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A közgyűlés üléséről
hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 13-án 9:00 órai
kezdettel tartott soros nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. szám alatti épület I. emeleti Díszterme

Jelen vannak:

a képviselőtestület tagjai: (jelenléti ív a jegyzőkönyv melléklete)
Balaicz Zoltán polgármester,
Gecse Péter önkormányzati képviselő, alpolgármester,
Bali Zoltán önkormányzati képviselő,
Bognár Ákos önkormányzati képviselő,
Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő,
Dékány Endre önkormányzati képviselő,
Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő,
Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő,
Dr. Kocsis Gyula önkormányzati képviselő,
Kiss Ferenc önkormányzati képviselő,
Orosz Ferencné önkormányzati képviselő,
Dr. Paksy Zoltán önkormányzati képviselő,
Pintérné Kálmán Marianna önkormányzati képviselő,
Sándor Dénes György önkormányzati képviselő,
Sümegi László önkormányzati képviselő
Dr. Tóth László önkormányzati képviselő
Tolvaj Márta, Dr. Vadvári Tibor alpolgármesterek
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző, Dr. Sándor Erzsébet aljegyző
a meghívott vendég:
Horváth István igazgató Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet, Kőfalusi
Viktor György ügyvezető MVM Hungarowind Kft., Elmi Márk
projektvezető-helyettes MVM Hungarowind Kft., Németh Gábor nem
képviselő bizottsági tag, Horváth Márton ügyvezető Zala-Depo Kft., Nagy
Zoltán ügyvezető 3B Hungária Kft., Nagy András kuratóriumi elnök
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány, Egri Gyula tű. ezredes,
igazgató Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Karóczkai János tű.
ezredes, kirendeltségvezető Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
Tar András tű. alezredes, tűzoltóparancsnok Zalaegerszegi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság, Aladi Gusztáv ügyvezető Kontakt Nonprofit Kft.,
Frauenhoffer Márta ügyvezető Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.,
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló
a hivatal munkatársai:
Vizlendvai László, Németh Ádám, Matics Attila, Molnárné Kustán Judit,
Horváth Gábor, Cziborné Vincze Amália, Baginé Hegyi Éva, Béres László,
Bálizs Andrej, Takácsné Czukker Szilvia, Dr. Tóth-Gángó Gabriella, Czikora
Róbert, Nagy Tibor, Jakab Gergő, Pass Edina, Hardubé Judit, Zsupanek
Péter, Dr. Székely Gabriella, Csomor Ferenc, Kovács Zsuzsanna,
Kovács Ildikó jegyzőkönyvvezető
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Balaicz Zoltán polgármester:
Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, az egyes napirendekhez érkezett vendégeket
és szakértőket, valamint mindenkit, aki a Zalaegerszegi Televízión keresztül követi
közgyűlésünk munkáját. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 13 fővel határozatképes, az
ülést megnyitom.
Előzetesen a meghívó kiküldésre került, a napirendi tárgysor tekintetében szeretnék módosító
javaslattal élni. Javaslom, hogy a 6. napirendi pont, a költségvetés tárgyalása után tárgyalja a
testület az eredetileg 19. számú napirendi pontot, „A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat
és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása, továbbá Együttműködési Megállapodás módosítása” című
előterjesztést. Utána javaslom tárgyalni az eredetileg 20. napirendi pontot, „A 15 éves
Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv (2017-2031. évek) módosítása, illetve a víziközmű
vagyonra vonatkozó 2017. évi felújítási és pótlási terv elfogadása” című előterjesztést.
Új napirendi pontként javaslom tárgysorra tűzni az MVM-mel kötendő együttműködési
megállapodást, majd ahhoz kapcsolódóan a napelemparkra vonatkozó előterjesztést. A 28.
napirendi pontról, a Flextronics International Kft. beruházására vonatkozó előterjesztésről
külön szavazunk a zárt ülésre vonatkozó javaslat miatt. Más módosító javaslattal a napirendi
tárgysorral kapcsolatban nem kívánok élni.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni, kiegészítéssel, módosító javaslattal élni a
napirendi tárgysorral kapcsolatban. Nincs hozzászólás.
Javaslom, hogy 7. napirendi pontként tárgyalja a testület az eredetileg 19. napirendi pontot, „A
Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, továbbá Együttműködési
Megállapodás módosítása” című előterjesztést. Kérem a közgyűlés tagjait, erről szavazzanak.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen, egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot, az
előterjesztést a tárgysorban előre véve, 7. napirendi pontként tárgyalja.
Javaslom, hogy 8. napirendi pontként tárgyalja a testület az eredetileg 20. napirendi pontot, „A
15 éves Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv (2017-2031. évek) módosítása, illetve a víziközmű
vagyonra vonatkozó 2017. évi felújítási és pótlási terv elfogadása” című előterjesztést. Kérem
a közgyűlés tagjait, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen, egyhangú
szavazással elfogadta a javaslatot, az előterjesztést a tárgysorban előre véve, 8. napirendi
pontként tárgyalja.
Új, 9. napirendi pontként javaslom tárgysorra tűzni a „Keret-megállapodás az ökohatékony
településfejlesztés és üzemelés terén történő együttműködésről” című előterjesztést. Kérem a
közgyűlés tagjait, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen, egyhangú
szavazással elfogadta a javaslatot, az előterjesztést tárgysorára tűzte.
Javaslom, hogy 10. napirendi pontként tárgyalja a testület az eredetileg 18. napirendi pontot, a
„Zalaegerszeg 0779 hrsz-ú ingatlan részterületének hasznosítása napelempark céljára” című
előterjesztést. Kérem a közgyűlés tagjait, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés
14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot, az előterjesztést a tárgysorban előre
véve, 10. napirendi pontként tárgyalja.
Javaslom, hogy az eredetileg 28. napirendi pontot, a „Flextronics International Kft.
beruházásához önkormányzati támogató nyilatkozat” című előterjesztést zárt ülés keretében
tárgyalja a testület. Kérem a közgyűlés tagjait, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot, az előterjesztést
zárt ülés keretében tárgyalja.
Kérem, hogy az így kialakult teljes napirendi tárgysor elfogadásáról szavazzanak.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a közgyűlés alábbi
napirendi tárgysorát:
ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve
2017. április 13.

3. oldal / 60

NAPIRENDI PONTOK:
1.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

2.

A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosítása
(írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

3.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet
módosítása (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9) önkormányzati rendelete módosítása (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

5.

A volt ZÁÉV munkásszálló felújítása a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő,
kormányzati támogatás igénybevételével (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

6.

A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet I. negyedévi
módosítása (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

7.

A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére
létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, továbbá
Együttműködési Megállapodás módosítása (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

8.

A 15 éves Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv (2017- 2031. évek) módosítása, illetve
a víziközmű vagyonra vonatkozó 2017. évi felújítási és pótlási terv elfogadása
(írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

9.

Keret-megállapodás az ökohatékony településfejlesztés és üzemelés terén történő
együttműködésről (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

10.

Zalaegerszeg 0779 hrsz-ú ingatlan részterületének hasznosítása napelempark céljára
(írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

11.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságaiba nem képviselő bizottsági
tagok megválasztása (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

12.

Hozzájárulás a „Zalaegerszegi Női Szalon” névhasználathoz (írásban)
Előterjesztő:
Gecse Péter alpolgármester

ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve
2017. április 13.
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13.

A Zala-Depo Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2016. évi
prémiumának megállapítása, a 2017. évi végleges üzleti terv elfogadása (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

14.

Tájékoztató Zalaegerszeg és térsége települési szilárd hulladékainak kezelésére
vonatkozó hulladékhasznosító technológia fejlesztésről (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

15.

Köztéri alkotások elhelyezése (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

16.

Kivett saját használatú utak és magánutak elnevezése (írásban)
Előterjesztő:
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

17.

Alapítványok támogatása (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Makovecz Tamás, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke
Bali Zoltán, a Gazdasági Bizottság elnöke
Dékány Endre, a Műszaki Bizottság elnöke
Sümegi László, a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság elnöke

18.

Együttműködési megállapodás megkötése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvánnyal a felsőoktatási ösztöndíj támogatás tekintetében (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

19.

A Göcseji Múzeum Állami Számvevőszéki vizsgálatát követően elfogadott intézkedési
terv módosítása (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

20.

A Tudományos és Technológia Parkban található zalaegerszegi 15465/15 hrsz-ú
ingatlan értékesítése (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

21.

Önkormányzati támogató nyilatkozat a Modern Városok Program keretében
Zalaegerszegen létesítendő logisztikai központ és konténerterminál megvalósításához
(írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

22.

Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást
támogatása” tárgyú felhívásra (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

23.

Tájékoztató a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
tevékenységéről (írásban)
Előterjesztő:
Karóczkai János tű. ezredes, kirendeltségvezető

24.

Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi támogatott munkaerő-kölcsönzési
tevékenységéről (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

szolgáló

fejlesztések

2016.

évi

ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve
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25.

Tájékoztató külföldi utazásról (Hannover - CeBIT) (írásban)
Előterjesztő:
Bali Zoltán, a Gazdasági Bizottság elnöke

26.

Tájékoztató külföldi utazásról (Düsseldorf-Dessau) (írásban)
Előterjesztő:
Gecse Péter alpolgármester

27.

„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek
adományozása (ZÁRT ÜLÉS) (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

28.

„Sport mecénása díj” adományozása (ZÁRT ÜLÉS) (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

29.

Flextronics International Kft. beruházásához önkormányzati támogató nyilatkozat
(ZÁRT ÜLÉS) (írásban)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester

30.
31.
32.

Interpellációs bejelentésekre válasz
Interpellációs bejelentések
Egyebek

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.
Pintérné Kálmán Marianna képviselő:
Egy rövid kérdésem volna a 61/2016/3. számú közgyűlési határozattal kapcsolatban. Tudjuk,
hogy a Mária zarándokút fejlesztéséről szóló felhívásnak már tavaly augusztusban meg kellett
volna jelennie. Tudunk esetleg erről valamit, hogy mi a csúszás oka, vagy egyáltalán
Zalaegerszeget ez hogyan fogja érinteni?
Balaicz Zoltán polgármester:
Valóban, mindannyiunk számára fontos ez a projekt, hiszen szorosan kapcsolódik a Modern
Városok programban is szereplő Mindszenty programhoz is. Egyéb különösebb oka nincs, mint
minden egyes pályázat késésénél, amit tapasztalunk. Más, GINOP-os, EFOP-os pályázati
kiírásoknál is látunk ilyet, pl. a Kézművesek Házára vonatkozó EFOP-os pályázat is csak most
jelenik meg, és most tudunk rá pályázni, holott úgy volt, hogy a tavalyi évben ezt már igénybe
fogjuk venni. Nagyon bízom benne, ahogy az EFOP is megjelent, hamarosan erre is tudunk
majd pályázni. Más indokot mi nem tudunk.
További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait,
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve
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ZMJVK 52/2017. (IV.13.) sz. határozata
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a
251/2016/2.3. (XII.15.), 252/2016/6. (XII.15.), 15/2017/I. (II.9.), 21/2017.
(II.9.), 33/2017. (III.9.), 34/2017/1.,2.,3.,4.,5.,6. (III.9.), 35/2017. (III.9.),
36/2017. (III.9.), 38/2017. (III.9.), 39/2017. (III. 9.), 40/2017. (III.9.), 41/2017.
(III.9.), 42/2017. (III.9.), 43/2017. (III.9.), 44/2017. (III.9.), 45/2017. (III.9.),
46/2017. (III.9.), 47/2017. (III.9.), 48/2017. (III.9.) számú lejárt határidejű
közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2016. (II.04.) sz. közgyűlési
határozat végrehajtási határidejét 2017. április 30-ra módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 61/2016. (IV.14.) sz. közgyűlési
határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2017. szeptember 30-ra
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 158/2016. (IX.15.) sz.
közgyűlési határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2017. május 31-re
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 161/2016. (IX.15.) sz.
közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211/2016. (IX.24.) sz.
közgyűlési határozat 2. pontja végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 252/2016. (XII.15.) sz.
közgyűlési határozat 5. pontja végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 302017. (III.2.) sz. közgyűlési
határozat 1-4. pontja végrehajtási határidejét 2017. április 21-re módosítja.

2.
A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet
módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Mindannyian tudjuk, hogy a nagypénteket munkaszüneti nappá nyilvánította a parlament,
azonban a kereskedők részéről jött olyan jelzés, hogy ezen a napon is szeretnének kitelepülni.
Ezt a kérést akceptáltuk, és erre vonatkozik a rendelet módosítása.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről
nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak, a döntéshez minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a rendeletmódosítást.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
10/2017. (IV.13.) önkormányzati rendeletét
a vásárokról és piacokról szóló
50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
– m e g a l k o t t a –
(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.)
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3.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet
módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Ezzel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a rendelet-módosítás tervezetét a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet Alapellátási Igazgatósága, mint az alapellátásért felelős országos
módszertani intézet részére véleményezés céljából megküldtük, de vélemény, javaslat nem
érkezett részükről a rendelet módosításával kapcsolatban. Amelynek a lényege, hogy a
háziorvosi, a gyermekorvosi, és a fogorvosi körzetek, illetve az alapellátás tekintetében
módosítanunk kell a körzeteken, hiszen időközben olyan új, korábban csak helyrajzi számmal
rendelkező utcák elnevezésére is sor került, amelyet be kell építenünk a rendeletbe.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről
nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 53/2017. (IV.13.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
zalaegerszegi V., VII., IX., X., és XI. számú házi gyermekorvosi, valamint a II., IV.,
VI. VII., VIII., XII., és XVII. számú felnőtt háziorvosi, továbbá az I., VI., VII., XI.,
XII., XIII., és XIV. számú vegyes fogorvosi körzeteket és valamennyi iskolafogászati
körzetet ellátó egészségügyi szolgáltatóval fennálló feladat-ellátási szerződés rendelet
szerinti módosításáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2017. május 5.
Balaicz Zoltán polgármester

Balaicz Zoltán polgármester:
Kérem, hogy a rendelet-módosításról szavazzanak, a döntéshez minősített többség szükséges.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a rendeletmódosítást.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
11/2017. (IV.18.) önkormányzati rendeletét
az egészségügyi alapellátásról szóló
1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
– m e g a l k o t t a –
(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.)
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4.
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:
Több olyan pont is van, alapvetően öt, ahol bizonyos változtatásokra kerül sor az SZMSZ-ben,
ilyen pl. hogy az egyik önkormányzati társulás, mint lebonyolító a következő időszakban
megszűnik, tehát ezt át kell vezetni az SZMSZ-ben. Vannak átruházott hatáskörbe tartozó olyan
döntések, amelyeket más módon kívánunk a következő időszakban levezényelni, nagyon
fontos, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást be
kell emelnünk az SZMSZ-be. Fontos programja volt Zalaegerszeg Önkormányzatának, hogy
biztosította a HPV védőoltást, amit azonban most már a kormány biztosít az érintett
generációnak, ennek a kivezetésére sor kerülhet az SZMSZ-ből, illetve egyéb, apróbb
módosítások is vannak.
Kérdezem Dr. Kovács Gábor c.főjegyző urat, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. Nem
kíván szólni, kiegészítéssel élni.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.
Kiss Ferenc képviselő:
Örömmel vettem, hogy a bizottsági ülésen történt felvetésem átvezetésre került, illetve
mellékletként becsatolásra került, áttekinthetőbb, értelmezhetőbb a rendeletünkön belüli
pontoknak a módosítása. Azt kértem, hogy figyelemmel lehessen kísérni, hogy mi az, ami
változik, mi az, ami kikerül. Látszik, hogy a mellékletben az áthúzásra került, és vastag, dőlt
betűvel került be a módosított szöveg, az érthetőség, a figyelemmel kísérés a bizottsági
szakaszban, és most is egyszerűbb. Egy megjegyzésem azért van. Azt látom, hogy az SZMSZ
felülvizsgálata mindig aktuális a vonatkozó jogszabályok, megjelenő rendeletek, törvények
alapján, de én azt nem szeretném, mint ahogy mondjuk kormányzati szinten az önkormányzati
hatáskörök, lehetőségek csökkennek, így a képviselőtestületnek a hatásköre is valamilyen
módon csorbulna, vagy csökkenne. Nagyon sok olyan kérdés, ami helyes, hogy delegálunk,
bizottsághoz delegáljuk, polgármester úrhoz, valószínűleg azért fontos, hogy ezekről a
közgyűlés kapjon tájékoztatást. Egy másik, ha legközelebb majd csinálunk egy ilyen mértékű
SZMSZ-módosítást, azért azon is el kellene gondolkodnunk, amire azt a választ kaptam, hogy
ez már politikai jellegű, és nem szakmai, hivatali előterjesztés, hogy mit mondunk arról, mit
írunk arról, ha a közgyűlésben lévő frakció megszűnik. Mit mondunk arról, hogy függetlenné
váló képviselők további tevékenysége, vagy lehet, hogy át kell gondolni a népszavazás
kérdését. A törvény azt írja elő, hogy 10-25 % között lehet a választópolgárok aláírásával
népszavazást kezdeményezni, mi ösztönösen beírtuk a 25 %-ot. Indokolt-e ezeknek a
felülvizsgálata? Vagy így, ahogy van, így jó, és hagyjuk ezt? Ezek csupán felvetések, de inkább
talán arról szólna a hozzászólásom, hogy köszönöm, hogy azok a felvetéseim, amelyek
bizottsági szakaszban voltak, azok bekerültek az előterjesztésbe.
Balaicz Zoltán polgármester:
Azt mindenképpen szeretném jelezni, hogy az átruházott hatáskörben szóló döntésekről
egyébként a közgyűlés évente egyszer mindig kap tájékoztatást, tehát ennek a nyilvánossága
ilyen szempontból biztosítva van. Valóban, képviselő úr rávilágított olyan témára is, amivel
eddig nem nagyon szembesültünk, vagy csak jóval korábbi ciklusban fordult elő, pl. hogy
frakció szűnt meg. Hiszen ilyen volt például, amikor az MDF frakció két ciklussal ezelőtt
megszűnt, vagy éppen a Kisgazdapárt frakciója, de erre igazából nem nagyon volt reakció az
SZMSZ-ben, mert úgy gondoltuk, hogy az önkormányzati törvény nagyjából ezt szabályozza,
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hogy magát az önkormányzati képviselőt, aki bekerült, őt illeti a mandátum. Nyilván a frakció
megszűnése lehet hatással pl. bizottsági struktúrára, de erről egyébként most, hogy előfordult,
hosszabb távon érdemes beszélgetni, és megnézni, hogy milyen lehetőségünk van.
Dr. Tóth László képviselő:
Kiss Ferenc képviselő úr amit mondott a Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosításával
kapcsolatban: minden ciklus elején alakul egy bizottság, amelyikbe minden pártnak a
képviselője benne van, ennek a szervezeti és működési bizottságnak az adott ciklusra történő
aktualizálására. Ott ilyen jellegű felvetéseket meg lehet tenni, és nem azt mondom, hogy kőbe
vésett az SZMSZ, de akkor kialakul ott egy konszenzus, ami nem csak szakmai, hanem
politikai konszenzus is, hiszen bármennyire tagadnánk, ezek az önkormányzatok helyi politikai
szervezete, és politikai pártok képviselőit választják meg. Akkor kialakítottunk egy Szervezeti
és Működési Szabályzatot, az ha nem működik, akkor természetesen hozzá kell nyúlni, de
lehetőleg ne a napi aktuális politikai érdekek alapján, legyen már ez egy kicsit időtállóbb.
Balaicz Zoltán polgármester:
További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Kérem, hogy a rendelet-módosításról
szavazzanak, a döntéshez minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15
igen, egyhangú szavazással elfogadta a rendelet-módosítást.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
12/2017. (IV.18.) 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.)

