A közgyűlés rendkívüli üléséről
hangfelvétel készült.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.)
I. emeleti 101-es tárgyalója

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint Doszpoth Attila
alpolgármester, Dr. Kovács Gábor jegyző, Dr. Sándor Erzsébet
aljegyző

Nagy András a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője, Kugler László az Egerszegi Sport
és Turizmus Kft. ügyvezetője, Boyér Sándor FB elnök, Pánczélné Vadas Zsuzsa a
sajtó munkatársa
Béres László, Dr. Kovács Éva, Bertók Sándor, Cziborné Vincze Amália, Zsupanek
Péter, Dr. Kiss Viktória, Kovács Ildikó jegyzőkönyvvezető a hivatal munkatársai
Gyutai Csaba:
Tisztelettel köszöntöm a közgyűlésen a képviselőtestület tagjait, a megjelent
érdeklődőket, cégvezetőket, az egyes napirendi pontokhoz meghívott vendégeket, a
hivatal munkatársait és mindazokat, akik jelenlétükkel, érdeklődésükkel megtisztelték a
közgyűlés mai munkáját. Köszöntöm a város lakosságát és mindazokat, akik a sajtón, a
televízión keresztül kísérik figyelemmel a közgyűlés munkáját. Sándor Dénes György
képviselő úr jelezte, hogy nem tud jelen lenni az ülésen egyéb elfoglaltságai miatt.
Megállapítom, hogy a testület határozatképes, a közgyűlés rendkívüli ülését megnyitom.
Kérdezem a képviselőtestület tagjait, kíván-e valaki kiegészítéssel, módosítással élni az
előzetesen kiküldött napirendi tárgysorral kapcsolatban. Nincs hozzászólás, kérem,
hogy a teljes napirendi tárgysorról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17
igen, egyhangú szavazással elfogadta az alábbi napirendi tárgysort:
NAPIRENDI PONTOK:
1.

A Zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének lemondása vezetői
tisztségéről, a gazdasági társaság ügyvezetői munkakörére pályázat kiírása
(írásban)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester

2.

