság tagjáról, Simon Erika megválasztásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Simon Erikát a 

szakmai bizottság tagjának megválasztotta. 

Kérem, hogy a szakmai bizottság tagjáról, Horváth Gyuláné megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazattal Horváth 

Gyulánét a szakmai bizottság tagjának megválasztotta. 

 

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 javaslom megválasztani Sándor Dénes György képviselő urat tanácsnoknak, 

aki eddig is tanácsnokként vitte ezt a pozíciót.  

Kérem, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú 

szavazattal tanácsnoknak Sándor Dénes György képviselő urat megválasztotta. 
 

Megállapítom, hogy a közgyűlés létrehozta bizottságait, és az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 166/2014. (X.24.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság 

 elnökének:  Dr. Kocsis Gyula  

 alelnökének:  Bognár Ákos 

 tagjainak:  Dr. Tóth László 

  ifj. Sándor Dénes György 

  Sümegi László 

  Orosz Ferencné 

  Kiss Ferenc képviselőket, 

  Tóthné Ekler Hajnalka 

  Boyér Sándor 

  Varga Miklós 

  Busa Ferenc 

  Csiszárné Nagy Erzsébet 

  Rikk László nem képviselő tagokat megválasztja. 

 

A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. október 28. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

   

  

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

Ifjúsági és Sport Bizottság 

 elnökének:  Makovecz Tamás  

 alelnökének:  Dr. Paksy Zoltán  

 tagjainak:  Bognár Ákos 
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  Böjte Sándor Zsolt 

  ifj. Sándor Dénes György 

  Sümegi László 

  Herkliné Ebedli Gyöngyi 

  Bali Zoltán 

  Pintérné Kálmán Marianna képviselőket, 

  Panácz Antal 

  Ludányi Zsolt 

  Péntek Imre 

  Kocsis Sándor 

  Lang Ferenc 

  Szabó Katalin 

  Keresztes Csaba 

  Horváth Rafael nem képviselő tagokat megválasztja. 

 

A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. október 28. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Műszaki Bizottság 

 elnökének:  Dékány Endre  

 alelnökének:  Böjte Sándor Zsolt 

 tagjainak:  ifj. Sándor Dénes György 

  Bali Zoltán 

  Galbavy Zoltán 

  Dr. Paksy Zoltán 

  Kiss Ferenc 

  Pete Róbert képviselőket, 

  Tombi Lajos 

  Zsuppányi Gyula 

  Jagasics János 

  Véber Péter 

  Végh Márk 

  Herbert Ferenc 

  Nagy Dezső József nem képviselő tagokat megválasztja. 

 

A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. október 28. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

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

Egészségügyi Bizottság 

 elnökének:  Sümegi László  

 alelnökének:  Pintérné Kálmán Marianna 

 tagjainak:  Makovecz Tamás 

  Orosz Ferencné 

  Herkliné Ebedli Gyöngyi 
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  Galbavy Zoltán 

  Dr. Paksy Zoltán 

  Dr. Kocsis Gyula képviselőket, 

  Kauzli Józsefné 

  Barcza Károlyné 

  Schlemmer Anna Zsófia 

  Novákné Sulics Ilona 

  Horváthné Csanda Katalin 

  Major Gábor 

  Chománé Katona Erzsébet nem képviselő tagokat megválasztja. 

 

A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. október 28. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 

 elnökének:  Bali Zoltán  

 alelnökének:  Kiss Ferenc 

 tagjainak:  Böjte Sándor Zsolt 

  Galbavy Zoltán 

  Dr. Tóth László 

  Dékány Endre 

  Bognár Ákos 

  Dr. Kocsis Gyula képviselőket, 

  Mazzag Ferenc  

  Marton Géza 

  id. Sándor Dénes György 

  Zrinkszi Gyöngyi 

  ifj. Lukács Péter 

  Rétai Balázs 

  Badacsonyi Lajos nem képviselő tagokat megválasztja. 

 

A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. október 28. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Albizottság 

vezetőjének: Jagasics Jánost, 

tagjainak: Kováts Istvánt, 

  Koválcsik Miklóst, 

  Szabó Zoltánt, 

  Dr. Vándor Lászlót, 

  Boda Attilát, 

  Hartmann Miklóst megválasztja. 
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A Közgyűlés felkéri a Műszaki Bizottság elnökét, hogy az albizottság 

részletes feladatait, működésének részletes szabályait a Műszaki 

Bizottság állapítsa meg. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős:  Dékány Endre, a Műszaki Bizottság elnöke 

 

 

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lakásügyi Albizottság 

vezetőjének: Orosz Ferencnét, 

tagjainak: Herold Józsefet, 

  Győrffyné Könczöl Tímeát, 

  Csizmazia Ibolyát, 

  Mészáros Ágnest, 

  Novák Józsefnét, 

  Bécsi Melinda Évát megválasztja. 