5.
A volt ZÁÉV munkásszálló felújítása a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő,
kormányzati támogatás igénybevételével
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Jó egy évvel ezelőtt már beszéltünk arról, hogy mivel jelentős munkaerőhiány mutatkozik a
városban, és folyamatosan jönnek létre újabb álláshelyek, ezért szükséges egy olyan
csomagnak a kidolgozása, ami valamilyen módon reagál a kialakult helyzetre, és segíti azt,
hogy a munkaerőhiányt valamilyen módon – összefogva a kamarákkal, a szakmai
szervezetekkel, és a gazdálkodási szervezetekkel, cégekkel, vállalkozásokkal – tudjuk kezelni.
Már akkor jeleztük, hogy fontosnak tartanánk a volt ZÁÉV munkásszálló felújítását, ami
eredetileg valóban munkásszállóként működött, aztán a későbbiekben pedig a Pénzügyi és
Számviteli Főiskola kollégiuma volt. Amikor a főiskola – most már egyetem – úgy döntött,
hogy a kampuszra koncentrálja ezt a szálláshelyet, akkor ez állami tulajdonba került vissza,
majd pedig az önkormányzat megigényelte ingyenesen. Ingyenesen a volt ZÁÉV
munkásszállót az önkormányzat meg is kapta, azonban fontos az, hogy megszabta azt is a
magyar állam, hogy ezt közösségi központ, lakó- és szálláshely kialakítása céljára adja csak át
ingyenesen. Most Magyarország Kormánya, ill. a Nemzetgazdasági Minisztérium meghirdet
egy olyan programot, amelynek az a lényege, hogy azonban a városokban, ahol tapasztalható a
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munkaerőhiány, ott létre lehet hozni állami támogatással különböző munkásszállókat. Nem a
hagyományos, régi munkásszállóra kell gondolni, annál egy kicsivel talán jobb
komfortfokozatúra természetesen. Erre vonatkozik a mostani előterjesztésünk, hogy
vizsgálhassa meg a város vezetése azt, hogy az NGM által kiírt projekt, amennyiben az
támogatható, és jó konstrukciónak minősül, és ha a 60 %-os támogatást ehhez meg is kaphatjuk
az államtól, akkor ezt érdemes-e igénybe venni, és ha érdemes, akkor erre egy lehetőséget nyújt
a határozati javaslat, hogy hitel felvételével történjen meg ennek a szállónak a teljes felújítása.
Szeretném jelezni, hogy úgy, mint a járműipari tesztpálya esetén, itt is, majd ha döntés születik,
és jónak tartjuk a konstrukciót, akkor természetesen hozni fogom a közgyűlés elé, hogy ennek a
hiteltörlesztésnek a fedezete hogyan áll össze a munkásszálló működtetéséből. Mi most, a
mostani számítások alapján úgy látjuk, hogy egy hasonlóan jó konstrukció kerülhet majd a
közgyűlés elé, mint a járműipari tesztpálya területének hasznosítása esetén, amelynek a lényege
az, hogy a munkásszálló működtetéséből befolyó összegek a következő esztendőben teljese
simán tudják fedezni az arra felvett hitelnek a törlesztését. Ennyit szerettem volna
kiegészítésképpen elmondani, hiszen a bizottságok már foglalkoztak ezzel a témával.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről
nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról. Megállapítom,
hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati pontot.
Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati pontot.
Kérem a testület tagjait, a határozati javaslat 3. pontjáról szavazzanak. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati pontot.
Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati pontot.
Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 54/2017. (IV.13.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
Kormány 23/2017.(II.3.) Korm. rendelete szerinti a munkaerőpiaci mobilitást
elősegítő munkásszállás építéshez nyújtható támogatás elnyerése érdekében
kérelmet készítsen elő.
Határidő:
Felelős:

2.

2017. május 18.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a munkásszálló
megvalósításához hitelt vesz fel. A hitelt a szükséges beruházás 40%-os
önerejének biztosítása érdekében használja fel.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitel beszerzése érdekében az
alábbiak szerint tegye meg a szükséges intézkedéseket:
1.
A hitel összege 240 millió forint, devizaneme forint,
2.
Futamideje: 10 év, Türelmi idő: 2 év,
3.
Ajánlattételre a Raiffeisen Bank, az OTP Bank Nyrt. és az UniCredit
Bank zalaegerszegi fiókja kerüljön felkérésre,
4.
Ajánlati kötöttség fennállásának ideje: Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésében
meghatározott kormányzati hozzájárulás megadására rendelkezésre álló
időpont.
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5.

A szerződéskötés feltétele a Kormány 23/2017. (II.3.) rendeletében
meghatározott támogatás elnyerése.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel tőketörlesztését és
járulékait a hitel futamideje alatt a kötelezettségvállalások között - a
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - az önkormányzat
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
A hitel visszafizetésének és kamatainak fedezete a munkásszálló jövőbeni
üzemeltetéséből származó bevétel kerül biztosításra, szükség szerint átmenetileg
az önkormányzat helyi adóbevételéből történő teljesítéssel.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitelintézetek által benyújtott
pályázatok értékeléséről készítsen előterjesztést, és a nyertes pályázó
kiválasztása érdekében terjessze azt a Közgyűlés elé.
Határidő: beszerzési eljárás megindítására: 2017. április 18.
fedezet biztosítására: az éves költségvetési rendeletek készítése
pályázatok értékeléséről előterjesztés közgyűlés elé terjesztésére:
2017. május 18.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
3.

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat
adósságot keletkeztető éven túli ügyletéhez a Kormány előzetes hozzájárulása
szükséges.
A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a meglévő és a jelen hitelfelvétellel
kapcsolatos éves adósságszolgálati kötelezettség a hitel futamideje alatt megfelel
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény 10. § (5)
bekezdésében foglaltaknak.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitelfelvétel engedélyeztetése
érdekében a jogszabályban előírt intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

4.

2017. május 22.
Balaicz Zoltán polgármester

A Közgyűlés felkéri a polgármestert arra, hogy a 2. pont szerinti, 240 millió
forint összegű hitel és kamatai visszafizetése fedezetének biztosítása céljából a
munkásszálló hasznosítására vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2017. május 18.
Balaicz Zoltán polgármester
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6.
A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet I.
negyedévi módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Akkor szoktuk az I. negyedévben módosítani a költségvetést, amennyiben erre kiemelt
fontosságú előirányzat módosítás miatt szükség van. Most az előirányzat módosítás keretében
682 millió 314 ezer Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, így az eredeti költségvetésben szereplő 24 milliárd 722 millió 588 ezer Ft-ról 25 milliárd 404 millió 902 ezer Ft-ra
módosul a költségvetés főösszege. A részletek tekintetében átadom a szót Bali Zoltán
önkormányzati képviselő úrnak, a Gazdasági Bizottság elnökének.
Bali Zoltán képviselő:
Rövidre fogva, csak pár gondolatban, a költségvetés I. negyedévi módosításánál a működési
célú támogatások államháztartáson belüli előirányzatait 37 millió 496 ezer Ft-tal szeretnénk
növelni. Itt elsősorban azok a módosítások vannak, amelyeket az előterjesztésben is láthatnak,
bérkompenzáció, bölcsődei dolgozók pótléka, szociális ágazat összevont pótlékának ezek a
kiegészítő támogatásai, ezeknek a módosításait tartalmazza az előterjesztés. Azok a pontok,
amelyeket az előterjesztés elején is láthatnak, azok a módosítások foglaltattak egybe az
előterjesztésben, elsősorban a társulási megállapodás módosítása miatt a korábban projektgazda
szerepet betöltő szennyvíztársulás mostantól már csak egy felügyeleti szervet lát el, ezért
elsősorban ezeknek a támogatásoknak a használati díjban megfogalmazott költségvetései sorait
kellett módosítanunk. Illetve – ahogy láthatják majd a TOP-os beruházások bemutatásánál –
egy 100 millió Ft-os hitelkeret megnyitására szeretnénk külön költségvetési sort létrehozni, és
ahogy az előterjesztés elején is láthatják a korábbi 10 millió Ft-os TOP-os előkészítési sorból,
plusz 40 millió Ft-tal szeretnénk növelni ezt a sort, hiszen a TOP-os projektek előkészítésére
van szükség, ugyanazokkal a feltételekkel, amelyet 2016-ban és 2015-ben is a lakásalapból
oldottunk meg, visszapótlási kötelezettséggel. Röviden ennyit szerettem volna elmondani.
Kiss Ferenc képviselő:
Egy-két észrevételem lenne az előterjesztéssel kapcsolatban. Az egyik, ahogy látom – elnök úr
beszélt róla – a 40 millió Ft-os átcsoportosítás a TOP-os projektek előkészítéséhez, és akkor
van egy másik, ami már szerepel a költségvetésben, 240 millió Ft, a munkásszálló építése, mint
hitel, és van egy 100 millió Ft-os hitel a TOP-os projektekhez kapcsolódó többletfeladatok
támogatására. Én ezt úgy értettem, hogy ehhez nem nyúlunk hozzá, ez egy tartalékkeret lesz,
lehetőség ennek a megnyitására, de már azért a szövegből az kiérződik, hogy a többletfeladatok
finanszírozására mi ezt a hitelt igénybe akarjuk venni. Azt mondtuk, hogy a 950 millió Ft hitel
finanszírozása megvan a bérleti díjból, és valószínűleg a 240 millió Ft, ha elkészül ez a
munkásszálló, ennek a bérleti díjából is ez visszacsorgatásra kerül a város költségvetésébe, ill.
ha LÉSZ üzemelteti, akkor a LÉSZ-en keresztül. Illetve van ez a 100 millió Ft-os hitel, ami arra
van, hogy valószínűleg ezek a projektek, amelyek uniós projektek, ezeknek a kivitelezése során
az árváltozások, az infláció, és az újabb feladatok miatt abból a keretből nem tudunk kijönni,
tehát ez is felhasználásra került. Én ezt úgy veszem, hogy ezek a hitelek valószínűleg az
önkormányzat által felvételre kerülnek, felhasználásra, és biztos, hogy vissza fog folyni a város
költségvetésébe. A másik ilyen kérdésem, olvastam az anyagban, hogy a Kosztolányi úton volt
telekvásárlás, a Kosztolányi út szélesítéséhez, kétirányúsításához. Ez már megtörtént? Melyik
ingatlant érinti? A Dózsa iskola mellett is volt egy ingatlan, amelyre úgy tudom, hogy az
önkormányzat is pályázott, hogy megvásárolja. Van még, amit nem találtam, de a médiában
olvastam, ez pedig alpolgármester asszony 6,5 millió Ft-os adományozása a szociális keret
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terhére. Ezt legutóbb is felvetettem, nem találom ezt a költségvetésben, és lehet, hogy naiv
vagyok, de adományt azért vagy felajánlásokból, vagy gyűjtésekből szoktak adni. Úgy
gondolom, hogy a szociális juttatásokat a saját szociális rendeletünkben szabályozzuk, nem
pedig adományból. Azt kérem, ha erre lehetőség van, bármelyik képviselőtársam karácsonykor
kiállhat 6 millió Ft adomány elosztására a város költségvetéséből, én nem találtam olyan címen
a költségvetésben, hogy adomány a rászorulóknak.
Balaicz Zoltán polgármester:
A hitelekkel kapcsolatos kérdésére tulajdonképpen önmaga meg is válaszolt, így ehhez nem
nagyon szeretnék hozzátenni semmit. Valóban úgy van, ahogy képviselő úr is mondja, a
munkásszállónál reménykedünk benne, ha el tud indulni a program, akkor a 240 millió Ft
hitelfelvételnek a törlesztését simán meg tudjuk oldani a munkásszálló működtetéséből. A 100
millió Ft-nál pedig nagyon pontosan látja képviselő úr, hogy amikor a TOP-os projekteknek a
költségvetése nagyjából elkészült 2015-ben, akkor ahhoz képest 2017-re bizony a kivitelezői
árakban jelentős változások történtek. Úgy látjuk, mivel nem szeretnénk egyetlen projektet sem
elengedni, nem szeretnénk, ha bármelyik óvoda vagy bölcsőde nem kerülne felújításra, ezért
ezt a 100 millió Ft-os biztonsági tartalékot mindenképpen be kell építeni a költségvetésbe,
annak érdekében, hogy elkészülhessenek ezek a felújítások, beruházások. A
területvásárlásokkal kapcsolatban a Bíró Márton utca 55. számról van szó egyébként egészen
pontosan, és valóban, ahogy képviselő úr is mondta, ez már a Települési Operatív Programban
is szereplő Kosztolányi utca kétirányúsításával kapcsolatos volt. Ez az ingatlanvásárlás már
erre vonatkozik. Az utolsó kérdésével kapcsolatban pedig egészen pontosan azért nem találja
képviselő úr a költségvetésben külön soron ezt a támogatást, mert az összeg a szociális
ágazattól át lett csoportosítva a Családsegítő Intézethez, és ezt az adományt már ebből az
önkormányzati támogatásból maga a Családsegítő Intézet biztosította a rászorulóknak. Úgy
gondolom, ez egy óriási segítség volt azoknak az embereknek, akik ezt a támogatást meg tudták
kapni.
Dr. Kocsis Gyula képviselő:
Pusztán csak jelezném, polgármester úr, hogy a bizottságok ezt az előterjesztést két részletben
tárgyalták le, tegnapelőtt rendkívüli bizottsági ülésen a III. határozati javaslat tervezetet
tárgyalták a bizottságok. Tulajdonképpen valamennyi bizottság, összevontan a Műszaki, a
Pénzügyi, és a Gazdasági Bizottság együtt, többségi akarattal megszavazták. Erre vonatkozóan
nem kaptunk tájékoztatást, nincs anyag, ezért gondoltam, hogy elmondom.
Balaicz Zoltán polgármester:
Köszönöm a kiegészítést!
Kiss Ferenc képviselő:
Értem, polgármester úr, tehát átcsoportosításra került a szociális ágazaton, megnézzük, hogy
melyik soron, mert nem találtam sehol sem. Nem azért, mintha kifogásom lenne ellene,
valószínűleg azok kapták, akik rászorulnak, csak ez megint olyan, hogy megkerültük a
képviselőtestületet, és nem jelent meg ez a költségvetésben ilyen soron, hogy adományozás,
még ha átadtuk is a pénzt. Ezzel talán azt is elismertük, hogy a szociális rendeletünket néha
hozzá kellene igazítani ahhoz, ha elismerjük, hogy vannak rászorulók, akiket támogatni
kellene, ezeket a rendelet által már rendszeresen megilleti különböző támogatási forma, igaz,
hogy ez csökkent, de ennek ellenére biztos lenne lehetőség, hogy ne csak egyszeri alkalommal,
adományként, hanem rendszeresen kapjanak támogatást. Tudomásul vettük, hogy vannak
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rászorulók, és tényleg megérdemlik a támogatást, csupán azt kérem, ha legközelebb ilyen akció
van, arról a képviselőket, a képviselőtestületet is tájékoztassák.
Balaicz Zoltán polgármester:
Egyébként ez egy rendszeres támogatási forma, annyiban, hogy minden évben, amikor a
Családsegítő ezt a költségvetése alapján meg tudja tenni, akkor lehetőség szerint a
rászorultaknak ezt a támogatást biztosítani szokta a szervezet. Bízom benne, valóban egyetértek
képviselő úrral, hogy ez jó helyre került, és egyébként maga a támogatás fontos volt. A
szociális rendelet tekintetében majdnem minden közgyűlésen foglalkozunk vele, hiszen látszik,
hogy maga a rendszer változása miatt nekünk is ezt folyamatosan alakítani kell.
Kiss Ferenc képviselő:
Ez így igaz, csak amikor szociális kérdésről volt szó a legutóbbi közgyűlésen, és 2 millió Ft
kellett volna, akkor azt leszavazták. Ez az egyik. Még egyet azért észrevételezek, polgármester
úr. Voltak az év elején olyan ígéretek a költségvetés elfogadásakor, amelyekre az volt a válasz,
hogy az év közbeni költségvetési módosításkor megtaláljuk a lehetőséget. Ilyen volt a
Kosztolányi út járdafelújítása, ilyen volt a Gondozóházban a mozgatható ágyak beszerzése, ami
szintén olyan 2 millió Ft. Azt kérem, hogy akkor ezeket se felejtsük el.
Balaicz Zoltán polgármester:
Még az I. negyedéves módosításnál nem látszik, hogy rendelkezésre áll-e, de ezeket nem
felejtettem el, figyelni fogok erre.
További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait,
szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 11 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
ZMJVK 55/2017. (IV.13.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „TOP és egyéb pályázatok
előkészítése és önerő biztosítása” sor előirányzatát 40 millió Ft-tal növeli a
Lakásalap maradványának, illetve pénzeszközeinek bevonásával, visszapótlási
kötelezettség mellett.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról, és a
kifizetett összegek pályázati támogatásból való megtérülését követő
visszapótlásáról gondoskodjon.
Határidő: az átcsoportosításra: a 2017. évi költségvetési rendelet I. negyedévi
módosítása
a visszapótlásra: 2017. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2017.(II.09.) sz. határozata
1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évre és az azt követő három évre
várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
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ezer forintban
Megnevezés

Helyi és települési adók
Tulajdonosi bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi
eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése és részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Privatizációból származó bevételek
Garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (11+...+18)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő
fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(20+...+27)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő
fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-28)

Sorszám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő

tárgyév

5.168.500
83.691
8.500
361.724

1. évben
5.200.000
85.000
8.500
300.000

2. évben
5.250.000
85.000
8.500
300.000

3. évben
5.300.000
85.000
8.500
300.000

08
09
10

5.622.415
2.811.208
25.248

5.593.500
2.796.750
44.141

5.643.500
2.821.750
88.398

5.693.500
2.846.750
87.057

11
12
13

25.248

44.141

88.398

87.057

19

3.250

8.500

48.125

47.125

20
21
22

3.250

8.500

48.125

47.125

28.498
2.782.710

52.641
2.744.109

136.523
2.685.227

134.182
2.712.568

01
02
03
04
05
06
07

14
15
16
17
18

22
24
25
26
27
28
29

A közgyűlés felkéri a polgármestert,
kötelezettségvállalások teljesítését.
Határidő:
éves zárszámadás
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester”

hogy

kísérje

figyelemmel

a
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III.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Területi Operatív Program
keretében tervezett projektek megvalósítása érdekében a többletfeladatok és a
nem támogatott munkarészek finanszírozásához fejlesztési hitelt vesz fel.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitel beszerzése érdekében az
alábbiak szerint tegye meg a szükséges intézkedéseket:
a)
A hitel összege 100 millió forint, devizaneme forint,
b)
Futamideje: 12 év, türelmi idő: 2 év,
c)
Önerőként az érintett projekthez elnyert támogatási összeg szolgál,
d)
Ajánlattételre a Raiffeisen Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt. és az UniCredit
Bank Zrt. zalaegerszegi fiókja kerüljön felkérésre,
e)
Ajánlati kötöttség fennállásának ideje: Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésében
meghatározott kormányzati hozzájárulás megadásának időpontjáig.
A hitel visszafizetésének, kamatainak és egyéb költségeinek fedezete az
önkormányzat saját bevétele.
A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel tőketörlesztését és
járulékait a hitel futamideje alatt a kötelezettségvállalások között - a
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - az önkormányzat
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitelintézetek által benyújtott
pályázatok értékeléséről készítsen előterjesztést, és a nyertes pályázó
kiválasztása érdekében terjessze azt a közgyűlés elé.
Határidő:

Felelős:

beszerzési eljárás megindítására: 2017. április 18.
pályázatok értékeléséről előterjesztés közgyűlés elé terjesztésére:
2017. május 18.
fedezet biztosítására: az éves költségvetési rendeletek készítése
Balaicz Zoltán polgármester

III.2. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat
adósságot keletkeztető éven túli ügyletéhez a Kormány előzetes hozzájárulása
szükséges.
A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a meglévő és a jelen hitelfelvétellel
kapcsolatos éves adósságszolgálati kötelezettség a hitel futamideje alatt megfelel
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény 10. § (5)
bekezdésében foglaltaknak.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitelszerződés megkötéséhez
szükséges előzetes kormányzati hozzájárulás beszerzése érdekében a
jogszabályban előírt intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2017. május 22.
Balaicz Zoltán polgármester
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Balaicz Zoltán polgármester:
Kérem, hogy a rendelet-módosításról szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 11 igen
szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-módosítást.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
13/2017. (IV.18.) önkormányzati rendeletét
a 2017. évi költségvetésről szóló
6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
– m e g a l k o t t a –
(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.)