A Strand Kft. és az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. végleges záró
vagyonmérlegeinek jóváhagyása, valamint az Egerszegi Sport és Turizmus Kft.
végleges nyitó vagyonmérlegének elfogadása (írásban)
Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.
A Zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének lemondása vezetői
tisztségéről, a gazdasági társaság ügyvezetői munkakörére pályázat kiírása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyutai Csaba:
Köszöntöm a közgyűlés rendkívüli ülésén Nagy András ügyvezető urat. Ismert a
képviselőtestület előtt, hogy a társaság jelenlegi ügyvezetőjét a Zalavíz Zrt.
igazgatósága megválasztotta a Zrt. vezérigazgatójának, ezért a Kft. ügyvezetőjének új
embert kell megválasztani. Pályázatot szeretnénk kiírni, és szeretnénk egy arra alkalmas
embert a pályázati eljárás során megtalálni. Ahogy látható, bő merítési lehetőséget
határoztunk meg magunknak, nem csak klasszikusan agrárvégzettségű emberek
jelentkezését várjuk, hanem szélesebb körből szeretnénk meríteni. Reméljük, lesz
érdeklődés. Előzetesen ennyit kívántam elmondani. Kérdezem a testület tagjait, kíván-e
valaki szólni.
Pintérné Kálmán Marianna:
Már a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Tervezési Bizottságban is éltünk a javaslattételi
lehetőséggel. Szeretnénk javasolni, hogy a pályázatokat elbíráló bizottságba a
közgyűlésben részt vevő másik párt ill. egyesület képviselői is részt vehessenek.
Személy szerint szeretném javasolni – ha mód van rá – Pete Róbert képviselő urat a
Jobbik Frakció részéről, ill. Dr. Kocsis Gyula képviselő urat az EZE részéről.
Gyutai Csaba:
Ez ellen nincs kifogásom, el tudom fogadni ezt a javaslatot, csak annyit szeretnék
megjegyezni, hogy a pályázatokat nem a bizottság fogja elbírálni, hanem ez a testület,
aki most itt ül. A pályázatok előkészítését fogja elvégezni a bizottság, nyilván
meghallgatják a jelölteket, és tesznek valamilyen javaslatot a közgyűlés számára. Ezt a
javaslatot el tudom fogadni, kérdezem a frakciókat, ezzel kapcsolatban van-e
észrevételük, javaslatuk.
Dr. Tóth László:
A bizottság szakmai alapon lett összeállítva, de ha úgy gondolja az ellenzék, hogy
pártalapon is kell, akkor különösebb kifogásom nincs ellene. Idáig nem mint
frakcióvezetőként, hanem mint cégvezetőként az MSZP részéről delegált
humánpolitikai vezetőként, ill. alpolgármesterre, nekem nincs kifogásom.
Pintérné Kálmán Marianna:
Pontosítás végett szeretném mondani, hogy nem pártpolitikai szempontok miatt, hanem
hogy a közgyűlésben részt vevő képviselőknek legyen rálátásuk.
Dr. Tóth László:
Az pártalapon van. Nézőpont kérdése.
Kiss Ferenc:
Csatlakoznék Dr. Tóth László képviselő úrhoz, magam is úgy értelmeztem, hogy
szakmai alapon volt, úgy látszik, az EZE és a Jobbik ebben politikai szerepet lát. Ez egy
szakmai előkészítő bizottság, amit majd a Műszaki Bizottság ill. a közgyűlés fog
eldönteni. Nincs kifogásom, ha úgy dönt a közgyűlés, hogy így alakuljon, fogadjuk el a
javaslatot.
ZMJV Közgyűlése rendkívüli ülés jegyzőkönyve
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Pete Róbert:
Nem kívántam hozzászólni, csupán a szócséplés miatt. Nem politikai alapon,
egyszerűen szeretnénk részt venni és egy ilyen folyamatot a kezdetétől fogva végig
látni. Én ezt emberi tényezőnek nevezném, hajt a kíváncsiság, hogy az elejétől fogva
hogyan indul a dolog egészen a végéig. Ebben ne azt lássa senki, hogy politikai alapon
van, hanem emberileg szeretném látni az egészet.
Gyutai Csaba:
Az elhangzott módosító javaslatokról dönteni kell.
Pintérné Kálmán Marianna képviselő asszony egyik módosító javaslata, hogy Pete
Róbert képviselő úr az előkészítő bizottságban vegyen részt. Felkérem a
képviselőtestület tagjait, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17
igen, egyhangú szavazással elfogadta a módosító javaslatot.
A másik módosító javaslat, hogy az előkészítő bizottság munkájában Dr. Kocsis Gyula
képviselő úr vegyen részt. Felkérem a képviselőtestület tagjait, hogy erről szavazzanak.
Megállapítom, hogy Dr. Kocsis Gyula nem szavazott, a közgyűlés 16 igen, egyhangú
szavazással elfogadta a módosító javaslatot.
Kérem a testület tagjait, hogy a határozati javaslat 1.) pontjáról szavazzanak.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati
javaslat 1.) pontját.
Kérem a testület tagjait, hogy a határozati javaslat 2.) pontjáról szavazzanak.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati
javaslat 2.) pontját.
A határozati javaslat 3.) pontja szerint a közgyűlés a pályázatok elbírálásának
előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására Doszpoth Attila alpolgármester urat
jelöli ki. Kérem a közgyűlést, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 17 igen,
egyhangú szavazással döntött.
A közgyűlés a pályázatok elbírálásának előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására
Kiss Ferenc képviselő urat jelöli ki. Kérem a közgyűlést, erről szavazzanak.
Megállapítom, hogy a testület 17 igen, egyhangú szavazással döntött.
A közgyűlés a pályázatok elbírálásának előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására
Dr. Tóth László képviselő urat jelöli ki. Kérem a közgyűlést, erről szavazzanak.
Megállapítom, hogy Dr. Tóth László nem szavazott, a testület 16 igen, egyhangú
szavazással döntött.
A közgyűlés a pályázatok elbírálásának előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására
Dékány Endre képviselő urat jelöli ki. Kérem a közgyűlést, erről szavazzanak.
Megállapítom, hogy Dékány Endre nem szavazott, a testület 16 igen, egyhangú
szavazással döntött.
A közgyűlés a pályázatok elbírálásának előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására
Nagy Andrást, a Zalaegerszegi Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét jelöli ki. Kérem a
közgyűlést, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a testület 17 igen, egyhangú
szavazással döntött.
Kérem a testület tagjait, hogy a határozati javaslat teljes 3.) pontjáról szavazzanak.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati
javaslat 3.) pontját.
ZMJVK 175/2011. (VIII.25.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft
ügyvezetőjének Nagy Andrásnak – a közgyűlés 277/2010. (XII.16.) sz.
ZMJV Közgyűlése rendkívüli ülés jegyzőkönyve
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határozata alapján 2015. december 31-ig fennálló határozott időtartamú –
ügyvezetői megbízásáról 2011. október 31-i hatállyal történő
lemondását tudomásul veszi.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a munkaviszony megszűnésével
kapcsolatos okiratok elkészíttetéséről gondoskodjék.
Határidő:
Felelős:
2.

2011. október 31.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetői munkaköre ellátására az alábbi tartalommal pályázatot ír ki:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
ÜGYVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek:
- gazdasági, agrár, műszaki, államigazgatási vagy jogi felsőfokú
iskolai végzettség
- büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- a pályázati feltételek között meghatározott iskolai végzettséghez
kötött területen szerzett legalább 3 éves vezetői gyakorlat
- tárgyalási szintű német/angol nyelvismeret
A pályázathoz csatolni kell:
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített
másolatát,
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- vezetői elképzeléseket,
- bérigényt,
- nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról.
A gazdasági társaság fő tevékenységi köre:
- zöldterület-kezelés;
A pályázatok benyújtásának határideje:
2011. szeptember 30.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2011. október 20.
A beosztás ellátásának kezdő időpontja 2011. november 01., az ügyvezetői
megbízás határozott időtartamra, 2015. december 31-ig szól.
Az ügyvezető bérének megállapítása közös megegyezéssel történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez
(Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.) kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatban információ a 92/502-121-es
telefonszámon, dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstől kérhető.
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy
a pályázati kiírás helyben szokásos módon, valamint egy megyei
napilapban történő megjelentetéséről gondoskodjék.
Határidő:
Felelős:
3.