 

A Közgyűlés felkéri a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 

elnökét, hogy az albizottság részletes feladatait, működésének részletes 

szabályait a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság állapítsa meg. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős: Sümegi László,  

 a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

 

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Költségvetési 

Albizottság 

vezetőjének: Rétai Balázst, 

tagjainak: Bozzay Katalint, 

  Bukics Lászlót, 

  Dr. Csanádi Ágnest, 

  Drávecz-Egyed Enikőt, 

  Sümegi Pált 

  Viant Zsoltot megválasztja. 

 

A Közgyűlés felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy az albizottság 

részletes feladatait, működésének részletes szabályait a Gazdasági 

Bizottság állapítsa meg. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős:  Bali Zoltán, a Gazdasági Bizottság elnöke 

 

 

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbiztonsági 

Albizottság 

vezetőjének: Pete Róbertet, 

tagjainak: id. Sándor Dénes Györgyöt, 

  Makovecz Tamást, 

  Dr. Farkas Tibort,  

  Csalló Lászlót, 
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  Donáczy Dezsőt,  

  Major Zsoltot megválasztja. 

 

A Közgyűlés felkéri az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottság elnökét, hogy az albizottság részletes feladatait, működésének 

részletes szabályait az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottság állapítsa meg. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős:  Dr. Tóth László, az Ügyrendi, Jogi  

 és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke 

 

 

10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ifjúsági és Sport 

Albizottság 

vezetőjének: Bognár Ákost, 

tagjainak: Dr. Illyés Zoltánt, 

  Herold Barnabást, 

  id. Lukács Pétert 

  Dén Dánielt, 

  Orosz Pétert, 

  Lóránt Zoltánt, 

  Major Gábort, 

  Horváth Zsoltot megválasztja. 

 

A Közgyűlés felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

elnökét, hogy az albizottság részletes feladatait, működésének részletes 

szabályait az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság állapítsa 

meg. 

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős:  Makovecz Tamás,  az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági  

  és Sport Bizottság elnöke 

 

 

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ápolási Szakmai 

Bizottság 

vezetőjének: Ruisz Cecíliát, 

tagjainak: Martonné Lakos Klárát, 

  Szalayné Huber Andreát, 

  Kauzli Józsefnét, 

  Csondor Tündét, 

  Simon Erikát, 

  Horváth Gyulánét megválasztja. 

 

A Közgyűlés felkéri a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 

elnökét, hogy a szakmai albizottság részletes feladatait, működésének 

részletes szabályait a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 

állapítsa meg. 
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Határidő: 2014. december 31. 

Felelős:  Sümegi László,  

 a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

 

12. 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: 

 ifj. Sándor Dénes Györgyöt tanácsnoknak megválasztja. 

 

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2014. október 28. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Először a közgyűlés új tanácsnokának eskütételére kerül sor. Felkérem Sándor Dénes 

György képviselő urat, mondja utánam az eskü szövegét: 

 „Én, (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; tanácsnoki tisztségemből eredő feladataimat Zalaegerszeg fejlődésének 

előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem; tisztségemet a magyar nemzet 

javára gyakorlom.” (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”  

 

Felkérem a most megválasztott, nem képviselő bizottsági tagokat, mondják utánam az 

eskü szövegét: 

„Én, (név) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 

bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat Zalaegerszeg fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem; tisztségemet a magyar nemzet javára 

gyakorlom.” (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”  

 

Gratulálok valamennyi megválasztott bizottsági tagnak, jó munkát kívánok az egyes 

szakmai bizottságoknak.  

 

 

 

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.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A frakciókkal és a képviselőkkel történt egyeztetés alapján az előző ciklusoknak 

megfelelően az illetékes bizottsági elnökök delegálására fog sor kerülni, ezt láthatják a 

határozati javaslatban is. Ennek megfelelően kérem, hogy szavazzanak. 
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A határozati javaslat 1. pontja szerint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 

Önkormányzat képviselőjeként az „Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és környéke 

csatornahálózat és szennyvíztisztítótelep fejlesztésére” megnevezésű önkormányzati 

társulás Társulási Tanácsába Bali Zoltán önkormányzati képviselőt delegálja. 