7.
A Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep
fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása, továbbá Együttműködési Megállapodás módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Bali Zoltán képviselő:
A társulási megállapodás módosítása azért szükséges, ahogy láthatták a költségvetési rendelet
tárgyalásánál, hiszen a korábbi projektgazda szerepkört mostantól egy működési és felügyeleti
szervként látja el mind a 42 tagönkormányzatra a társulás. A közös pénzügyi alap megmarad, a
korábbi feladatfunkciók közül a műszaki ellenőrzés, ill. különböző felügyeleti szervi jelleget lát
majd el a társulás, viszont a használati díjak lebonyolításánál már nem működik közre. A
társulási megállapodás különböző pontjait láthatják az előterjesztésben, hogyan módosulnak.
Balaicz Zoltán polgármester:
További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait,
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 56/2017. (IV.13.) sz. határozata
1.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszeg és
környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító-telep fejlesztésére létrehozott
Önkormányzati Társulásnak (továbbiakban: Önkormányzati Társulás), az
előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.)

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Önkormányzati
Társulás és a Tagönkormányzatok között 2014. évben megkötött
Együttműködési Megállapodás módosítását az előterjesztés 2. számú
mellékletében foglalt tartalommal.
ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve
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A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

8.
A 15 éves Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv (2017- 2031. évek) módosítása,
illetve a víziközmű vagyonra vonatkozó 2017. évi felújítási és pótlási terv elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Bali Zoltán képviselő:
Visszatérő napirendi pontunk, ahogy a korábbi években láthatták, a gördülő fejlesztési terv, ill.
felújítási, fejlesztési tervünk most egy előterjesztésben kerül tárgyalásra. A korábbi közgyűlési
határozataink alapján, a korábbi vagyongazdálkodási, bérleti-üzemeltetési szerződéseinket most
egy egységes bérleti-üzemeltetési szerződésformába foglaltatjuk majd a Zalavíz Zrt-vel
megköttetett megállapodás alapján. Az összes vagyontárgyunkra mind szennyvíz, mind
ivóvízágazaton belül egy egységes üzemelési szerződést szeretnénk kialakítani, ahogy az a
társulási megállapodásba is majd foglaltatik, mind a 42 településre is majd ezt szeretnénk
alkalmazni. Ahogy láthatják, ivóvízre 145 millió Ft bruttó beruházási használati díj áll majd
rendelkezésre 2017/2018-ban, szennyvízágazatra pedig 324 millió Ft, tehát összesen 480 millió
Ft használati díj beruházást lehet majd felhasználni 2017/2018-ban. Amíg korábban a társulás
lebonyolító szerepe megvolt, tehát a szennyvízágazatot külön vagyongazdálkodás, bérletiüzemeltetési szerződési rendszerben felújításra kötelezett használati díjként használtuk fel, azt
most egységes szerkezetben majd Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kell hogy
felújítsa. Ahogy az előterjesztésben láthatják, a közbeszerzési törvény paragrafusainak
megfelelően in-house eljárásban a Zalavíz Zrt., szeretnénk, ha bizonyos beruházásoknál majd
eljárna lebonyolító szerepkörben, ill. kivitelezői szerepkörben. Erre egyébként minden feltétel
adott, hiszen korábban a csapadék-csatornarendszer karbantartására, felújítására is a Zalavíz
Zrt-t választottuk ki, hasonló eljárási keretekben. Ezt az előterjesztés is tartalmazza, hogy mind
a közbeszerzési hatóságtól, mind pedig a közbeszerzési tanácsadónktól írásba foglalt ajánlása,
felhatalmazása van ennek az eljárásnak a lebonyolítására. Nem szeretném tovább ragozni, az
előterjesztés tartalmazza, mik azok a programpontok, melyek azok az utcák, melyek azok a
felújítási tervek mind az ivóvízágazatra, mind a szennyvízágazatra, amiket az elkövetkezendő
időszakban szeretnénk felújítani. Ezúton is köszönöm szépen a Műszaki Osztálynak az elmúlt
időszak munkáját, hiszen szerették volna, hogy mind a TOP-os fejlesztéseinkhez, mind pedig a
közel 1,5 milliárd Ft-os, központi költségvetési sort felhasználó belső úthálózat
fejlesztéseinkhez igazodik ez a fejlesztési csomag.
Balaicz Zoltán polgármester:
További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait,
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta az
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
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ZMJVK 57/2017. (IV.13.) sz. határozata
1.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. által – 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal
rendelkező – Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített,
a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH)
által VKEFFO 2017/315-5 számú határozattal jóváhagyott, 2017-2031. évi
gördülő fejlesztési tervet módosítja, azt az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és beruházási
feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell
összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.
1.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt. által – 11-32054-1-010-00-14 MEKH azonosító kóddal
rendelkező – Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített, a
MEKH által VKEFFO 2016/6575-6 számú határozattal jóváhagyott, 2017-2031.
évi gördülő fejlesztési tervet módosítja, azt az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és beruházási
feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell
összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2017-2031. évekre vonatkozó 15 éves
gördülő (víziközmű) fejlesztési terv módosítása ügyintézésével kapcsolatos
dokumentumokat aláírja.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési
szerződés keretében az önkormányzat ivóvíz- vagyonára vonatkozó, alábbiakban
meghatározott, 2017. évi felújítási és pótlási tervet, azzal hogy az az ivóvíz
ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében
lesznek meghatározva.

2.

Az ivóvíz vagyonra vonatkozó 2017. évi felújítási és pótlási terv
S.sz.
I.
1
II.
1
2
3
4
5
6
7
8

Bruttó becsült
költség (eFt)

Felújítási cél megnevezése
2016. évből áthúzódó feladatok:
Toposháza u. vízvezeték rekonstrukció
2017. évi feladatok:
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges
eseményvezérelt felújítások
Műszaki tervezés
Irányítástechnika
Vizslapark gerincvezeték rekonstrukció
Mátyás Király u. ivóvízvezeték (gerinc+bekötések) rekonstrukció
Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése
Landorhegyi u. nyomásmenedzsment, mérési pontok átalakítása
Fenyves köz közcélú gerinchálózat kiépítése
Összesen:
Ivóvízágazat mindösszesen (I.+II.):

1 147
62 503
3 810
5 080
47 498
6 350
10 160
10 478
4 445
150 324
151 471
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2.1. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

2.2. A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt,
hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési
szerződésnek megfelelően, 2017. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési
szerződés keretében az Önkormányzat szennyvíz vagyonára vonatkozó,
alábbiakban meghatározott, 2017. évi felújítási és pótlási tervet, azzal hogy az a
szennyvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletében lesznek meghatározva.

3.

A szennyvíz vagyonra vonatkozó 2017. évi felújítási és pótlási terv
Felújítási cél megnevezése

S.sz.
I.
1
2
3
4
5
I.
II.
1.
2
3
4
5
6
7
II.

2016. évből áthúzódó feladatok :
Szennyvíztisztító telep felújítási munkák
Landorhegyi u. 13-15-17. szennyvízcsatorna rekonstrukció
Berzsenyi u. 11-13. szennyvíz-vezeték kiváltás
Szennyvízátemelő műtárgyak felújítása
Szennyvízszivattyúk beszerzése
Összesen:
2017. évi feladatok:
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges
eseményvezérelt felújítások
Szennyvízátemelők szivattyúcsere
(új beszerzés)
Szennyvízátemelők építmény, műtárgy felújítás (vízzárózás, bevonat stb.)
2017. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák
Arany János utca szennyvízvezeték rekonstrukció
Jókai-Arany J. u. I. ütem szennyvízvezeték rekonstrukció
Rómer Flóris u. gerincvezeték kiépítése
Összesen:
Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.)

Bruttó becsült
költség
(e Ft)
87 944
70 026
22 493
9 760
12 713
202 936
46 044
35 509
22 416
95 491
152 400
13 970
6 223
372 053
574 989

3.1. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester
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3.2. A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt,
hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési
szerződésnek megfelelően, 2017. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapján az Északzalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) vállalkozási
szerződés(eke)t köt a víziközmű vagyonra vonatkozó, 2017. évi felújítási és
pótlási tervben elfogadott alábbi víziközmű-fejlesztések megvalósítására, az
előterjesztésben részletezett műszaki tartalommal:

4.

S.sz.

1.
2
3
4
1
2
3

Felújítási cél megnevezése
Ivóvízágazat
Irányítástechnika (Kút irányítástechnika, energiaellátás D1-D3;
1-15 kútcsoportok felújítása)
Vizslapark gerincvezeték rekonstrukció
Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése
Landorhegyi u. nyomásmenedzsment, mérési pontok átalakítása
Szennyvízágazat
Szennyvízátemelők szivattyúcsere
Szennyvízátemelők építmény, műtárgy felújítás (vízzárózás,
bevonat stb.)
Szennyvíztisztító telep 2017. évi felújítási munkák

Teljesítési
határidő

Vállalkozási díj
(bruttó Ft)

2017.12.15

5 398 000

2017.09.15
2017.12.15
2017.12.15

47 498 000
10 160 000
10 478 000

2017.12.15

35 509 000

2017.12.15

22 416 000

2017.12.15

95 491 000

Az építési beruházásra vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi
szerződéses feltételeket kell tartalmazniuk:
Fizetési feltételek: a szerződés finanszírozása az önkormányzat saját
forrásából történik, a 2017. évi költségvetés „Ivóvíz és szennyvíz
felújítások használati díj terhére” sorából.
A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele:

kivitelezői nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt
műszaki tartalommal, anyagokkal és előírt minőségben valósult
meg,

a beépítésre került anyagok megfelelőségének igazolásai (a
minőségi bizonylatok).
Szerződéses biztosítékok:

késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap,

hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibás teljesítése miatt felmerülő
késedelem tartamára (a hiba kijavításáig) önkormányzat a nettó
vállalkozói díj 1 %/nap - összegű hibás teljesítési kötbér kivetésére
jogosult,

meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés Vállalkozó
szerződésszegése következtében meghiúsul, Önkormányzat az ÁFA
nélkül számított vállalkozási díj 20%-ával egyező összegű
meghiúsulási kötbér kivetésére jogosult.
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-

-

-

Szavatosság: Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a
teljesítése keretében nyújtott szolgáltatások minden tekintetben
megfelelnek jelen Szerződésben meghatározott megrendelői elvárásoknak,
valamint jogszabályi követelményeknek, a nyújtott szolgáltatások
alkalmasak a szerződés céljának betöltésére.
Jótállás: Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettsége a szerződés
teljesítésétől (műszaki átadás-átvétel) kezdődően 60 hónap.
Többletmunka, pótmunka: Szerződő felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy
a Ptk 6:244. § szerinti többletmunka és pótmunka fogalmával tisztában
vannak:

Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a vállalkozási szerződés
jellegére tekintettel az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét
igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem
jogosult.

Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a
többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a
szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
A szerződésszegés jogkövetkezményeit a szerződésben rögzíteni kell.
Alvállalkozó igénybevétele: Vállalkozó a szerződés teljesítésének
időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden a teljesítésbe bevonni
kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni.

Az árubeszerzésre vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi szerződéses
feltételeket kell tartalmaznia:
Fizetési feltételek: a szerződés finanszírozása az önkormányzat saját
forrásából történik, a 2017. évi költségvetés „Ivóvíz és szennyvíz
felújítások használati díj terhére” sorából
Szállítás: Eladó köteles a szállítandó árukat a szerződésben kikötött
feltételeknek megfelelően leszállítani és gondoskodni a beépítésről. A
szállítandó áruknak minden vonatkozásban követnie kell a szerződésben
meghatározott műszaki tartalmat és minden szempontból meg kell felelnie
a szerződésben szereplő egyéb követelményeknek.
Önkormányzat Eladó szerződésszerű teljesítése esetén kiállítja a
teljesítésigazolást, mely alapján Eladó jogosult a számla benyújtására.
Szerződéses biztosítékok:

késedelmi kötbér: teljes nettó vételár 2 %-a/naptári nap,

hibás teljesítési kötbér: Eladó hibás teljesítése miatt felmerülő
késedelem tartamára (a hiba kijavításáig) önkormányzat a teljes nettó
vételár
2 %/nap összegű hibás teljesítési kötbér kivetésére jogosult,

meghiúsulási
kötbér:
Amennyiben
a
szerződés
Eladó
szerződésszegése következtében meghiúsul, Önkormányzat a teljes
nettó vételár 20%-ával egyező összegű meghiúsulási kötbér
kivetésére jogosult.
Jótállás: Eladó köteles a sikeres átadás-átvétel időpontjától számított
24 hónapra jótállást vállalni.
A szerződésszegés jogkövetkezményeit a szerződésben rögzíteni kell.
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-

Alvállalkozó igénybevétele: Vállalkozó a szerződés teljesítésének
időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden a teljesítésbe bevonni
kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződések további részleteiről történő
tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a szerződések elkészítésére, és
felhatalmazza azok aláírására.
Határidő:
Felelős:
5.

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatóját, hogy az in-house feltételek olyan
változása esetén, melyek alapján a szerződés már nem lenne fenntartható,
haladéktalanul jelezzen a polgármester felé a szerződés felülvizsgálata
érdekében.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Észak-zalai víz- és Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatója

9.
Keret-megállapodás az ökohatékony településfejlesztés és üzemelés terén történő
együttműködésről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Tisztelettel köszöntöm az MVM Partner Zrt. képviselőit. Elöljáróban annyit szeretnék
elmondani, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének ülésén már többször tárgyaltunk az
MVM-mel kapcsolatos szorosabb együttműködésről, ennek keretében a Megyei Jogú Városok
Szövetségének valamennyi települése, és valamennyi tagvárosa, illetve az MVM már aláírt egy
stratégiai együttműködési megállapodást. Mi azt szeretnénk, ha a többi tagvároshoz hasonlóan
Zalaegerszegen is ennek a Megyei Jogú Városok Szövetsége szintű együttműködési
megállapodásnak a helyi keret-megállapodása is kerüljön aláírásra, erre vonatkozik a mostani
előterjesztést.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről
nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen,
egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 58/2017. (IV.13.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata az ökohatékony településfejlesztés és üzemelés érdekében
keret-megállapodást kössön az MVM Partner Zrt-vel.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés melléklete szerinti keretmegállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Balaicz Zoltán polgármester
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10.
Zalaegerszeg 0779 hrsz-ú ingatlan részterületének hasznosítása napelempark
céljára
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Ezzel kapcsolatban még a tegnapi napon is egyeztetéseket folytattunk az MVM-mel, melynek
keretében aztán kiosztásra került egy olyan kiegészítés, egy olyan módosítás, amely immár
mindkét fél számára elfogadható. A lényege, hogy 1,5 ha-os területen fog létrejönni egy olyan
napelempark Zalaegerszegen, az MVM koordinálásával, amely reményeink szerint magának a
városnak is egy fontos, a XXI. századba, a jövőbe tekintő beruházása lesz. Az előterjesztés
kifejezetten arra vonatkozik, hogy amennyiben ez a napelempark megépül, akkor ennek a
bérleti konstrukciója milyen módon tud működni. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság előzetesen a közgyűlés előtt már támogatta a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt előterjesztést és határozati javaslatot.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről
nincs. Felkérem a testület tagjait, a módosító javaslat figyelembe vételével szavazzanak.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta az
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 59/2017. (IV.13.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.)
önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) előírása alapján napelempark
megvalósítása és üzemeltetésére érdekében 15 év meghatározott időre bérbe
kívánja adni a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos
tulajdonát képező Zalaegerszeg 0779 hrsz-ú ingatlanból a Horváth-Meződi Kft.
által 22/2017. munkaszámon készített változási vázrajz alapján leválasztásra
kerülő Zalaegerszeg 0779/3 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 15.000 m2 nagyságú
ingatlant.

2.

A közgyűlés jelen határozat I.1. pontjában megjelölt önkormányzati ingatlan
bérbe adására zártkörű pályázati eljárás lefolytatásával kerül sor. A Megyei Jogú
Városok Szövetsége és az MVM Zrt. által aláírt stratégiai együttműködési
megállapodás alapján a zártkörű pályázaton történő ajánlattételre egyedüli
ajánlattevőként az MVM Zrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatát, az
MVM Hungarowind Kft-t (Cégjegyzékszám: 01-09-702673, Székhely: 1031
Budapest, Szentendrei út 207-209.) kell felkérni.

3.

A zártkörű pályázati felhívás (ajánlatkérés) kiküldésének határideje: 2017.
április 18.
A zártkörű pályázati ajánlat benyújtásának határideje: 2017. május 3., de ennél
korábbi ajánlattételre is van lehetőség.

4.

A zártkörű pályázati felhívásban és a bérleti szerződésben rögzíteni szükséges:

bérleti díj konstrukció:
a)
első éves bérleti díj
1.300.000,- Ft + ÁFA
b)
2. évtől – 5. évig
1.300.000,- Ft + ÁFA
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6. évtől – 10. évig
850.000,- Ft + ÁFA
11. évtől
450.000,- Ft + ÁFA
az erőmű lebontásához szükséges
e)
112.500,- Ft + ÁFA
3 hónapos időszak bérleti díja
ajánlattevő ajánlata benyújtásakor nettó 130.000,- Ft + ÁFA bánatpénz;
az önkormányzatot megtérítési igény illeti meg az elvégzett telekalakítás
vagy más eljárás során kialakult ingatlanok esetleges értékcsökkenése
esetén (területelőkészítés, közműcsatlakozás, amennyiben szükséges Helyi
Építési Szabályzat módosítás, (K-kf jelű övezet rendeltetése: kutatásfejlesztés és kapcsolódó szolgáltatás, megújuló energiaforrás hasznosítás);
a bérleti jogviszony időtartama 15 év határozott idő azzal, hogy legfeljebb
5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a bérlő valamennyi
kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette,
a Ptk. 6:337. § szerint a bérbeadót törvényes zálogjog illeti meg a bérleti
jogviszony időtartama alatt,
az önkormányzat a bérleti szerződés aláírását megelőzően tájékoztatta a
bérlőt arról, hogy a szomszédos ingatlanon az Autóipari Próbapálya Zala
Kft. beruházásában járműipari tesztpálya valósul meg,
a bérleti jogviszony megszüntetésére irányadó a Ptk. 6:333. § (3)
bekezdése és a 6:339. § (2) bekezdésének rendelkezései,
MVM írásban tett kötelezettség vállalása arra, hogy a művelési ág
változtatást lefolytatja és annak járulékos költségeit viseli.
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti
átláthatóságról szóló nyilatkozat,
bérlő feladata a naperőmű felépítéséhez szükséges valamennyi
engedélyeztetési és hatósági eljárás lefolytatása,
a bérleti szerződés megszűnését követően az igénybe vett terület eredeti
állapotának helyreállítása,
a napelem-park üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban
felmerülő valamennyi költség viselése,
az éves bérleti díj megfizetése évente előre az önkormányzat által az
általános forgalmi adóról szóló törvény 58. §-a szerint kiállított számla
alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül,
a szerződés megszűnése esetén a bérlő jogosult és egyben köteles az
erőművet legkésőbb a szerződés megszűnésének napjáig, azonnali hatályú
felmondás esetén az erre vonatkozó nyilatkozat kézbesítésétől számított
180 napon belül lebontani, a berendezéseket elszállítani.
c)
d)
















5.

A bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele:

MVM és a támogató szerv által aláírt támogatási szerződés egy másolati
példányának Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére
történő átadása.

Jogerős telekalakítási engedély.

MVM által végrehajtott és finanszírozott művelési ág változtatási
eljárásban hozott jogerős határozat.

a ZMJVK 29/2017. (III.02.) számú határozat alapján az Autóipari
Próbapálya Zala Kft-vel (Cégjegyzékszáma: 01 09 288404; Székhelye:
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1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) kötött bérleti szerződés megfelelő
módosítása.
Érvényes és a pályázati kiírásnak minden tekintetben megfelelő ajánlat beérkezése
esetén a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az MVM Hungarowind Kft-vel
bérleti szerződés aláírására valamint a ZMJVK 29/2017. (III.02) határozat alapján az
Autóipari Próbapálya Zala Kft-vel megkötésre kerülő bérleti szerződés jelen határozat
1. pontjának megfelelő módosítására.
Határidő:

Felelős:

MVM Hungarowind Kft-vel a bérleti szerződés megkötésére:
2017. április 26.
Autóipari Próbapálya Zala Kft-vel a területbérleti
módosítására: 2017. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

szerződés

Balaicz Zoltán polgármester:
Köszönjük az MVM Zrt. képviselőinek, hogy elfáradtak hozzánk, és jó munkát kívánunk a
megvalósítás kapcsán!

11.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságaiba nem képviselő
bizottsági tagok megválasztása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
A Fidesz-KDNP frakció élt azzal a lehetőséggel, hogy saját külsős bizottsági tagjai közül egy
hármas cserét hajtson végre, erre vonatkozik a határozati javaslat. Újra nem kell esküt tenniük a
bizottsági tagoknak.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről
nincs. A határozati javaslat 1. pontja szerint Marton Géza a Gazdasági Bizottságból átkerül a
Műszaki Bizottságba. Felkérem a testület tagjait, erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot.
A határozati javaslat 2. pontja szerint Németh Gábor a Műszaki Bizottságból átkerül az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságba. Felkérem a testület tagjait, erről
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a
határozati pontot.
A határozati javaslat 3. pontja szerint Ludányi Zsolt az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottságból átkerül a Gazdasági Bizottságba. Felkérem a testület tagjait, erről szavazzanak.
Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot.
Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 60/2017. (IV.13.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Marton Gézát, a Gazdasági
Bizottság nem képviselő tagját visszahívja, egyben megválasztja a Műszaki
Bizottság nem képviselő tagjának 2017. április 13-i hatállyal.
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő:
Felelős:
2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Németh Gábort, a Műszaki
Bizottság nem képviselő tagját visszahívja, egyben megválasztja az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság nem képviselő tagjának 2017. április 13-i
hatállyal.
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

3.

2017. április 20.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Ludányi Zsoltot, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság nem képviselő tagját visszahívja, egyben
megválasztja a Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának 2017. április 13-i
hatállyal.
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

12.

2017. április 20.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

2017. április 20.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Hozzájárulás a „Zalaegerszegi Női Szalon” névhasználathoz

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Gecse Péter alpolgármester:
Egy rövid kiegészítés az előterjesztéssel kapcsolatban: az elmúlt időszakban, ahogy
képviselőtársaim és Zalaegerszeg polgárai is láthatták, a Zalaegerszegi Női Szalon egy nagyon
komoly szerepet töltött be a mindennapi közösségi és társadalmi életben Zalaegerszegen.
Hivatalosan is 2017. januárjában megalakultak, szeretnék ezt a munkát folytatni, ezért fordultak
az önkormányzathoz, hogy ehhez a Zalaegerszegi Női Szalon névhasználathoz a közgyűlés
hozzájáruljon. Kérem képviselőtársaimat, támogassuk ezt a kérést.
Balaicz Zoltán polgármester:
További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait,
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen, egyhangú szavazással elfogadta az
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 61/2017. (IV.13.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a „Zalaegerszegi
Női Szalon” egyesület nevében Zalaegerszeg város neve szerepeljen.
A közgyűlés felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről az egyesület elnökét
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2017. április 18.
Gecse Péter alpolgármester

ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve
2017. április 13.

28. oldal / 60

13.
A Zala-Depo Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2016. évi
prémiumának megállapítása, a 2017. évi végleges üzleti terv elfogadása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Azért került korábbra az előterjesztés megtárgyalása, mivel elindult a közgyűlés döntésének
megfelelően a Müllex Körmend Kft-vel való egyesülés, egészen pontosan a beolvadás, éppen
ezért, hogy a beolvadás zökkenőmentesen le legyen bonyolítva, szükséges, hogy a cég
beszámolóját minél korábban el tudjuk fogadni. Tisztelettel köszöntöm Horváth Márton
ügyvezető igazgató urat, kérdezem, kívánja-e az anyagot kiegészíteni. Nem kíván szólni,
amennyiben kérdés van, igazgató úr válaszol.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről
nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról. Megállapítom,
hogy a közgyűlés 13 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot.
Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 13 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot.
Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13
igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot.
Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 62/2017. (IV.13.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zala-Depo Kft.
felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a
Kft. ügyvezetőjének a társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A
közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 2.206.388 eFt-ban, mérleg szerinti
eredményét 176.883 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy az eredményt az
eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a
határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2.

2017. május 31.
felkérésre Horváth Márton ügyvezető

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi prémiumfeladatok
teljesítése alapján engedélyezi Gecse László volt ügyvezető részére a
prémiumalap 88 %-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2016. évben már
kapott 27,5 % prémiumelőleget, ezért ténylegesen a prémium 60,5 %-a fizethető
ki.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

3.

2017. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Depo Kft. 2017. évi
végleges üzleti tervét 1.679.243 eFt nettó árbevétellel és 40.838 eFt adózott
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eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2018. május 31.
felkérésre Horváth Márton ügyvezető

Balaicz Zoltán polgármester:
További jó munkát kívánok igazgató úrnak!

14.
Tájékoztató Zalaegerszeg és térsége települési szilárd hulladékainak kezelésére
vonatkozó hulladékhasznosító technológia fejlesztésről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Nagy Zoltán igazgató urat, a 3B Hungária Kft. vezetőjét! A tájékoztató
lényege, hogy Zalaegerszegen közel 1 milliárd Ft-os, egészen pontosan 900 millió Ft-os
beruházással egy nagyon komoly kutatásfejlesztési innovációs beruházás valósulhat meg,
ennek eredményeképpen, együttműködve a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, amely
majd az üzemeltetésben fog részt venni, valóban azt gondoljuk, hogy a beruházás már első
szakaszában is harmadával csökkenthető a lerakásra kerülő hulladék mennyisége.
Természetesen mindez új munkahelyeket is teremt.
Felkérem Nagy Zoltán ügyvezető igazgató urat, hogy a tájékoztatót szakmai szempontból a
közgyűlés számára egészítse ki. Kérem, fáradjon a vendégmikrofonhoz.
Nagy Zoltán ügyvezető:
Köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok erről a fejlesztésről. Röviden bemutatom a 3B
Hungária Kft-t: 25 éves a cégünk, 15 éve foglalkozunk hulladék újrahasznosítással, a kezdeti
időszakban elsősorban ipari és kereskedelmi hulladékokat dolgoztunk fel, 3 éve kezdtünk el
kommunális hulladék újrafeldolgozásával foglalkozni. Építettünk két nagy üzemet, egyet
Békéscsabán, és Siófokon, az ott szerzett tapasztalatok és látottak alapján döntöttünk el, hogy a
kommunális hulladékfeldolgozás technológiájának a fejlesztésével fogunk foglalkozni. Erre
benyújtottunk egy pályázatot, amit szerencsésen megnyertünk, az 1 milliárd Ft-os pályázatot itt
lesz lehetőségünk, polgármester úr és a közgyűlés támogatásával, Zalaegerszegen
megvalósítani. Elsősorban az motivált bennünket erre a fejlesztésre, hogy a korábbi
tapasztalatok, építések során láttuk, hogy rengeteg olyan drága berendezés épül ezekbe a
rendszerekbe, amiket Nyugat-Európából vásárolunk, és célul tűztük ki ezeknek a
berendezéseknek a fejlesztését. Külön köszönjük, hogy lehetőségünk lesz ezt Zalaegerszegen
végrehajtani, és egy országos mintaként szolgáló üzemet tudunk itt létrehozni. Magáról a
technológiáról annyit szeretnék elmondani, hogy Zalaegerszeg és szűk térségében 40 ezer tonna
kommunális hulladék keletkezik egy évben, ez jelenleg feldolgozás nélkül lerakásra kerül.
Ennek a lerakási adója jelenleg 6000 Ft/tonna, ami durván 240 millió Ft egy évben. Várható,
hogy ez a lerakási adó a bejelentett ütemtervnek megfelelően ugyan lassítva, de valószínűleg
végrehajtásra kerül, ennek az emelését 12.000, majd 18.000 Ft/tonnára tervezte az állam, de
rezsicsökkentés miatt ez átmenetileg fékezve lett. De azzal kell számolni, hogy ez tartósan nem
maradhat így, valószínűleg ezek a költségek tovább növekednek, erre motiválja a Magyar
Államot az is, hogy az Európai Uniónak vannak előírásai, hogy mennyire kell csökkenteni a
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lerakható mennyiséget, és milyen százalékban kell elérni a hulladék újrahasznosíthatóságát.
Ezek az Európai Uniós előírások, valamint a költségcsökkentés érdekében ennek a
fejlesztésnek nagyon nagy az aktualitása. Maga a fejlesztés arról szól, az üzemi technológia,
hogy a begyűjtött hulladék bekerül ebbe az üzembe, ahol három meghatározó nagyobb
csomagra lesz szétbontva. Az egyik nagy bioszerves részt tartalmaz, ezt biogáz gyártásra
javasoljuk majd tovább felhasználni. A második nagy csomag, ami az egész hulladéknak
szintén 30-40 %-a, ez energetikailag hasznosítható hulladék, amit jelenleg a cementgyárak és
erőművek hasznosítanak, mi a fejlesztés keretében elkezdtünk azzal is foglalkozni, hogy
ezeknek a helyi hasznosítását megoldjuk. Azonkívül van egy harmadik nagy csomag,
amelyikbe újrahasznosítható anyagok vannak, fémek, és szilikátok. Ebben a munkában
tudományos partnerünk a Miskolci Egyetem, nagyon jelentős munkát végeznek ezen a
területen, és a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai Intézete, akivel egy optikai
válogatót fejlesztünk.
Balaicz Zoltán polgármester:
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.
Dr. Kocsis Gyula képviselő:
Dicséretes a dolog, hogy a hulladék mennyiségét kívánjuk csökkenteni, két dolog jutott
eszembe. Kinek a tulajdona lesz a berendezés? Úgy veszem ki, hogy a 3B Hungária Kft.
tulajdonában marad ez a technológia, és ők üzemeltetik. Milyen viszonyba kerül a Zalai
Közszolgáltató Kft-vel, amelyik egyébként begyűjti ezt a kommunális hulladékot? Partnerek
lesznek, konkurencia lesz, vagy egyszerű üzleti partnerként eladja a hulladékot a 3B Hungária
Kft-nek a Zalai Közszolgáltató Kft., a 3B Hungária Kft. feldolgozza és továbbértékesíti azokat
a részeket, amelyek értékesíthetők? Itt viszont ki lesz a vásárló az energiára? Helyben marad,
vagy továbbértékesítésre kerül? Ezek a kérdések fontosak, mert a hulladékgazdálkodás
rendszere az elmúlt években több zökkenő alapján most már úgy-ahogy kialakult, úgy tűnik,
most tovább fejlődik, amikor a Müllex-et beolvasztjuk a Zala-Depoba. Ha most egy harmadik
partner is belép, akkor egy újratételeződés történhet meg, amit ha nem tudunk a kezdeti időben
megfelelően kezelni, hogy harmonizáljanak egymással, akkor inkább vitás kérdések
merülhetnek fel. Ezért teszem fel ezeket a kérdéseket.
Balaicz Zoltán polgármester:
Az előterjesztés harmadik oldalán látható, hogy a Zalaegerszegi Önkormányzat ingatlanán
valósul meg a beruházás, és amennyiben majd a 3B Hungária Kft. ezt a 900 millió Ft-os
beruházást megvalósítja, akkor utána ennek a technológiának az üzemeltetése a mi
önkormányzati cégünk feladata lesz. De kiegészítésre visszaadom a szót igazgató úrnak.
Nagy Zoltán ügyvezető:
Annyiban szeretném módosítani, hogy nem csak a 3B, hanem megvalósításban egy
konzorciumban csináljuk a Szabadics Zrt-vel, az arányok a következők: 3B Hungária Kft.
ebből a technológiát szállítja, ami 600 millió Ft, és 300 millió Ft az építőipari tevékenység, a
csarnok, a hozzá kapcsolódó közművek. A pályázati fenntartási időszak végéig a konzorcium
tulajdonában marad, utána pedig az NHKV és az önkormányzat megállapodása alapján dől
majd el ennek a technológiának a tulajdonsorsa.
Balaicz Zoltán polgármester:
Köszönöm szépen, ez így megnyugtató.
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Sümegi László képviselő:
Nem vagyok kellően tájékozott, úgy érzem, de az előterjesztés 1. sz. mellékletében található
térképből, a helyrajzi számból nekem nem jelenik meg fizikálisan, hol fog felépülni ez a
csarnok, és ez a feldolgozó. Ez az első kérdésem, hogy ez térben hol lesz?
Nagy Zoltán ügyvezető:
A Zala-Depo telephelyén lesz, Búslakpusztán.
Sümegi László képviselő:
Köszönöm, ez kiváló helyszín, mert ez most is ezt a célt szolgálja. Még egy kérdés: ez a depó
viszonylag tele van, ennek a helyszínnek a megközelítése hosszú távon hogyan terveződik?
Hiszen azért itt jelentős mennyiségű olyan gépjármű forgalomra számíthatunk, amelyik részben
a város közlekedését is terheli, részben most is látjuk, hogy a búslakpusztai lerakó
megközelítése Alsóerdő felől elég sok hulladékkal jár. Viszonylag gyakran autózom arra,
sajnos a szél magáról a lerakóról, részben pedig a közlekedő autókról is sok szemetet elhord.
Erre látunk-e valamilyen garanciát – lévén pont az a helyzet, hogy Alsóerdő egy kiemelt
turisztikai célpont lesz –, hogy a kettő együtt jól megfér egymással, és egyik nem lesz a másik
terhére?
Balaicz Zoltán polgármester:
Ahogy igazgató úr is válaszolt rá, Búslakpusztán fog megvalósulni ez a beruházás, a most is
meglévő telephely miatt ez egy jó választás. Ugyanakkor azt is szeretném jelezni, hogy
valóban, ahogy képviselő úr is mondta, lassan telik ez a depónia, éppen ezért reményeink
szerint egy olyan országos projekt is el fog indulni, amely jelentős pénzügyi forrást fog
biztosítani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának is, áttételesen a társuláson
keresztül. Amennyiben valóban ez megvalósul, akkor a zalaegerszegi depó további bővítésére
is sor kerülhet. Látható, hogy olyan technológia jön létre, olyan kutatásfejlesztés és innovációs
beruházás, amely már elvárja azt, hogy a XXI. századnak megfelelően, magának a depónak a
külső kinézete is kicsit alkalmazkodjon már egy zöld város elvárásaihoz. Amit képviselő úr az
út megközelítéséhez kapcsolódóan mondott, azzal teljes mértékben egyetértek, amennyiben
ismét lesz olyan infrastrukturális támogatás, mint ami év végén is érkezett Zalaegerszegre,
akkor erre az útszakaszra mindenképpen oda kell figyelnünk, egy így van.
További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait,
szavazzanak, alakszerű határozat nélkül, a formai követelmények mellőzésével fogadjuk el a
tájékoztatót. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a
Zalaegerszeg és térsége települési szilárd hulladékainak kezelésére vonatkozó
hulladékhasznosító technológia fejlesztéséről szóló tájékoztatót.
Jó munkát kívánok igazgató úrnak és munkatársainak ehhez a 900 millió Ft-os beruházásnak a
megvalósításához!

15.