2011. szeptember 02.
Gyutai Csaba polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázatok elbírálásának
előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátására Doszpoth Attila
alpolgármestert, Kiss Ferenc, dr. Tóth László, Dékány Endre, Pete Róbert,
Dr. Kocsis Gyula önkormányzati képviselőket, valamint Nagy Andrást, a
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét jelöli ki.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az érintettek felkérésére, illetve
megbízására, továbbá felkéri, hogy a pályázatok értékelését követően
tegyen javaslatot a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének kinevezésére.
Határidő:
Felelős:

az érintettek értesítésére:
2011. szeptember 30.
a javaslat közgyűlés elé terjesztésére: 2011. október 20.
Gyutai Csaba polgármester

2.
A Strand Kft. és az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft. végleges záró
vagyonmérlegeinek jóváhagyása, valamint az Egerszegi Sport és Turizmus Kft.
végleges nyitó vagyonmérlegének elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gyutai Csaba:
Köszöntöm a közgyűlés rendkívüli ülésén Kugler László ügyvezető urat. Itt egy
határidő volt, a cégek átalakulását a megfelelő törvények megfelelő határidőkkel
szabályozzák, ez a határidő volt az indok, ami miatt ezt a rendkívüli közgyűlést most
össze kellett hívni. A másik, már tárgyalt napirend egy „járulékos” napirend volt.
Nagyon bő mérleget és tájékoztatást kaptak a képviselők, ezt különösebben indokolni
nem kívánom. Kérdezem ügyvezető urat, kíván-e szólni. Nem kíván. Kérdezem a
testület tagjait, kíván-e valaki szólni.
Dr. Kocsis Gyula:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést, viszont egy-két
formai megjegyzése volt az anyaggal kapcsolatban, amire szeretném a figyelmet
felhívni. A kiküldött anyag nem volt hiteles, sem a könyvvizsgáló aláírása nem volt
rajta, sem a különböző táblázatok nem voltak aláírva az előterjesztésben, amit a
bizottságok megkaptak. Ezt kifogásoltuk. Azzal kapcsolatban is kifogás merült fel, hogy
a könyvvizsgálói jelentés egyikében olyan kitétel van, amelyet ideiglenes záradékként
lehet kezelni, mondván, hogy a közgyűlés döntésének függvénye változtatni. Ez így
nem lehetséges. Vagy elfogadja a közgyűlés, vagy nem, de a könyvvizsgálói jelentést
nem lehet megváltoztatni, hogy a közgyűlés módosítson rajta, az nem lehetséges. Ezeket
a formai kifogásokat vetette fel a bizottság, de összességében támogatta az
előterjesztést.
Gyutai Csaba:
Egyetlen prózai oka van, hogy nem lettek aláírva, mert elektronikusan kerültek
kiküldésre, ill. papíralapon a számítógépből lettek kinyomtatva. Alpolgármester úrnál
ZMJV Közgyűlése rendkívüli ülés jegyzőkönyve
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természetesen minden aláírt példány rendelkezésre áll, tehát ilyen probléma nincs. A
könyvvizsgáló még egyszer át fogja tekinteni ezt követően, tehát ezek után még egy
könyvvizsgálói audit lesz majd, tehát ilyen értelemben nem történt hiba. Kérdezem a
testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás nincs, felkérem a testület tagjait,
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással
elfogadta az előterjesztést.
ZMJVK 176/2011. (VIII.25.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Strand Kft. végleges záró
vagyonmérlegét 218.463 eFt, az Egerszegi Sportcsarnok és Stadion Kft.
végleges záró vagyonmérlegét 1.259.412 eFt, az Egerszegi Sport és Turizmus
Kft. végleges nyitó vagyonmérlegét 1.477.875 eFt mérleg főösszeggel
jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 29.
felkérésre: Kugler László ügyvezető

Gyutai Csaba:
Mivel rendkívüli közgyűlés esetén nincs Egyebek napirendi pont, így megköszönöm
mindenkinek a jelenlétet és a részvételt, hogy ezt a két fontos döntést meghozhattuk.
Akinek még tart a nyári szabadság, annak jó pihenést kívánok, a többieknek további jó
munkát!
Gyutai Csaba polgármester a testület rendkívüli ülését 10:14 órakor berekeszti.

K.m.f.
Gyutai Csaba sk.
polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Kovács Ildikó sk.
jegyzőkönyvvezető
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