
  A közgyűlés rendkívüli üléséről  
hangfelvétel készült. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 

12-én 8:30 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 Ferenc a ZTE FC Zrt. elnöke (2. np-hoz) 
Cseke Tibor, Bertók Sándor, Cziborné Vincze Amália, Velkey Péter, Török András, 
Hardubé Judit, Zsupanek Péter, Dr. Kiss Viktória, Kovács Ildikó jegyzőkönyvvezető a 
hivatal munkatársai 
 
 
Gyutai Csaba: 
Tisztelettel köszöntöm a közgyűlés rendkívüli ülésén a képviselőtestület tagjait, az 
egyes napirendi pontokhoz meghívott vendégeket, a hivatal munkatársait és 
mindazokat, akik jelenlétükkel, érdeklődésükkel megtisztelték a közgyűlés mai 
munkáját. Megállapítom, hogy a közgyűlés a jelen lévő 15 fő képviselővel 
határozatképes, a rendkívüli ülést ezennel megnyitom. 
A rendkívüli közgyűlést a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához való csatlakozás miatt kellett összehívni, 
tartanunk kell a megadott határidőt. A másik fontos napirendi pont a ZTE FC Zrt. 
előrehozott támogatása. 
Kérdezem a képviselőtestület tagjait, kíván-e valaki kiegészítéssel, módosítással élni az 
előzetesen kiküldött napirendi tárgysorral kapcsolatban. Nincs hozzászólás.  
Szavazni szükséges arról, hogy a „ZTE FC Zrt. előrehozott támogatása” című 
előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja a közgyűlés. Felkérem a testület tagjait, hogy 
erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett szavazott, így a napirendi pont zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra. 
Kérem a közgyűlés tagjait, hogy a teljes napirendi tárgysorról szavazzanak. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a rendkívüli 
közgyűlés alábbi napirendi tárgysorát: 
 
N A P I R E N D I   P O N T O K :  
 
1. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2012. évi fordulójához (írásban) 
 Előterjesztő: Gyutai Csaba polgármester 

 
2. ZTE FC Zrt. előrehozott támogatása (ZÁRT ÜLÉS) (írásban) 

Előterjesztő:  Gyutai Csaba polgármester 



       2. oldal / 2 
 

 ZMJV Közgyűlése rendkívüli ülés jegyzőkönyve 
2011. október 12. 

 

 
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. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gyutai Csaba: 
Viszonylag későn, szeptember 22-én jelent meg a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
pályázata az idei évre vonatkozó pályázati lehetőségekről. Ebben a pályázati 
ügymenetben önkormányzati döntéssel lehet csatlakozni a pályázati kiíráshoz, és mivel 
a postára adásnak legkésőbb október 14-ig meg kell történnie, igen rövid határidő van, 
ezért a közgyűlésnek dönteni kell a pályázathoz való csatlakozásról. A költségvetésben 
a támogatás összege biztosított, 7 millió Ft, így pénzügyi akadálya nincs.  
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni az előterjesztéssel kapcsolatban. Nincs 
hozzászólás. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak az előterjesztésről. Megállapítom, 
hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést. 
 

ZMJVK 203/2011. (X.12.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. 

Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a Csatlakozási nyilatkozat aláírásáról, 
valamint tegye meg a pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket. Az 
ösztöndíj fedezetét a közgyűlés a népjóléti ágazat kerete terhére biztosítja.  

Határidő:  2011. október 14., ill. folyamatos 
Felelős:    Gyutai Csaba polgármester 

 
 

Gyutai Csaba polgármester 8:40 órakor zárt ülést rendel el,  
melynek keretében a testület a 2.) napirendi pontot tárgyalja meg. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Gyutai Csaba sk. 
polgármester 

Dr. Kovács Gábor sk. 
jegyző 

 
 
 
Kovács Ildikó sk. 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