Köztéri alkotások elhelyezése

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Az idei esztendőben ünnepeljük Zalaegerszeg első, 1247-es írásos említésének 770.
évfordulóját, ehhez kapcsolódóan több köztéri alkotás elhelyezésére is sor kerül, melyet
természetesen tárgyalnunk kell. Ilyen a vár első, 1640-es ábrázolásának makett formájú
megjelenítése a Nagytemplom előtti téren. Az első ábrázolás egyébként Zalaegerszegről, a
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várról 1640-ből Johann Ledentu hadmérnök rajza alapján azonosítható be, ez valóban egy
különlegessége lesz a belvárosnak. Már tavaly döntöttünk arról, hogy Szabó Gyula kefekötőnek
egy olyan zsánerszobrát fogjuk elhelyezni a piacon, amely valóban egy érdekessége, és egy
jellemző színfoltja a város piaci életének. A testvérvárosi címerek elhelyezésének a folyamata
már elindult a tavalyi esztendőben, amikor a Marosvásárhely és Zalaegerszeg közötti 20 éves
szerződéskötés évfordulóját ünnepeltük, ez fog most kiegészülni a többi testvérvárossal. Azt is
szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy a várplasztika avatására a város napján, május 12én, pénteken 10 órakor kerül majd sor, ez Farkas Ferenc szobrászművész úr alkotása A
kefekötő mester szobrának az avatására június 9-én, pénteken 9 órakor, az Egerszeg Fesztivál
keretében kerül majd sor, ez Szabolcs Péter művész úr alkotása. A testvérvárosi címerek
ünnepélyes avatása ugyancsak a fesztiválhoz kapcsolódóan, június 9-én, 10.30 órakor lesz.
Természetesen valamennyi eseményre megkapják majd a meghívót képviselőtársaim.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.
Pintérné Kálmán Marianna képviselő:
Aki járt már Erdélyben, és eljutott Gyulafehérvárra, a vár területén tett esetleg sétát, az nagyon
jó, hangulatos tereket, utcákat láthat, embernagyságú, XIX. századi életből vett szobrokkal
megjelenítve, nagyon jó kis hangulatot ad ennek a városrésznek. Természetesen nem
hasonlíthatjuk Zalaegerszeget Gyulafehérvárhoz, ehhez a történelmi városhoz, viszont az
elmúlt időszakban nálunk is fejlődés mutatkozott ezeknek a köztéri műalkotásoknak a
vonatkozásában, hangulatossá, jó hangulatúvá teszi ezeket a zalaegerszegi tereket, utcákat ezek
az alkotások. Igazán örülhetünk neki, hogy most is bővül ez a kínálat Zalaegerszegen, örülünk
a várplasztikának is, és Szabó Gyula kefekötő mester embernagyságú szobrának is. Azt
szeretném megkérdezni, hogy a jövő eshetőségeire gondolva, a testvérvárosok, baráti városok
címerparkját bővíthetővé tesszük-e?
Balaicz Zoltán polgármester:
Igen, úgy kerülnek elhelyezésre ezek a címerek a Dísz téren, hogy mindkét oldalról, mert most
párhuzamosan úgy lesznek majd, ahogy képviselő asszony láthatja a rajzon, hogy középen, a
táblához kapcsolódóan két oldalról sorakoznak majd fel ezek a címerek, és a két szélén lesz
még hely, ha bővíteni akarunk. Van természetesen róla szó, hiszen képviselő asszony előtt sem
titok, hogy vannak ilyen jelentkezések Kínától a Felvidéken át sok helyen, de ezek, majd ha
valóban megvalósulnak, akkor elhelyezhetők lesznek, hely lesz rá.
Kiss Ferenc képviselő:
Ennek a fedezete a költségvetésben szerepel? Úgy tudom, 30 millió Ft, ez most durván 37
millió Ft-ba kerül. Tehát sikerült akkor átcsoportosítani pénzt. A másik: úgy szerepelnek ezek a
címerek, én nem ide tettem volna, hanem az Európa térre, ahol már ott vannak a táblák,
amelyek a testvérvárosokat mutatják, hogy testvérvárosok, és baráti városok. Szerintem a baráti
városok csak települések, még nem városok, ez lehet Nyárádszereda, Barót. Ez így jó?
Balaicz Zoltán polgármester:
Az Európa térre azért nem szerettem volna elhelyezni, mert pont hogy ott vannak már azok a
táblák, és szerettem volna, ha ez kicsit jobban ki van hangsúlyozva, és a Dísz téren egy
nagyobb figyelmet kap. Mert ahogy járok más testvérvárosainkban, akár Klagenfurtban, akár
Varasdon – ahol nemrég jártunk –, mindenhol a belvárosban, a városháza környékén helyezték
el ezeket a címereket, ezért gondoltam, hogy a testvérvárosainkat tiszteljük meg azzal, hogy
valahol a városháza környékén tekinthetők meg ezek a testvérvárosi címerek. Ami a két baráti
várost illeti, azért ez az elnevezés szerepel most, mert a kapcsolat ugyan nagyon aktív, de
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viszonylag kis települések ahhoz, hogy mi rögtön testvérvárosi szerződést kössünk velük. De
június 9-én, az Egerszeg Fesztivál keretében, amikor fogadjuk majd ezeket a testvérvárosi
küldöttségeket, akkor – hogy ennek nyoma és szerződéses alapja is legyen –, mindkét
településsel szeretnénk majd aláírni egy baráti szerződést, így aztán a jogi alapja is meglesz
ezeknek a címereknek a kihelyezésére.
Dr. Kocsis Gyula képviselő:
Messzemenően üdvözlöm, hogy Zalaegerszeg ilyen esztétikai élményekkel, köztéri
alkotásokkal gazdagodik, illetve a testvérvárosokra utaló címerekkel, amelynek a megvédése is
megfelelő módon megtörténhet, olyan helyre kerül elhelyezésre, hogy esetleg majd a folytatást
is meg lehet csinálni, gondolom, nem állunk meg itt a testvérvárosok sorában. Talán még
egyszer Barót, és Nyárádszereda is testvérváros lesz, és nem csak baráti város, hiszen a
kapcsolat velük még élénkebb, mint sok testvérvárosunkkal. Amiért szót kértem, egy másik
dolog. Kérték, hogy hívjam fel a figyelmet, és adjak ötletet arra vonatkozóan, hogy Szabó
Gyula kefekötő mellett nem csak ő volt emblematikus figurája ennek a városnak, hanem – a
nevét nem tudom – bácsi, aki húzta a kis kordéját, és állandóan szállított valamit. Valahol a
Rákóczi úton, a 15. körül lakhattak, onnan járta a várost a piac felé, ő ugyanolyan
emblematikus figura volt, és ha lehet, akkor hangulatilag folytatnánk, a sakkozók mellett,
Szabó Gyula kefekötő szobra mellett egy rá utaló életkép-szerű szobrot, ha el tudnánk helyezni,
az is jó lenne, örülnének ennek is a városlakók. Ezt többen mondták, ezért emelem ki, és
merem elmondani. Másrészről gondom is van, hiszen éppen Farkas művész úr Fiatalok szobrát
elhelyezve láttuk, hogy utána hamarosan bemocskolták a szobrokat. Ha ezek a szobrok
valahogy megvalósulnak, akkor kérem, most már a technika megengedi és lehetővé teszi, hogy
olyan ráfigyelő rendszert építsünk ki, ha ilyen támadás éri ezeket, akkor megoldhatók legyenek.
Összességében azt kívánom, hogy folytassuk a sort, és bővüljön, Zalaegerszegnek ezek színes
színfoltjai lehetnek, és minél több ilyen színes színfoltja lesz, annál jobb lesz az összképe, nem
csak Gyulafehérvárnak, amire Pintérné Kálmán Marianna képviselő asszony utalt, hanem talán
Zalaegerszegnek is, és akkor még szívesebben jön ide az idegen, és mi is boldogabban élünk.
Balaicz Zoltán polgármester:
Nagyon elszomorított, amikor a Fiatalok szobrával kapcsolatban történt ez a sajnálatos eset,
mert szomorú dolog, hogy nagyon sokan fontosnak érezzük ezt a várost, szívvel-lélekkel
dolgozunk érte, művész úr is megalkotta ezt az alkotást, és vannak, akiknek mindez a
befektetett munka és energia nem ér semmit, és azt hiszik, jó hecc ennek a szobornak az
összefirkálása. De máshol is találkoztunk ilyennel. Nem mondom azt, hogy biztosan meg
tudjuk akadályozni, mert erre nincs lehetőség, de amit lehet, megteszünk, éppen ezért a
következő időszakban gondoskodunk a szobor megvilágításáról, illetve reményeim szerint egy
olyan köztéri kamera elhelyezésére is sor kerülhet, amely a mostani, Városfejlesztő irodából
látható kameránál még jobban fogja majd figyelemmel kísérni ennek az alkotásnak is, meg
majd reményeink szerint a többi alkotásnak is a sorsát. Az ötletet jónak tartom egyébként,
köszönöm szépen, nyilván majd az idő fogja megoldani, a következő években ezekre is sor
kerülhet, de én is úgy látom, hogy a lakosság nagyon szívesen és jól fogadja ezeket a
zsánerszobrokat, és mindenképpen hozzájárulnak a város hangulatának a javításához.
További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait,
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta az
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
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ZMJVK 63/2017. (IV.13.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Farkas Ferenc szobrászművész
egykori várat ábrázoló térplasztikáját a Mindszenty téren az alábbi szöveggel
kívánja elhelyezni.
„A vár legkorábbi ismert ábrázolása alapján készült térplasztikát állíttatta
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata városunk első, 1247-es
írásos említésének 770. évfordulója alkalmából. 2017. május 12.”
„Innen szétnézve ez a látvány tárult 1640-ben a Zalaegerszegre érkezők elé”
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szobor elhelyezéséről
és ünnepélyes felavatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2017. évi
költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzat terhére.
Határidő:
Felelős:

2.

2017. május 12.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabolcs Péter szobrászművész
„A kefekötő mester” nevű alkotását a Piac téren az alábbi szöveggel kívánja
elhelyezni.
„Állíttatta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata városunk első
írásos említésének 770. évfordulója alkalmából. 2017. június … .”
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szobor elhelyezéséről
és ünnepélyes felavatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2017. évi
költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzat terhére.
Határidő:
Felelős:

3.

2017. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése testvér-és baráti városainak 16 db
címerét, valamint a feliratos táblát a következő szöveggel - „Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város testvérvárosainak és baráti városainak címerei. Készültek
Zalaegerszeg 1247-es, első írásos említésének 770. évfordulója alkalmából.
2017. június 9.” - a Dísz téren, a Városháza előtti téren pedig Marosvásárhely
címerének helyére Zala megye címerét helyezteti el.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a címerek
elkészíttetéséről és elhelyezéséről, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2017. évi
költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzat terhére, valamint a címerek
ünnepélyes felavatásáról.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester
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16.

Kivett saját használatú utak és magánutak elnevezése

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Egy ilyenre kerül sor, amelyről a Műszaki Bizottság döntött, és javaslattal élt, ez pedig
Jánkahegyen található, és az elnevezés Bodza köz lenne.
Kérdezem a Műszaki Bizottság elnökét, Dékány Endre képviselő urat, kívánja-e kiegészíteni az
előterjesztést. Nem kíván szólni. Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás
a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom,
hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozta:
ZMJVK 64/2017. (IV.13.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Alsójánkahegy
településrészen található 23401/4 hrsz-ú, a 23399/2 hrsz-ú és a 23398/2 hrsz-ú kivett
saját használatú utaknak, valamint a 23391/2 hrsz-ú és a 23398/6 hrsz-ú kivett
magánutaknak a Bodza köz elnevezést adja.
Az elnevezés időpontja: 2017. április 13.
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett saját használatú utak, valamint
kivett magánutak elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

17.

2017. április 25.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Alapítványok támogatása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Időközben a határozati javaslat kiegészül a Zalaegerszegi Miasszonyunk (Notre Dame)
Nővérek Mindszenty Iskolájáért Alapítvány részére a diákok utaztatásával kapcsolatos,
polgármesteri keretből történő támogatással. Tehát így egész a napirendi pont.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.
Dr. Kocsis Gyula képviselő:
Engedje meg, hogy ne részleteiben menjek végig ezen, egyetlen egy pontot emelnék ki, mint az
időskorúak körében elkötelezett személy, hadd üdvözöljem, hogy a VII. pontban a
Zalaegerszeg városban regisztrált nyugdíjas klubok, idősek társaságai támogatást kapnak a
várostól. Ez ha egyes kluboknál nem is jelentős összeg, de összességében gesztusértékű,
jelentős, hogy idáig eljutott a város, hogy felismeri, az idős polgárait ilyen vonatkozásban is
támogassa, hiszen ez fontos dolog. Ebben az évben ezt én elindulási alapnak tartom, és
remélem, hogy a jövőben ez rendszeres lesz, és talán több is jut erre a célra, különösen úgy,
hogy tudom, és most szembesültem vele, mikor elmondtam egy országos szervezetnél, hogy
milyen büszke vagyok rá, hogy Zalaegerszeg ilyen útra lépett, és hogy mekkora összeggel
támogatta, több mint 500 ezer Ft ez. Mondták, hogy azért nagyon ne legyek büszke, mert
mondjuk Veszprém 3,5 millió Ft-tal támogatja a nyugdíjas klubjait, de én akkor is a
városunkban ezt örömmel vettem, hogy ilyen történt, ennek ellenére büszke vagyok rá, hogy
ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve
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Zalaegerszeg eljutott idáig. Köszönöm szépen, és kérem, hogy a jövőben is legyen folytatva ez
a gyakorlat.
Balaicz Zoltán polgármester:
Köszönöm képviselő úrnak a javaslatot, hiszen azután kezdtük el kidolgozni ennek a részleteit,
amikor erről képviselő úrral az elmúlt időszakban beszéltünk.
Dr. Paksy Zoltán képviselő:
A napirendhez közben kiegészítő javaslat érkezett, amit az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság rendkívüli ülésen tárgyalt meg a közgyűlés előtt, és újabb alapítványok
támogatásáról döntött. Nem tudom, képviselőtársaim megkapták-e ezeket a kiegészítéseket. A
Dózsa György Általános Iskoláért Alapítvány javára 150.000 Ft-os támogatást szavaztunk meg
a Dózsa-napok rendezvénysorozatának támogatása. A Zalaegerszegi Miasszonyunk (Notre
Dame) Nővérek Mindszenty Iskolájáért Alapítvány részére 75.000 Ft-os támogatást, az angliai
utazás során fellépő belépődíjak finanszírozására, ennek támogatására. Az Ady iskola esetében
két pályázatára adtunk támogatást, a Hevesi Színházban művészeti bemutató támogatására
50.000 Ft-ot, illetve egy másik, "Sokat tud az én kezem" megyei rajzpályázat támogatására
65.000 Ft-os támogatást szavazott meg a bizottság egyhangúan.
Balaicz Zoltán polgármester:
Ezek közül az alapítványok kerülnek beemelésre a III. pontba, ezzel együtt fogok szavaztatni
róla.
Dr. Paksy Zoltán képviselő:
Igen, ezek mind alapítványi támogatások voltak.
Dr. Tóth László képviselő:
Csatlakoznék Dr. Kocsis Gyula képviselő úrhoz abban a vonatkozásban, hogy különösen a
peremkerületi nyugdíjas szervezetek kapnak és igényelnek támogatást az önkormányzattól,
mivel ezeken a településeken általában az idősek által szervezett olyan közösségi rendezvények
jelennek meg, ami az egész településrész szinte egyedüli kulturális összefogása, a különböző
alapítványok mellett. Most voltunk éppen Dr. Kocsis Gyula képviselő úrral közösen a Ságodi
Nyugdíjas Egyesület 10. éves jubileumi évfordulójára rendezett rendezvényen, a pózvaiak
pedig április 29-én tartják. A ságodiaknak is sikerült a részönkormányzat, polgármester úr, ill. a
Gazdasági Bizottság által adott 250 eFt-os összegből egy nagyon színvonalas rendezvényt
összehozni, ami egyik színfoltja volt a ságodi kulturális rendezvényeknek. Továbbra is kérném
ezt a gyakorlatot, és amennyiben ez folytatódik, akkor – ahogy Dr. Kocsis Gyula képviselő úr
is mondta –, Zalaegerszeg büszke lehet arra, hogy a nyugdíjasait még ilyen formában is
támogatja.
Balaicz Zoltán polgármester:
További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait,
szavazzanak a határozati javaslat I. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen,
egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot.
Felkérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat II. pontjáról. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot.
Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat III. pontjáról, kiegészülve a
Dr. Paksy Zoltán képviselő úr által ismertetett kiegészítésekkel. Megállapítom, hogy a
közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot.
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Kérem, szavazzanak a határozati javaslat IV. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés
14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot.
Kérem, szavazzanak a határozati javaslat V. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés
14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot.
Kérem, szavazzanak a határozati javaslat VI. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés
14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot.
Kérem, a határozati javaslat VII. pontjáról szavazzanak, amely az idősügyi szervezetek
támogatását takarja. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással
elfogadta a határozati pontot.
Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 65/2017. (IV.13.) sz. határozata
I.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának
megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a polgármesteri
rendelkezésű keret terhére:
Ssz.

Alapítvány megnevezése

Cél

Támogatás
összege

1.

Énekmondó Alapítvány

„Október végi tiszta lángok” c.
műsor előadása Budapesten
(terembér és vendéglátás)

100.000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

I.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 100.000 Ft összegű támogatást
biztosít az Zalaegerszegi Miasszonyunk (Notre Dame) Nővérek Mindszenty
Iskolájáért Alapítvány részére, a diákok angliai utazásához a polgármesteri
rendelkezésű keret terhére.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:
II.

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertvárosi Városrész
Településrészi Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány
részére biztosít támogatást a Kertvárosi Városrész Településrészi Önkormányzat
kerete terhére:
Ssz.

Alapítvány megnevezése

Cél

1.

„Gyermekeinkért, a Jövőnkért”
Alapítvány

60 éves jubileumi
ünnepség megszervezése

Támogatás
összege
70.000 Ft

Határozat
száma
4/2017.
(III. 08.)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester
ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve
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III.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság 41/2017/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi
alapítványok részére biztosít támogatást:
Alapítvány megnevezése

Ssz.

Támogatott cél

Támogatás
összege

1.

Zalaegerszegi Ganz Ábrahám
Diák Alapítvány

A Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám
Szakgimnázium fennállása 55.
évfordulójának megünneplése

55.000

2.

Gyermekművészetért Alapítvány

Kodály Zoltán Megyei
Szolfézsverseny megrendezése

85.000

3.

Besenyő a 2000-es Években
Alapítvány

Generációk Kézfogása

30.000

4.

Csány Közgazdasági SZKI
Pártolói Közhasznú Alapítvány

Hagyományőrző Jótékonysági Gála
megtartása

50.000

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

III.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottság 44/2017. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi
alapítványok részére biztosít támogatást:
Alapítvány megnevezése

Ssz.

Támogatott cél

Támogatás
összege

1.

Dózsa György Általános Iskoláért
Alapítvány

Dózsa-napok rendezvénysorozatának
támogatása

150.000

2.

"Zalaegerszegi Miasszonyunk
(Notre Dame) Nővérek
Mindszenty Iskolájáért"
Alapítvány

Angliai jutalomutazás támogatása

75.000

3.

A Tanulókért és az Iskoláért Ady
Alapítvány

Művészeti bemutató támogatása

50.000

4.

Képzőművészeti Támogatási
Alapítvány

"Sokat tud az én kezem" megyei
rajzpályázat támogatása

65.000

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester
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IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 59/2017/2.
sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít
támogatást:

1.

Pályázott cél

Támogatás
összege

Hangosító berendezés kiépítése

40.000,- Ft

Alapítvány megnevezése

Ssz.

Besenyő a 2000-es Években
Alapítvány

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:
V.

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Műszaki Bizottság 49/2017. sz.
határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít
támogatást:

1.

Pályázott cél

Támogatás
összege

Hangosító berendezés kiépítése

100.000,- Ft

Alapítvány megnevezése

Ssz.

Besenyő a 2000-es Években
Alapítvány

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

VI. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Lakás és
Egészségügyi Bizottság 67/2017/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően,
az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást:
Ssz.

Alapítvány megnevezése

Pályázott cél

Támogatás
összege

1.

„Cseperedő” Zalaegerszegi
Bölcsődei Alapítvány

Tárgyi eszközök beszerzése

45.000,- Ft

2.

„Tipegő” Zalaegerszegi Bölcsődei
Alapítvány

Tárgyi eszközök beszerzése

45.000,- Ft

3.

Egészséges és Derűs
Kisgyermekért Zalaegerszegi
Bölcsődei Alapítvány

Tárgyi eszközök beszerzése

45.000,- Ft

4.

„Gyermekjólét” Zalaegerszegi
Bölcsődei Alapítvány

Tárgyi eszköz beszerzése

45.000,- Ft

5.

Egyszülős Családokért Zalai
Krízisközpont Alapítvány

Családi közösségépítő programok
megvalósítása

30.000,- Ft
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

VII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Idősügyi Tanácsa 5/2017. (III.21.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően,
az alábbi szervezetek (intézmény, egyesület, alapítvány) részére biztosít
támogatást a Városi Idősügyi Tanács feladatai keret terhére:
1.
A Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége részére 10.000,- Ft
összegű támogatás a Zalaegerszegi Nyugdíjas Polgári Kör 2017. évi
rendezvényei költségei támogatása céljára.
2.
A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ részére 30.000,- Ft
összegű támogatás a Nefelejcs Nyugdíjas Klub 2017. évi rendezvényei
költségei támogatása céljára.
3.
A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ részére 30.000,- Ft
összegű támogatás a Kertvárosi Nyugdíjas Klub 2017. évi rendezvényei
költségei támogatása céljára.
4.
A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ részére 15.000,- Ft
összegű támogatás a Közalkalmazottak Szakszervezete Megyeházi
Nyugdíjas Klub 2017. évi rendezvényei költségei támogatása céljára.
5.
A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ részére 30.000,- Ft
összegű támogatás az Évgyűrűk Nyugdíjas Klub 2017. évi rendezvényei
költségei támogatása céljára.
6.
Az Összefogás Botfáért Egyesület részére 30.000,- Ft összegű támogatás
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2017. évi rendezvényei költségei támogatása
céljára.
7.
A Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület részére 30.000,- Ft összegű
támogatás a 2017. évi rendezvényei költségei támogatása céljára.
8.
A Nyugdíjas Pedagógus Egyesület részére 30.000,- Ft összegű támogatás a
2017. évi rendezvényei költségei támogatása céljára.
9.
A Zalaegerszegi Asztma Klub Egyesület részére 30.000,- Ft összegű
támogatás a Mezőgazdasági Nyugdíjasok Klubja 2017. évi rendezvényei
költségei támogatása céljára.
10. A Zalai Építők Móricz Zsigmond Művelődési Egyesülete részére 30.000,Ft összegű támogatás a Zala Megyei Építők Nyugdíjas Szakszervezet
2017. évi rendezvényei költségei támogatása céljára.
11. Az Összefogás Egyesület részére 30.000,- Ft összegű támogatás a Hóvirág
Nyugdíjas Klub 2017. évi rendezvényei költségei támogatása céljára.
12. A Közlekedéstudományi Egyesület részére 30.000,- Ft összegű támogatás
a Zala Megyei Területi Szervezet Senior Szakcsoport 2017. évi
rendezvényei költségei támogatása céljára.
13. A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Tűzoltó és Polgári Védelmi
Nyugdíjasok Egyesülete részére 30.000,- Ft összegű támogatás a 2017. évi
rendezvényei költségei támogatása céljára.
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14.