Felkérem a testület tagjait, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 17 igen 

szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati pontot. 

A határozati javaslat 2.a pontja szerint 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. Felkérem a testület tagjait, erről 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadta a határozati pontot. 

A határozati javaslat 2.b pontja szerint 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. Felkérem a testület tagjait, erről 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 

elfogadta a határozati pontot. 

A határozati javaslat 3. pontja szerint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 

Önkormányzat képviselőjeként az „Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége 

ivóvízminőségének javítására” megnevezésű önkormányzati társulás Társulási 

Tanácsába Bali Zoltán önkormányzati képviselőt delegálja. Felkérem a testület 

tagjait, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 16 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a testület az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 167/2014. (X.24.) 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 Bali Zoltán önkormányzati 

képviselőt delegálja. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulást 

értesítse. 

 

Határidő: 2014. október 28. 

Felelős: Balaicz Zoltán 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. 

 

 b.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 

képviselőjeként az „Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és 
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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: 2014. október 28. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.      Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 

képviselőjeként az „Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége 

ivóvízminőségének javítására” megnevezésű önkormányzati társulás 

Társulási Tanácsába Bali Zoltán önkormányzati képviselőt delegálja. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulást 

értesítse. 

 

Határidő: 2014. október 28. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

11. Beszerzési Testület elnöke és tagjai megbízása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérem, hogy a Beszerzési Testület elnökének személyéről, Sándor Dénes György 

képviselő úr megválasztásáról szavazzanak, aki az elmúlt ciklusban is betöltötte ezt a 

tisztet. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással Sándor Dénes 

György képviselő urat a Beszerzési Testület elnökének megválasztotta. 

Kérem, hogy a Beszerzési Testület tagjairól, elsőként Tombi Lajos megválasztásáról 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással Tombi 

Lajost 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 Dr. Orsós Ferenc megválasztásáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 18 igen, egyhangú szavazással Dr. Orsós Ferencet a Beszerzési Testület 

tagjának megválasztotta. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 

 

 ZMJVK 168/2014. (X.24.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Sándor Dénes György, Tombi 

Lajos, Cziborné Vincze Amália, Dr. Kovács Éva, Varga Péter beszerzési 

testületi megbízását 2014. október 24-i hatállyal visszavonja. 
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárások
előkészítése, lefolytatása és ellenőrzése érdekében megválasztja a Beszerzési
Testületet az alábbiak szerint:

A Testület elnöke: ifj. Sándor Dénes György
A Testület tagjai: Tombi Lajos

Cziborné Vincze Amália
Dr. Kovács Eva
Dr. Orsós Ferenc

A Közgyűlés felkéri a Beszerzési Testület elnökét a testület szervezeti és
működési szabályzatának módosítására.

Határidő: 2014. november 30.
Felelős: ifj. Sándor Dénes György, a Beszerzési Testület elnöke

Balaicz Zoltán pol2ármester:
Napirendi pontjaink végéhez értünk. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a
városvezetés és annak szakmai bizottságai hivatalosan is létrejöttek, megalakultak.
Ezúton is szeretném megköszönni valamennyiüknek azt a pozitív hozzáállást, azt a
konstruktív légkört, amelyet a mai ünnepi alakuló közgyűlésen valamennyien
érezhettünk. Azt gondolom, ez egy olyan alap, amelyre a következő években bizton
építhetünk valamennyien, és számíthatunk egymásra, hogy közös összefogásban
dolgozzunk Zalaegerszeg fejlesztése érdekében. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak,
külön köszönöm a huszároknak a segítséget, köszönöm a Zalaegerszegi Városi
Vegyeskarnak a gyönyörűen előadott dalokat, egy szép nap folytatásaként
valamennyien immáron a munkára koncentrálhatunk, és várom a képviselőtársaimat
november 13-án az első hivatalos, munkával teli közgyűlésre. Nagyon szépen
köszönöm, hogy itt voltak, további szép napot kívánok valamennyiüknek!

Balaicz Zoltán polgármester a testület alakuló ülését 11:55 órakor berekeszti.

K.m.f.

alaiz Zoltán Dr.
polgármester

c b

Kovács Ildikó
jegyzőkönyvvezető

ZMJV Közgyűlése alakuló ülés jegyzőkönyve
2014. október 24.
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