A Besenyő a 2000-es Években Alapítvány részére 30.000,- Ft összegű
támogatás Nyugdíjas Klubja 2017. évi rendezvényei költségei támogatása
céljára.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

18.
Együttműködési megállapodás megkötése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvánnyal a felsőoktatási ösztöndíj támogatás tekintetében
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Az előző közgyűlésen a szakképzési ösztöndíjak keretében már tárgyaltunk hasonló támogatási
formáról, amikor arról döntöttünk, hogy bár az iskolarendszer átalakul, a fenntartói szerep
változik, mégis nekünk nagyon fontos, hogy legalább a zalaegerszegi diákok valamilyen
módon szakképzési ösztöndíjban részesülhessenek. Ezért volt, hogy egy együttműködési
megállapodást kötöttünk a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal, most pedig – ahogy
ígértem – elénk kerül a felsőoktatásra vonatkozó együttműködési megállapodás. Éppen Kiss
Ferenc képviselő úr volt az, aki a közgyűlésen is jelezte, hogy bízik benne, hogy ugyanúgy,
ahogy a szakképzési ösztöndíj esetén, itt, a felsőoktatásnál is kifejezetten a zalaegerszegi
fiatalokra fogunk most már összpontosítani. Ahogy jeleztem és ígértem képviselő úrnak, ez
most így is van ebben az előterjesztésben.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről
nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen,
egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 66/2017. (IV.13.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért
Közalapítvánnyal kötendő, az előterjesztés 1. mellékletét képező együttműködési
megállapodást 2017. április 15-ei hatállyal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 15.
Balaicz Zoltán polgármester

19.
A Göcseji Múzeum Állami Számvevőszéki vizsgálatát követően elfogadott
intézkedési terv módosítása
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Rendkívüli közgyűlés keretében foglalkoztunk már a Göcseji Múzeummal kapcsolatban feltett
kérdésekkel, alapvetően két olyan jelzés érkezett a minisztérium részéről, ahol módosítás
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szükséges. Egyrészt az előterjesztésben is szereplő I. pontban látható, hogy ki kell egészítenünk
folyamatos végrehajtási határidő megadásával, és szeretném ugyancsak jelezni, hogy az
intézkedési tervben az 1/2. pontnál is február 28. helyett az a javaslatom, hogy ne egy végső
határidő legyen, hanem itt is ezt követően egy folyamatos határidőt adjunk inkább meg. Illetve
a 2. pontban látják képviselőtársaim, hogy fontos az, hogy a felelősségi kör is pontosításra
kerüljön. Ezeknek az átvezetésére kerül sor az intézkedési tervben.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.
Dr. Paksy Zoltán képviselő:
Szeretném jelezni, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság rendkívüli ülésén
ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta az új előterjesztést.
Kiss Ferenc képviselő:
Decemberben tárgyalta a közgyűlés az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságokat.
Akkor nem tudtam részt venni a közgyűlésen, de utána olvastam az elfogadott intézkedési
tervet, és már akkor gyanús volt, hogy ezt nem fogják elfogadni, hogy ejnye-bejnye, minden
szép. Belegondoltam, ha egy cégnél, akár számviteli, akár leltározással, akár pénzügyi
vonatkozással kapcsolatos hiányosságokat fednek fel, akkor az biztos, hogy vagy pénzbüntetés,
vagy fegyelmi, vagy figyelmeztetés, és beigazolódott, úgy látszik, a Számvevőszék sem
elégedett meg azzal, hogy ejnye-bejnye. Azt látom, hogy most azért már egy kicsit szigorúbb,
de még mindig nem konkretizálta a felelősség meghatározását. Nem szeretném azt, hogy
mindig az alsó szinten lennének a felelősök, akik a Számvevőszék által feltárt hiányosságokért
felelnek. Úgy gondolom, hogy ebbe az intézmény vezetőjének is van személyes felelőssége, és
ezt valahogy érvényesítenie kell az önkormányzatnak, mint munkáltatónak. Itt is szerepel a
kölcsönbe adott műértékek kikölcsönzése, annak a nyilvántartása, a feltételeinek, kezelésének a
szabályai. Nem tudom, ezek szerint a zalaegerszegi múzeumból is történnek kikölcsönzésre
eszközök, ugyanúgy, mint ahogy volt a nagy vihart kavart országos kikölcsönzött műtárgyak, a
Habony Árpád-féle képektől kezdve. Azt hiszem, ezt is úgy kell szabályozni, hogy az
előírásoknak részben a tárolása, a kiállítása, a vagyonvédelem mind megfeleljen, és a
számviteli törvény előírásait is be kell tartani. Mindig csak azt látom, hogy felhívjuk az
igazgató figyelmét, felhívjuk a figyelmet, én azt mondom, hogy azért a figyelemfelhívás
mellett is az utolsó pontban azért itt van, hogy erről valamilyen igazolást azért polgármester úr
felé adjon, és talán azt kell mondani, ha még egyszer ilyen előfordul, akkor ennek fegyelmi
eljárás a következménye.
Balaicz Zoltán polgármester:
Azt tudni kell, hogy a múzeum nem olyan régen van Zalaegerszeg Önkormányzatának
működtetésében és fenntartásában, nálunk egy kicsivel szigorúbbak a rendszerek, és azóta,
amióta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata felügyeli most már a múzeum
tevékenységét, ezt az ott dolgozó kollégák is érzékelik, tehát ahhoz képest most egy más
hangulatot éreznek az ellenőrzések szempontjából is. Kölcsönzések valóban vannak, előfordul,
hogy a Göcseji Múzeumban meglévő műtárgyak kiállításra kerülnek más városokban. De
egyébként ilyen kölcsönadási szerződése van a múzeumnak a Polgármesteri Hivatallal is, mert
ha az aulába bemegy a városházán képviselő úr, akkor láthatja, hogy a lift mellett mindig egy
„hónap műtárgya” ki van állítva, ez is egy kölcsönadási szerződés keretében kerül a
múzeumból a városházára, és mindig egy-egy műalkotás bemutatására kerül sor a városházán,
ami a kölcsönadási szerződés lejárta után visszakerül természetesen a múzeumba.
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Dr. Kovács Gábor c.főjegyző:
Egyetlen kiegészítés képviselő úr hozzászólásához. A 4/4. pont konkrétan tartalmazza, hogy a
közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szabálytalanságok tekintetében intézkedjen a
felelősség tisztázására, és adott esetben a felelősségre vonás érvényesítéséről. Tehát nem csak
felhívjuk az intézményvezető figyelmét, hanem eleget téve az ÁSZ módosítási indítványának a
konkrét felelősség megállapítására vonatkozóan, és nyilván erre a fenntartónak van lehetősége,
ezért polgármester úr a felelőse a fenntartó képviselőjeként ennek a határozati javaslati
pontnak. Tehát konkrét intézkedési kötelezettség van benne, nem csak felhívások.
Balaicz Zoltán polgármester:
További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait,
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta az
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 67/2017. (IV.13.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2017. (I.20.) sz. határozatának
2. pontjával jóváhagyott intézkedési tervet hatályon kívül helyezi.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék 16225.
számú „Jelentés – Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése – Göcseji
Múzeum” című jelentésében rögzített intézkedési javaslatra az 1. sz. melléklet
szerinti módosított intézkedési tervet jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

3.

2017. április 13.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az
elfogadott módosított intézkedési tervről tájékoztassa az Állami Számvevőszék
elnökét és a Göcseji Múzeum igazgatóját.
Határidő:
Felelős:

2017. április 24.
Balaicz Zoltán polgármester

20.
A Tudományos és Technológia Parkban található zalaegerszegi 15465/15 hrsz-ú
ingatlan értékesítése
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Egy újabb befektetői sikeres tárgyalás eredményeképpen került elénk ez az előterjesztés, hiszen
sikerült megegyezni az Atrium Design Kft-vel, amely ha sikeresen meg tudja vásárolni ezt a
több mint 5000 m2-es területet, akkor 50 millió Ft-os beruházással csarnokot kíván építeni, ez a
beruházás egyben 10 új munkahelyet is jelent. Ahogy szoktuk jelezni, nekünk ugyanolyan
fontosak a nagy beruházások, mint a kisebb vállalkozások támogatása, éppen ezért azzal a
javaslattal élünk, hogy itt is érvényesítsük a befektetés-támogató és –ösztönző programunk
keretében adható kedvezményt. Sokszor az elmúlt időszakban a közgyűlésen szóba került már,
hogy ennyi munkahely létrejötte után biztosan kell-e ezt a befektetés-támogató és –ösztönző
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rendeletet érvényesíteni. Minden egyes alkalommal elmondom – és ezt fenn is tartom –, hogy
igen, egészen addig, amíg tudjuk segíteni a vállalkozások bővülését, újabb és újabb
munkahelyek teremtését, addig én a magam részéről mindig javaslattal fogok élni, hogy ezt a
befektetés-támogató és –ösztönző rendeletet érvényesítsük ezeknél a beruházásoknál.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről
nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 13 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 68/2017. (IV.13.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése munkahelyteremtő beruházás céljára,
pályázati eljárás lefolytatása nélkül, építési telekként értékesíti a zalaegerszegi
15465/15 hrsz-ú, 5008 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező
ingatlant az Atrium Design Kft. (Cg.: 20-09-068489, székhely: 8900 Zalaegerszeg,
Bazitai u. 42/D) részére.
Az ingatlan teljes vételára 17.528.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 22.260.560,- Ft.
A vételi ajánlat értékelését, a befektetés-támogató rendelet szerint a város számára
várható pénzügyi haszon és a nyújtott szolgáltatások költsége számítását a közgyűlés
az előterjesztés 4. melléklete szerint elfogadja.
Az önkormányzat a vevővel adásvételi és támogatási szerződést köt, melyben
szerepeltetni kell az alábbiakat:
A közgyűlés az ingatlant munkahelyteremtő beruházás céljára értékesíti.
A vevő által az önkormányzat részére megfizetett - a teljes bruttó vételár 5%ának megfelelő összegű - 1.113.028,- Ft bánatpénz a szerződésben foglalónak
minősül és a vételárba beszámításra kerül.
Az Nvtv. 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni
természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A vevőnek
cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1.
pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján
kötött szerződés semmis.
Az Nvtv. 14. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző
elővásárlási jog illeti meg. Az állam elővásárlási jogára tekintettel a szerződés
csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos
nyilatkozattételi határidő eltelte után lép hatályba.
A vevő által ténylegesen fizetendő vételár összege bruttó 17.878.560,- Ft (a
teljes nettó vételár után számítandó ÁFA összege 4.732.560,- Ft és a teljes nettó
vételár támogatással csökkentett része 13.146.000,- Ft), mely a szerződés
hatályba lépését követő 30 napon belül esedékes.
Az ingatlan forgalmi értéke közművesítéssel került meghatározásra.
Az ingatlan birtokba adására az adásvételi szerződés hatályba lépésével
egyidejűleg, a tulajdonba adásra a teljes vételár megfizetését követően kerül sor.
A teljes vételár kifizetéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja, illetve kiköti a
foglaló megtartása mellett az elállás jogát a teljes vételár meghatározott időre
történő meg nem fizetése esetére.
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A közgyűlés hozzájárul, hogy a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási
bejegyzésével egyidejűleg a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vagyonkezelői
joga törlésre kerüljön.
Az adásvételi és támogatási szerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi
költség megfizetése a vevőt terheli, az adásvétellel kapcsolatos változások
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetése a vevő kötelezettsége és költsége,
az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos illeték megfizetése a vevőt terheli.
Az Atrium Design Kft. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén
az alábbi fejlesztést vállalja:
a.) A tervezett átlagos statisztikai állományi létszám növelés a beruházás
üzembe helyezésétől számított 2 éven belül több mint 10 fő.
b.) A tervezett nettó árbevétel növekedés – melyet a beruházás üzembe
helyezésétől számított 2 éven belül a támogatott befektetés
tevékenységéből kell elérni - összege: 50 millió Ft.
c.) A tervezett beruházás – melyet a támogatási szerződés aláírásától számított
2 éven belül kell megvalósítani - összértéke: 50 millió Ft.
A közgyűlés a vevő által vállalt fejlesztés adatai alapján, Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyűlésének Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetés támogató programjáról szóló 26/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Befektetés-ösztönzési rendelet) 23. §-a szerint a város számára
várható pénzügyi haszon és a nyújtott szolgáltatások költsége figyelembe
vételével egyszeri, nettó 4.382.000,- Ft árkedvezmény támogatást nyújt. A
támogatás mértéke a Befektetés-ösztönzési rendelet 23. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint a 6. § (2) bekezdésében szereplő III. kategória alapján a piaci
árhoz képest 25 %. A támogatási kategória: az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatásnak minősül.
A felek az árkedvezmény támogatás igénybevétele miatt a Befektetés-ösztönzési
rendelet alapján az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg támogatási
szerződést kötnek.
A vállalt beruházást a vállalkozásnak a támogatási szerződés aláírásától
számított 2 éven belül kell megvalósítania. A vállalkozásnak hitelt érdemlő
módon bizonyítania kell, hogy a beruházás üzembe helyezésétől számított 2
éven belül a támogatott befektetés tevékenységéből érte el a vállalt nettó
árbevétel növekedést, amelyet a beruházás üzembe helyezésekor készített
mérlegben vagy üzleti tervben kimutatott nettó árbevételhez kell viszonyítani. A
vállalt átlagos statisztikai állományi létszámot a vállalkozásnak a beruházás
üzembe helyezésétől számított 2 év alatt kell elérnie, amely létszámnak a
foglalkoztatását a beruházás üzembe helyezésétől számított legalább 5 évig
biztosítania kell.
Az Atrium Design Kft. által újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott
munkavállalók száma a kedvezményezettnél közvetlenül teljes munkaidőben
alkalmazott személyek számának nettó növekedése az előző 12 hónap átlagához
képest. Az újonnan létrehozott munkakörök számának megállapításakor a
részmunkaidős és az idénymunkás alkalmazottak a teljes munkaidőben
alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg.
Az Atrium Design Kft. nyilatkozott, hogy a támogatott projekthez igénybevett
összes állami támogatás – ideértve a csekély összegű támogatásokat is –
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támogatási intenzitása nem haladja meg az irányadó közösségi szabályban
meghatározott támogatási intenzitást, valamint, hogy 2017. évben és az azt
megelőző két pénzügyi évben csekély összegű (de minimis) támogatásban nem
részesült.
A közgyűlés megállapítja, hogy az Atrium Design Kft. által vállalt projekt
megfelel a Befektetés-ösztönzési rendeletben meghatározott jogosultsági
feltételeknek.
A támogatási szerződés súlyos megszegése esetén a támogatott vállalkozás
köteles az árkedvezmény támogatási szerződésben meghatározott összegét a
jegybanki
alapkamat
kétszeresével
növelten
visszafizetni.
Súlyos
szerződésszegésnek minősülnek különösen: a Befektetés-ösztönzési rendelet 8. §
(4) bekezdésében meghatározott esetek, valamint a vételár kedvezmény
igénybevételével megvásárolt ingatlan elidegenítése a szerződésben
meghatározott támogatási időtartam alatt.
A Befektetés-ösztönzési rendelet 8. § (4) bekezdés a)-e) pontjában
meghatározott esetben a vállalkozás a visszatérítendő támogatást a jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt összegben arányosan köteles visszafizetni. Az
arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási
szerződésben kell meghatározni. Amennyiben a részleges teljesítés nem éri el a
rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételek alsó határát,
a teljes támogatási összeget a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt
összegben köteles a vállalkozás visszafizetni.
A visszafizetési kötelezettség biztosítására szolgáló, szerződést biztosító
mellékkötelezettségek: az Önkormányzat javára azonnali beszedési megbízás
benyújtásának lehetősége az ajánlattevő mindenkori bankszámlái terhére,
valamint jelzálogjog bejegyzése az értékesített ingatlanra. Az értékesített
ingatlanra bejegyzett jelzálogjog kiváltható bankgarancia biztosításával.
Az Atrium Design Kft. az ingatlan vételárát az Önkormányzat által nyújtott
árkedvezmény támogatás összegének figyelembe vételével köteles megfizetni az
alábbiak szerint: a teljes nettó vételár után számítandó ÁFA összege 4.732.560,Ft és a teljes nettó vételár támogatással csökkentett része 13.146.000,- Ft.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés, valamint az ahhoz
kapcsolódó támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

az adásvételi és támogatási szerződés aláírására: 2017. május 31.
felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató
Balaicz Zoltán polgármester

21.
Önkormányzati támogató nyilatkozat a Modern Városok Program keretében
Zalaegerszegen létesítendő logisztikai központ és konténerterminál megvalósításához
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Korábban már az erre vonatkozó szakmai anyagok elkészültek, hiszen 2015. április 14-én a
Modern Városok program kapcsán aláírt szerződésbe is belekerült egyik fontos pontként a
gazdaságfejlesztés támogatásaképpen a logisztikai központ és konténerterminál létrehozására
ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve
2017. április 13.

47. oldal / 60

vonatkozó elképzelésünk. Ez abból indul ki, hogy Zalaegerszeg a logisztika szemszögéből
nagyon kedvező helyzetben van, hiszen a közelünkben helyezkedik el a koperi nemzetközi
tengeri kikötő, onnan egyenesen Zalaegerszegre vezet az a nemzetközi vasúti korridor, ami
pont Zalaegerszeg mellett, Zalaszentivánnál ágazik ketté, a legfontosabb európai bázisok
irányába. Ha még belegondolunk abba is, hogy a sármelléki nemzetközi repülőtér is a
szomszédságunkban van, amelyet majd az R76-os gyorsforgalmi úttal egy közvetlen
összeköttetés fog Zalaegerszeghez kötni, akkor reptér, vasút, gyorsforgalmi utak, és kikötő, egy
olyan ideális helyzet számunkra, amit kár lenne más megyéknek, vagy különösen más
országoknak átengedni. A határozati javaslat alapján mi most egy olyan támogatói
nyilatkozatról, egy olyan befogadó nyilatkozatról döntünk, amely a Modern Városok
programhoz kapcsolódó kormány-előterjesztésnek lesz a része, annak érdekében, hogy a
következő hetekben a logisztikai központ megvalósítására vonatkozó kormány-előterjesztés a
kormány elé kerülhessen, és dönthessenek erről a több mint 6 milliárd Ft-os beruházásról.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.
Dr. Kocsis Gyula képviselő:
Az, hogy ez a beruházás megvalósul Zalaegerszeg mellett, az jó dolog, fontos, kell,
Zalaegerszeg térségét, szerepét erősíti, remélhetőleg zalaegerszegi munkahelyeket fog
generálni, nem is kis számban. Emiatt mindenképpen szükséges a megvalósítása. Látom, hogy
kormányberuházásként valósul meg, ebből az következik, hogy az önkormányzatnak
beleszólási joga, a beruházás megvalósításába részletekbe menően nincs beleszólási lehetősége.
De talán az igényeit meg tudja fogalmazni, ami fontos lenne. Két dologra szeretném felhívni a
figyelmet. A közelmúltban járt Magyarországon a kínai kereskedőcég, az Ali baba vezetése, és
pontosan egy ilyen logisztikai bázis kialakítását szeretnék megvalósítani Közép-Európában.
Úgy tudom, Zalaegerszeg környéke is felmerült, nem tudom, ebben sikerült-e velük
megállapodni, ha még van lehetőség, akkor talán erre rá lehetne erősíteni, hiszen éppen most
egy ilyen terminál alakul ki, és ez azt hiszem, hogy nekik is fontos lenne, hiszen KözépEurópát nagyobb teheráruval Koperből látnak el, és a kikötőbe oda érkeznek a hajók. Tehát egy
elosztóbázis lehetne ez. Egy másik dolog, még amire fel szeretném hívni a figyelmet. Ugyan
közel van Sármellék, amelyik repülőtér kiépített személyszállításra, teherforgalomra is, de
gondolom, nem nagy tömegű teherforgalomra fog kiépülni. Viszont itt van nekünk egy
repülőterünk, Zalaegerszeg területén, amelyik 2,4 km hosszú leszállópályával rendelkezik.
Igaz, hogy ez a leszállópálya nem kiépített, betonos, de korábban is jelentős terhet bíró gépekre
volt méretezve a pálya kialakítása. Miután a repülőtér problémája most már évtizedek óta
fennáll, ha lehet összekapcsolni a kettőt, hiszen logisztikai bázisnál mondjuk a repülőgépes
továbbszállítás itt helyszínen ha megoldható lenne, az még nagyobb jelentőséggel bírna a város
életében, még több ilyen logisztikai feladatot ellátó cég települhetne, vagy éppen a logisztikai
művelet innen moderálható lenne. Arról ne feledkezzen meg a város, ha ilyen logisztikai bázis
kialakításával kapcsolatban véleményt kell alkosson, hogy próbáljuk helyzetbe hozni ezt az
adottságot is, amivel a városunk rendelkezik.
Balaicz Zoltán polgármester:
A logisztikai központ és konténerterminál a Modern Városok program elemeként,
zalaegerszegi projektként fog természetesen megvalósulni, de állami beruházásban, hiszen a
kormánydöntés alapján most valószínűleg négy ilyen logisztikai központ fog létrejönni az
országban, Miskolcon, Békéscsabán, Kiskunhalason és Zalaegerszegen. Tehát a Dunántúlon az
állam Zalaegerszegen hozza létre ezt a logisztikai központot és konténerterminált, talán így már
látható, hogy pontosan mi ennek a háttere. Ami az andráshidai repülőteret érinti – hiszen arról
beszélünk –, ott azért tudni kell, hogy jelenleg ez egy füves leszállópálya, és még Sármelléken,
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ahol egyébként óriási nagy infrastrukturális háttér van, még ott sem elég egyébként a jelenleg
rendelkezésre álló leszállópálya különböző technikai háttere. Annak érdekében, hogy ott a
legnagyobb teherszállító gépek is le tudjanak szállni, a következő időszakban első körben még
egy 500 méteres hozzátoldásra is szükség van. A teljes beruházás Sármelléken csak ahhoz,
hogy a nemzetközileg elfogadott mércéknek is megfeleljen, csak az mintegy 5 milliárd Ft-os
ráfordítást jelent. Hozzáteszem, ha Zalaegerszegen egy olyan repülőteret szeretnénk létrehozni,
amely a legnagyobb gépek befogadására is alkalmas, akkor az valóban több milliárd forintos
beruházást jelentene, illetve felmerül a kérdés valamennyiünkben, hogy vajon ha ott
rendszeresen nagy gépek szállnának le és fel, akkor mindehhez a Hatházán és Andráshidán élő
polgárok mit szólnának, hiszen ennek óriási nagy a zajhatása. Ettől azért óvnék. Úgy látszik,
ami most a realitás, hogy nekünk most ez a 6 milliárd Ft arra lesz elég az állami beruházás
keretében, hogy magát a logisztikai központot és konténerterminált létrehozzuk. Még egy,
mintegy 5 milliárd Ft-os beruházással bővül a sármelléki nemzetközi repülőtér, annak
érdekében, hogy az a legnagyobb gépek befogadására is alkalmas legyen. A képviselő úr által
is felvázolt andráshidai reptér-fejlesztés, félek, csak egy későbbi projektnek, egy későbbi
költségvetési támogatásnak tud a része lenni.
Galbavy Zoltán képviselő:
A Rédics és Lendva közti vasútvonal helyreállításáról szeretném megkérdezni polgármester
urat, van-e valamilyen információja, hiszen egy 1 km-es szakaszról lenne szó, és ha ez
megvalósulna, akkor Zalaegerszeg lenne az országban az egyetlen olyan település, ahol kettő
nemzetközi vasútvonal menne át, és Zalaegerszegről egészen a horvát tengerpartig lehetne
vasúton közlekedni.
Balaicz Zoltán polgármester:
Ez téma volt Cerar miniszterelnök úr és Orbán miniszterelnök úr tárgyalásán, amikor a magyarszlovén közös kormányülésre is sor került. Ehhez nem csak Magyarország kell, hiszen a
magyar államot érintően ez mintegy 1,5 km-t jelent csak, tehát ehhez a szlovén félnek a
hozzájárulása is szükséges, hogy a szlovén állam is a saját területén azt a beruházást meg tudja
valósítani. A magyar állam, miniszterelnök úr arról nyilatkozott, hogy a mi részünkről ez az
összeg rendelkezésre áll, ezt biztosítja is, és ha jól tudom – ez Lendváról, Anton Balažek
polgármester úrtól származó információ –, most náluk pattog a labda képletesen, tehát arra
várunk, hogy a szlovén fél is azt a szükséges döntést meghozza, aminek következtében
megvalósulhat ez az összekapcsolás. De valóban fontos, ezt maga a megyei közgyűlés is
folyamatosan napirenden tartja, és a megyegyűlés elnöke is éppen nem olyan régen ez ügyben
levelet intézett Szijjártó miniszter úrhoz is, mint külgazdasági miniszterhez.
Sümegi László képviselő:
Ennek vannak előlépései is, amik kis, apró lépések, és meg lehetne tenni, ugyanis szeretném
látni azt az embert, aki ma Zalaegerszegre erről a vasúti vonalról be tud érkezni mondjuk
iskolakezdésre, ha diák, vagy ha dolgozik, műszakkezdésre. Ezen a vasúti vonalon ugyanis van
egy olyan menetrend, ami egyetlen célt szolgál: véletlenül se használják ezt a vasúti vonalat.
Balaicz Zoltán polgármester:
Képviselő úr nem a témáról beszél, hiszen a témánk a logisztikai központ és konténerterminál
létrehozása Zalaegerszeg és Zalaszentiván között. A vasútállomás, a személyszállítás nem
ennek az előterjesztésnek a része, ettől függetlenül van igazsága képviselő úrnak, de ez most
nem ennek az előterjesztésnek a része.
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További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait,
szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta az
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 69/2017. (IV.13.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy állami beruházásként
megvalósuljon a zalaegerszegi logisztikai központ és konténerterminál, ezáltal
jelentősen javuljon Magyarország és azon belül Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
nemzetközi versenyképessége és befektetés támogató vonzereje.
A közgyűlés felkéri a polgármestert az önkormányzati támogató nyilatkozattal
kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

22.
Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” tárgyú felhívásra
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Az Andráshida utcát szeretnénk mintegy 21 millió Ft-os ráfordítással felújítani, a döntés azért
esett az Andráshida utcára, mert ennek korábban már részben a tervei rendelkezésre álltak,
részben pedig úgy gondoltuk, hogy ez valóban egy olyan útszakasz, ahol mindenképpen
beavatkozásra van szükség, ezért a javaslat is erről szól.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről
nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen,
egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 70/2017. (IV.13.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú felhívásra pályázatot nyújtson be
Zalaegerszeg, Andráshida utca burkolat felújítása tárgyában.
A pályázat kedvező elbírálása esetén az 50%-os önerő biztosítása Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017.
(II.13.) önkormányzati rendeletének „Utak, járdák, lépcsők, támfalak
hibaelhárítás, sürgősségi feladatok” előirányzatán rendelkezésre áll.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és kedvező
elbírálás esetén a pályázat megvalósításhoz szükséges további intézkedések
megtételére, illetve dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

pályázat benyújtására: 2017. május 2.
kedvező elbírálás esetén szükséges intézkedések megtételére,
dokumentumok aláírására: 2017. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester
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2.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a költségvetés
soron következő módosításakor a pályázati cél nevesítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

23.
Tájékoztató
tevékenységéről

a

a támogatási értesítést követő költségvetés-módosítás
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszegi

Katasztrófavédelmi

Kirendeltség

2016.

évi

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Egri Gyula igazgató urat, és Karóczkai János kirendeltségvezető urat,
kérem, fáradjanak a vendégmikrofonhoz! Egy nagyon részletes előterjesztést tárgyalhattak meg
a szakmai bizottságok előzetesen, és ismerhették meg a katasztrófavédelem elmúlt időszakban
végrehajtott tevékenységét. Különösen három dolog miatt szeretnék köszönetet mondani
igazgató úrnak és kollégáinak, amellett, hogy egy nagyon korrekt partneri kapcsolat alakult ki a
katasztrófavédelem és a Zalaegerszegi Önkormányzat között, amelynek keretében mindig
számíthattunk a kollégák segítségére. Hiszen sajnos Zalaegerszegen is előfordult olyan eset –
legyen az akár tűzeset, legyen az akár az elmúlt időszakban az esőzésekhez kapcsolódó,
katasztrófa-elhárításhoz kapcsolódó beavatkozás –, amelynek kapcsán láthattuk és
érzékelhettük, hogy a katasztrófavédelem munkatársai valóban hivatásként végzik ezt a
tevékenységet. De nem ezt szerettem volna megköszönni, hanem a három másik ügy, amiért
szeretnék köszönetet mondani, az egyik, hogy már régóta állt üresen a volt KÖGÁZ székház, és
a katasztrófavédelem segítségével végre egy újabb olyan ingatlan újulhatott meg, és kerülhetett
használatba, amely most már nem ebek harmincadjára van, hanem végre újra egy megfelelő
szerepet tölt be. Ugyancsak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy decemberben – mintegy
karácsonyi ajándékként – a város egy vadonatúj tűzoltóautót vehetett át, és ez immár a
zalaegerszegi embereket szolgálja, remélhetőleg minél kevesebbszer. A harmadik dolog, amiért
szintén szeretnék köszönetet mondani, hogy a városkép szempontjából, a folyamatosan
megújuló épületek szempontjából számomra nagyon fontos, hogy reményeink szerint
2017/2018-ban mintegy 400 millió Ft-os beavatkozással, beruházással a tűzoltólaktanya is talán
meg tud újulni. Ezek mind-mind örömteli, jó hírek, és ezúton is még egyszer köszönöm
igazgató úrnak és kirendeltségvezető úrnak, valamint valamennyi kollégájuknak a segítséget, a
sok-sok támogatást, és a korrekt együttműködést. Először a képviselőtestület tagjainak adok
szót, hogy aztán arra is tudjon válaszolni igazgató úr, egyben.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.
Dr. Tóth László képviselő:
Nem frakcióvezetői minőségben, hanem az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző
Bizottság vezetői minőségében szeretném tájékoztatni a közgyűlést, hogy mint szakmai
bizottság, az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elfogadta, és
elfogadásra javasolja a közgyűlésnek is a katasztrófavédelem beszámolóját, az írásbelit, a
Karóczkai ezredes úr által tett szóbeli kiegészítését is. A városi tűzoltóparancsnok is jelen volt
a bizottsági ülésen, és ugyanúgy, mint polgármester úr, jónak értékelte, és köszönetét szeretné
kifejezni a katasztrófavédelemnek az elmúlt évi munkájáért, amit a beszámolóban írt, ill. amiről
tájékoztatta a bizottságot. A közgyűlésnek is ezt szeretnénk javasolni.
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Kiss Ferenc képviselő:
Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket! Csatlakozom az elismeréshez, a köszönethez, két
rövid kérdést szeretnék ezen kívül feltenni. Az elmúlt időszakban többször is problémaként
jelent meg, hogy a tűzoltó útvonalak, a tűzoltó csapok megközelítése a magas házaknál
probléma. Ez ügyben tudom, hogy egy átfogó ellenőrzést végeztek. Ennek mi az eredménye?
Van-e valamilyen utókövetkeztetése? A kirendeltség megfelelő személyi állománnyal
rendelkezik? Nincs utánpótlás probléma? A tűzgyújtási tilalom, ami aktuális, ez még érvényben
van-e, meddig van érvényben, és ki az, aki ezt fel tudja oldani? Egyébként az előterjesztés
nagyon színvonalas, részletes, azt mutatja, hogy a zalaegerszegi kirendeltségen színvonalas
munka folyik.
Egri Gyula tű. ezredes, igazgató:
Először a kérdésekre szeretnék reagálni. Az első kérdéssel, a tűzoltó útvonalakkal
kapcsolatosan: a középmagas épületek tűzoltási felvonulási területeiről van szó, és azokról a
beálló helyekről, ahol létrával a magasban lévő tüzek oltását eredményesen tudjuk megoldani.
Ez minden olyan városban, ahol középmagas épületek vannak, probléma, itt egy gyakorlat
folyamán bizonyosodott be, hogy Zalaegerszegen is vannak ilyen gondok. Átfogó és közös
ellenőrzéseket hajtottunk végre a rendőr-főkapitánysággal, ill. a zalaegerszegi
rendőrkapitánysággal, mert az ő illetékessége ez a terület. Nem akarok Önöknek számokat
mondani, mert nem vagyok pontos, de nagyon sok büntetést szabott ki a rendőrség, mi kb. 8
tűzrendészeti bírságot szabtunk ki ezekben az esetekben, ennek 30 eFt az alja, és 50 eFt a
plafonja. Tisztul a terület, meg is sajtóztuk, ennek következtében nagyon sok lakossági
bejelentésünk van, és akkor tudunk kimenni, amikor valós problémával találjuk magunkat
szembe. Úgy látjuk, hogy egyre jobb a jogkövető magatartás. Sosem gondolom azt, hogy nem
fognak oda megállni, hiszen a parkolási lehetőségek végesek minden városban, de ennek
mindenképpen érvényt kell szerezni, hiszen a lakosság biztonsága ebből a szempontból a
legfontosabb. A kirendeltség megfelelő személyi állománnyal rendelkezik, gyakorlatilag a
legnagyobb kirendeltség a megyében, hiszen a megyeszékhely szempontjából ez elsődleges is.
Minden kirendeltségi hivatásos dolgozónk, mind a szakmai, mind az általános, végzettséggel
rendelkezik, ennek megfelelően látják el a feladataikat. Túlmunka keletkezett korábban a
hatósági osztály területén, de az is meg lett erősítve, és gyakorlatilag hatékonyabban lehetett
szétosztani. Most már a kiemelt beruházások első foka hozzánk került, a megyéhez, elég sok
kiemelt beruházás van most is, említette polgármester úr, voltak döntések egy pár ügyben,
azoknál elsőfokú hatóságként a katasztrófavédelem szerepel szakhatóságként, bizonyos
ügyekben, ezáltal nagymértékben levontuk, a nagy munkákról levettük a kirendeltségi hatósági
osztályokról a munkát. A tűzgyújtási tilalmat a Földművelésügyi Minisztérium rendeli el, a
tűzgyújtási tilalom egy általános kérdés, hiszen a főutaktól, vasútvonalaktól, erdőktől 200 m-es
távolságban lévő tűzgyújtási tilalmat jelenti. Itt bent a városban, a város által igazgatott
területeken a város által meghozott határozat, hogy mikor és mit lehet égetni, az határozza meg.
Nem hiszem, hogy ebbe a száraz időszakban fel kellene oldani, az erdőinket félteni, vigyázni
kell, ennek mindenképpen hatványozottan eleget is teszünk. Csak az idén kb. 30 tűzrendészeti
bírságot szabott ki a rendszerünk a megyében – nem Zalaegerszegen – és általában felügyelet
nélkül hagyott tüzek, gyújtogatások következtében, amit be is tudtunk bizonyítani, és némelyik
helyzetben rendőrségi szakaszba is kellett tenni az eljárást. Két ügyben szeretnék még a
közgyűlésnek jelenteni. Az egyik a kéményseprés ügye, meg szeretném Önöket nyugtatni, hogy
a katasztrófavédelemnél jó kezekben, jó helyen van a kéményseprés. Egyrészt a
kéményseprőink zömét átvettük, dolgoznak, és egyébként itt, ebben az épületben vannak, itt
van a székhelye. 18 kéményseprőt vettünk át a 23-ból, akik a megyében dolgoztak, azért nem
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mind a 23-at – felvehettük volna őket –, csak mind korban, mind egészségügyi állapotban nem
voltak alkalmasak arra, hogy hivatásos kéményseprőként dolgozzanak nálunk. A maradékot a
nem lakossági szegmensben dolgozó kéményseprő-ipari vállalkozások foglalkoztatják. Van
még kb. 6 helyünk betöltetlen, 25 kéményseprőnk lenne, a felvételük folyamatban van, a
képzésük is folyamatban van. Nem nagyon van jelentkező egyébként kéményseprőnek, úgy
kell őket nagyon-nagyon megköröztetve bepályáztatni. A sormunkával kapcsolatban nem volt
elmaradás a tavalyi évben sem, mind Zalaegerszeg vonatkozásában, mind Zala megye
vonatkozásában elmaradás nélkül, azt hiszem, egyedüli megyeként, akiknek nem kellett átvinni
következő évre, és idén is nagyon jól indultunk, nagyon jó szakmai háttérrel, és felszereltséggel
rendelkezik a kéményseprői-ipari társadalom. Amit még szeretnék jelenteni, hogy a
kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatban mivel mi vagyunk a felügyeleti szerv, nem
nálunk van, de a katasztrófavédelem működteti, az országos, hozzánk panasz, érdemi panasz,
kivizsgálásra késztető panasz nem érkezett a kéménysepréssel kapcsolatban, inkább pozitív
visszajelzések voltak, és az rengeteg. A másik a zalaegerszegi tűzoltólaktanya felújítása. Azt
kell mondanom, akkor, amikor Zalaegerszeg városa döntött a tűzoltóraktár felépítéséről, és
megépítették – ez az 1800-as évek végén volt – az akkori városatyák nagyon jó helyre tették ezt
a tűzoltólaktanyát, jól megépítették, mert azóta nem nagyon volt ez felújítva, egyben nem volt
megrendezve, és működik még mindig, de már nagyon-nagyon ráfér, hogy ez a felújítás
megtörténjen. Ez most érkezett el, és örömteli hírt mondok, nem bruttó 500, hanem nettó 500
millió Ft lett a vége, ami azt jelenti, hogy a teljes udvart is rendbe fogjuk tudni tenni,
szinteltolások vannak, és meg fogjuk tudni azokat a nagyon régi anomáliákat oldani, amire
korábban nem is gondoltunk volna, hogy megoldjuk. A vízelvezetéstől a csatornázásig, a teljes
elektromos rendszer felújításáig, a középső épületre egy szintet szeretnénk húzni, teljes
hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, tehát nagyon szép, kulturált, a régi arculatának megfelelően
akarjuk egyébként visszaállítani ezt a laktanyát. A közbeszerzési eljárás az OKF-nek a II. félév
elején van, ez a 60 napos közbeszerzési eljárást figyelembe véve azt jelenti, hogy
szeptemberben indulhat a beruházás, és szeretnénk, ha a következő év első felére a
beruházásnak vége lenne. Ez nekünk csak óhaj, majd meglátjuk a kivitelezőket. Nekünk ezzel
kapcsolatban nagyon komoly logisztikai gondjaink lesznek, ebben lehet, hogy kérni fogom
polgármester úr segítségét is. Egyrészt egy működő tűzoltóságot kell nekem gyakorlatilag
folyamatában biztosítanom az építési területen, mert ott egy építési terület lesz. Másrészt a
teljes kirendeltséget, aki a hatósági munkát, ill. a tűzmegelőzési tevékenységet végzi, azt ki kell
költöztetnem, ide fogom egyébként, a Kvártélyház azon részébe, ami még a mi tulajdonunkban
van, és ezzel kapcsolatban, a költöztetéssel kapcsolatban kérek kis segítséget. A másik, hogy
bútorokra nem kaptunk pénzt, itt a bútorokkal főleg a zalaegerszegi hivatásos tűzoltóparancsnokságot értem, a szekrény-elhelyezési körülményei, a tűzoltólaktanya irodáinak az
elhelyezési körülményei a ’70-es évek szintjét sem üti már meg, mert még korábbiak a bútorok.
Ebben a dologban az elmúlt év beszámolójának időszakában már kértem segítséget, és
polgármester úr megígérte, hogy megvizsgálja ezt a kérdést. Újból ezt teszem, ez a következő
évben lesz, mert a bútorok akkor kellenek, amikor már teljes egészében felújult a rendszer,
annak lesz az időszaka.
Balaicz Zoltán polgármester:
Ez a mi esetünkben nyilván a 2018-as költségvetést érintené, kérem, hogy az év második
felében erről egyeztessünk, hogy milyen módon tudunk segíteni a felújításhoz kapcsolódó plusz
kiadásokban.
További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait,
szavazzanak, alakszerű határozat nélkül, a formai követelmények mellőzésével fogadjuk el a
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tájékoztatót. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a
Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
Köszönöm igazgató úrnak, kirendeltségvezető úrnak, és valamennyi kollégájuknak az áldozatos
munkájukat!
24.
Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi támogatott munkaerő-kölcsönzési
tevékenységéről
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Aladi Gusztáv igazgató urat. Ahogy képviselőtársaim is látják,
összességében az év folyamán 17 vállalkozással is kapcsolatban állt a cég, ez a tavalyi
esztendőben 44 munkavállalót érintett. Kérdezem igazgató urat, kívánja-e kiegészíteni az
előterjesztést. Nem kíván szólni, kérdés esetén természetesen szívesen válaszol. Az
előterjesztés határozati javaslatot tartalmaz, ami egy átcsoportosítással kapcsolatos.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről
nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen,
egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
ZMJVK 71/2017. (IV.13.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2016. évi
munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
A 2017. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenység pénzügyi fedezete a 2017 évi
önkormányzati költségvetésben, a „Foglalkoztatás támogatás, munkaerő kölcsönzés”
előirányzatban biztosított 14.000 e Ft, amely összeg tartalmazza a Kft. e
feladatellátásához szükséges, működési költségekhez felhasználható 2.800 e Ft-ot.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzügyi megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Balaicz Zoltán polgármester:
Köszönöm igazgató úrnak és kollégáinak a munkáját!

25.

Tájékoztató külföldi utazásról (Hannover - CeBIT)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Bali Zoltán elnök úr beszámolója részletesen leírta, hogy ez egy nagy lehetőség volt arra, hogy
Zalaegerszeg, és azon keresztül hamarosan a járműipari tesztpálya is be tudjon mutatkozni. Itt
szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét, hogy hamarosan lesz egy külföldi út
Dunaszerdahelyre, képviselőtársaimat már megszólítottuk, megkapták a leveleket, és végül is
Dr. Paksy Zoltán képviselő úr jelzett vissza, így Ő lesz a dunaszerdahelyi delegáció tagja. Most
kaptunk nemrég egy másik meghívót is, szeretném jelezni képviselőtársaimnak, hogy van
lehetőség Marosvásárhelyre, a testvérvárosunk hivatalos nagy ünnepségére, május 24-28.
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között lesz a rendezvény. Kérem, hogy Bogár Beáta nemzetközi szakreferens kollégánknak
jelezzék képviselőtársaim, ha e tekintetben szeretnének részt venni az utazáson.
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni.
Kiss Ferenc képviselő:
Csak reagálok polgármester úrra. Biztos szép Dunaszerdahely is, meg egy marosvásárhelyi út
is, de azért Hannoverbe egy szakmai kiállításra szívesebben utazik az ember. Remélem,
sikeresek voltak a tárgyalások, mindkettő az önvezetős pályához kapcsolódott, ha a cél
érdekében hasznos volt, akkor tényleg jó.
Balaicz Zoltán polgármester:
Igen, a beszámolókban olvashatták, hogy mindkettő elsősorban a járműipari tesztpályával
kapcsolatos egyeztetéseket takarta, és reményeink szerint ez sikeres is volt, hiszen hamarosan,
május 19-én sor kerül ennek a 40 milliárd Ft-os beruházásnak az alapkőletételére is, amelyre
természetesen majd szintén várjuk képviselőtársaimat.
További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait,
szavazzanak, alakszerű határozat nélkül, a formai követelmények mellőzésével fogadjuk el a
tájékoztatót. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a
külföldi utazásról szóló tájékoztatót.

26.

Tájékoztató külföldi utazásról (Düsseldorf-Dessau)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Balaicz Zoltán polgármester:
Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről
nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak, alakszerű határozat nélkül, a formai
követelmények mellőzésével fogadjuk el a tájékoztatót. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14
igen, egyhangú szavazással elfogadta a külföldi utazásról szóló tájékoztatót.
Balaicz Zoltán polgármester 11:10 órától zárt ülést rendel el,
melynek keretében a testület a 27.) – 29.) napirendi pontokat tárgyalja meg.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
Balaicz Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes,
11:50 órától nyilvános ülés keretében folytatja a munkát.

30.

Interpellációs bejelentésekre válasz

Balaicz Zoltán polgármester:
Dr. Paksy Zoltán képviselő úr interpellációjára az alábbi választ adom. (Az interpellációs válasz
a jegyzőkönyv melléklete.) Kérdezem, kívánja-e, hogy felolvassam a Mindszenty központtal
kapcsolatos választ, hiszen a lényeg, ahogy a kérdése is elhangzott, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottság március 27-i ülésén megismerhette azt a részletes anyagot, amire a
múlt közgyűlésen ígéretet tettem, azóta ezt képviselő úr megkapta, megismerhette.
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Dr. Paksy Zoltán képviselő:
A kérdésemre a bizottság elé terjesztett válasz, és egyben amit főjegyző úr is felém közvetített,
megfelel annak, amit pontosan kérdeztem, erre voltam kíváncsi, ezért elfogadom a választ.
Balaicz Zoltán polgármester:
Dr. Kovács Gábor c.főjegyző úr válaszol Galbavy Zoltán képviselő úr interpellációjára.
Képviselő úr nem kérte a válasz felolvasását. (Az interpellációs válasz a jegyzőkönyv
melléklete.)
Galbavy Zoltán képviselő:
Köszönöm, nem kérem a felolvasását, a választ elfogadom.
Gecse Péter alpolgármester:
Kiss Ferenc képviselő úr interpellációjára az alábbi választ adom. (Az interpellációs válasz a
jegyzőkönyv melléklete.) Kérem a válasz elfogadását! Annyival szeretném még kiegészíteni, ha
képviselő úr is egyetért, és ideje engedi, akkor egy helyszíni bejárást mindenképpen a Műszaki
Osztály szakembereivel együtt szervezünk. Ahogy korábban a költségvetés tárgyalásánál is
képviselő úr annak a lehetőségét jelezte, azt a kérést fogalmazta meg, amennyiben költségvetés
módosítás van, és van erre lehetőség, akkor ezekre a kérésekre figyeljünk oda. Nyilván itt most
konkrét bekerülési összeget nem tudok mondani, de ha egy helyszíni bejárás során ezt
felmérjük, akkor ezt az ügyet ebbe az irányba tovább lehetne vinni.
Kiss Ferenc képviselő:
Alpolgármester úr többet mondott most szóban, mint amit leírtak, mert a leírt szöveg egy
langyos, semmitmondó válasz volt, és ezt nem is tudom így elfogadni. Ugyanis nem a
Gólyadombi útról volt szó, hanem a Gólyadombi lakóparkban lévő, több mint 10 éve átadott
közművek megsüllyedtek, megrepedtek, lesüllyedtek a fedlapok, a járdákon szabályosan
megáll a víz, mert a szennyvízbekötéseknél laza volt a talaj valószínűleg, ezért rendszeresen
megáll a víz. Azért nem tudom elfogadni, mert azt mondja, hogy majd bejárásra sor kerülhet,
ill. csak akkor lesz erre pénz, ha a költségvetésben külön soron szerepeltetésre kerül. Olyan
választ vártam volna, hogy igen, képviselő úr által egyeztetett időpontban bejárás van, van egy
tényfeltárás, és azt mondja, ennek a bekerülési költsége 500 eFt, erre június 30-ig sor kerül.
Akkor elfogadom. De így ezt nem tudom elfogadni!
Balaicz Zoltán polgármester:
Képviselő úr nem fogadta el a választ, ettől függetlenül kérem alpolgármester urat,
mindenképpen legyen egyeztetés képviselő úrral, és legyen helyszíni bejárás. Mivel képviselő
úr nem fogadta el a választ, kérem a közgyűlés tagjait, szavazzanak az interpellációs válasz
elfogadásáról. Megállapítom, hogy a testület 10 igen, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadta az interpellációs választ.
A képviselőtestület ugyan elfogadta a választ, de ettől függetlenül kérem alpolgármester urat,
hogy a Műszaki Osztály bevonásával Kiss Ferenc képviselő úrral legyen személyes egyeztetés,
és helyszíni bejárás is.
Gecse Péter alpolgármester:
Sümegi László képviselő úr interpellációjára az alábbi választ adom. Kérdezem képviselő urat,
kívánja-e, hogy a választ felolvassam, hiszen személyes egyeztetésen volt nálam, ahol teljes
körűen átbeszéltük a kéréseit, felvetéseit. (Az interpellációs válasz a jegyzőkönyv melléklete.)
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Sümegi László képviselő:
Nem kérem felolvasni. Egyetlen dolgot kérek a már elvégzett munkákkal kapcsolatban, hogy
azoknak a köre legyen teljes, hiszen a munkák jelentős része elvégzésre került, amit az ott
lakók nevében meg is köszönök. Viszont a Berek utca és a Cserfa utca találkozásánál az úttest
alatt áthaladó csapadékvíz elvezető csatornát mindenképpen meg kell még javítani, hiszen az
teljes átmenő szélességében eldugult, a csapadékvíz jelenleg az út mellett pang.
Balaicz Zoltán polgármester:
Elfogytak az interpellációs válaszok, interpellációs bejelentésekre adódik lehetőség.

31.

Interpellációs bejelentések

Dr. Kocsis Gyula képviselő:
Egy-két kérdést, interpellációt szeretnék feltenni, nem biztos, hogy az önkormányzatnak
közvetlenül kapcsolata van e kérdésekkel, de szóba kell hozzam.
Az önkormányzat egyik feladata a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint a
gazdaságszervezés. Ennek a kifejezésnek a tartalma nincs teljesen körüljárva, de úgy
gondolom, ebbe beletartozik esetleg a vállalkozások letelepítése, ill. a gazdasági élet figyelése
is. Ezzel kapcsolatos az a kérdés, amit felteszek. Vállalkozások, amelyek fuvarozással
foglalkoznak, illetve amelyek gyakran mozdulnak ki a városból, azt tapasztalják, hogy
Zalaegerszegen rendkívül magas lett az üzemanyagár, összehasonlítva a 3. legmagasabb
árkategóriában van a város. Akik ezt figyelték, azok ezt megállapították, és ez hihető, korábban
nem volt az. A másik tapasztalatuk pedig az, hogy szinte minden kúton egységes a benzinár,
míg olyan frekventált városokban, mint Győr, jóval alacsonyabb a benzinár. Van egy olyan
gyanú, hogy esetleg egy összebeszélt kartell-lehetőség van az itteni üzemanyag forgalmazók
között, figyeljen oda rá az önkormányzat, és próbáljon ebben hatni, hogy ne szaladjon el
ennyire, vagy legyen reálisabb az ár.
Polgármester úr a közelmúltban kapott egy levelet Botár Erzsébettől, közvilágítás témában.
Ő a Völgyi utca 19. szám alatt lakik, az utcában van kiépített közvilágítás, az oszlopok fel
vannak szerelve, lámpatestek elhelyezve rajta, égnek is lámpák, viszont előtte nem, pedig ott is
fent van a lámpatest az oszlopon. Kérte, hogy tegyék be az égőt, és kapcsolják be ezt a
világítást, mert az esti órákban a hazajutása nehéz. Olyan választ kapott, hogy ez szinte
teljesíthetetlen, különböző feltételeket sorolt fel a Műszaki Osztály. De ezt elküldte
polgármester úrnak is. Miután azt mondják, hogy magántulajdonban van, ahol az oszlop áll,
azért nem lehet, de hát nem ő a magántulajdonos, és nem is ő állította a villanyoszlopot, hanem
közérdekből állították fel, egyrészt hogy a villanyvezeték elmenjen, és hogy legyen világítás,
ami nincs meg. Kéri, hogy ebben valamilyen megoldást keressen az önkormányzat, mert az a
10-15 feltétel, amit felsoroltak, ez egy új kialakítású rendszernél lehet előírás, de ilyen esetben,
amikor már évtizedek óta ott állnak az oszlopok, nem megfelelő.
A Püspöki Grácián utca a harmadik. Tudom, hogy a csapadékvíz elvezetésének megoldása
benne van a költségvetésben, de azt mondja az ott lakó – a 18-asban, aki Zalaegerszeg
közismert személyisége –, hogy furcsa, hogy az utcát félbevágták, 0-tól a 16-os számig
megépítették az utcát, rendbe tették, és ott mintha elvágták volna, mintegy 70 méteres szakasz a
Jókai utcáig kimaradt a felújításból. Mind a csapadék elvezetése, mind az utca rendbetétele, a
burkolat rendbetétele. Kérik, hogy ebben legyen valamilyen megoldás. Többen már egyébként
megpróbálkoztak, ráadásul a csapadékvíz elvezető ilyen nyílt árok az út mellett, a csövek, amik
egymásnak adják át a vizet, magasan vannak, tehát a víz szinte megduzzad, és visszafelé folyik.
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Többen megpróbálták már megoldani, saját térburkolatot, egyebet raktak a járdára, de 8 házról
van szó és 70 méterről. Nem értik, miért.
A negyedik: a Takarék közben merült fel, hogy a társasházak egy belső, zárt telken vannak,
amit körbevesznek a családi házas ingatlanok, különösen az Ady utca felől. Egyik ilyen telken
a társasháztól szinte egy méterre áll egy most már nagyon magasra nőtt fenyőfa. Megnéztem,
az utcáról is lehet látni a ház fölött. Az ágai, miután egy méterre van, a társasház ablakait
verdesik, és ez zavaró. Azt kérik, ha már van egy ilyen fás szárú növényekre való
rendelkezésünk, akkor az önkormányzat valahogyan próbáljon segíteni ennek az ügynek a
megoldásában.
Az ötödik a temetkezési járat. Ez valamikor a korábbi ciklusban is szóba került, és örülnek,
hogy kialakításra került ott egy megfelelő járatrendszer, így különösen az idősek meg tudják
közelíteni az Új temetőt. Egyetlen probléma mutatkozik most, hogy a járat kimegy oda, viszont
az ellenjárat olyan hamar jön, hogy szinte nem tudják a sírokat meglátogatni, mert rohanni kell,
hogy elérjék visszafelé a járatot. Ha legalább egy óra különbség lenne az ellenjárat és a járat
között, akkor meg tudnák járni a temetőt, és meg tudnának emlékezni az elhunytakról, vagy
rendbe tenni a sírt. Ha ebben tudna segíteni az önkormányzat, ezt kérik.
Végezetül pont ma reggel került szóba, amit szóvá kell tegyek, két dolog is. Úgy tűnik, hogy a
Petőfi utca iskola melletti szakasza kezd megsüllyedni, valószínűleg alámosódás van. Mielőtt
nagyobb probléma lenne, azt kérik, ha lehet, nézzék meg és intézkedjenek a kijavításról.
Hozzáteszem zárójelben, én is azt tapasztalom, egyszer a Göcseji úton Sümegi László
képviselő úrral ketten kifogásoltunk egy oszlopot, ami egy ilyen elterelő oszlop volt,
figyelemfelkeltő. Belyukadás volt az aszfalton, azt kifoltozták, de úgy látszik, hogy valami
ilyesmi lehet, hogy alámosódás, mert ugyanúgy kezd belyukadni most már a befoltozott rész.
Ha már a Petőfi utcát megnézik, akkor oda is kerüljön figyelem, mert lehet, hogy beszakad az
úttest, és akkor még nagyobb probléma lesz.
Köszönöm szépen, ezeket szerettem volna elmondani.
Balaicz Zoltán polgármester:
Ha megengedi, akkor a fuvarozáshoz kapcsolódó kérdését nem interpellációként kezelem, mert
nem helyi ügy. Kezeljük, csak ne interpellációnak vegyük, ezzel kapcsolatban megkérem
Matics Attila gazdasági tanácsadó urat, hogy egy összehasonlító elemzést csináljon nekünk,
mert számomra is érdekes, ha ez így van. Megnézzük, hogy ebben bármilyen beavatkozás
lehetséges-e.
A közvilágítással, a Takarék közzel, a temetkezési járattal és a Petőfi utcával kapcsolatban
Gecse Péter alpolgármester úr fog majd válaszolni.
A Püspöki Grácián utcával kapcsolatban pedig Bali Zoltán képviselő úr jelentkezett.
Bali Zoltán képviselő:
A körzetemben található utcáról lévén szó, ezért éreztem, hogy személyesen is meg kell
szólalnom az ügyben. Ahogy képviselő úr említette, a költségvetésben valóban megtalálható
volt a mai napig ez a 2,5 millió Ft-os felújítási sor, azonban ezt egyéb célokra, a Jókai utcában
való balesetveszélyes járdák felújítására, ill. egy másik beruházásra szerettük volna felosztani,
így ez felosztásra került. Ahogy 2015-ben a Mikes utcánál megoldottuk a csapadék-, ivóvíz,
szennyvíz, útburkolat és minden egyéb helyreállítását, tavaly a Batsányi utcában, idei évben az
Arany János utcában szeretnénk ezt megoldani. A jövő esztendőben szeretném, ha egy nagyobb
tétellel – tehát nem 2,5 millió Ft-tal, ami egyébként csak egy-két lokális javításra lenne
elegendő –, hanem a Püspöki Grácián utcában található nyíltvízi árkok teljes felújítása, a
járdarészek felújítása, valamint a csapadékvíz elvezetésének a megoldása is egy nagyobb
projekt keretében megoldódna. Ezt én személyesen ígérem. Egyébként az útburkolattal
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véleményem szerint nincsenek olyan problémák, az jó pár évvel ezelőtt fel lett újítva. Javaslom,
ha van ilyen kérése a lakóknak, akkor nyugodtan jelezzék felém, mindig ki szoktam menni
személyesen, megvizsgáljuk, készítünk róla fotókat, a műszaki tervdokumentációját elkészíti az
illetékes szakosztály. Utána pedig lehetőség szerint a 2018. évben, a költségvetési rendelet
megalkotásánál nem egy apró, lokális javítás, hanem egy nagyobb költségvetési összeggel
szeretném majd szerepeltetni. Egyébként az utca csapadékvíz elvezetése, járdáinak felújítása,
fasor, és egyéb ilyen beruházások tervben vannak, ezt szeretném majd megoldani a
közeljövőben.
Balaicz Zoltán polgármester:
Azt kérjük közösen képviselő úrral, hogy figyeljen a 2018-as évben ennek a beruházásnak a
megvalósulására.
Dr. Kocsis Gyula képviselő:
Egy dolgot kérek. Az üzemanyag, a fuvarozás kérdését köszönöm szépen, hogy megnézik,
lehet, hogy valóban komoly problémát jelent. Ebben viszont kérem, hogy nézzük meg egy
helyszíni bejáráson, mert azt mondja, hogy az útburkolat nem, de ott is egyébként látszik,
odahívtak, megnéztük. Régen, valamikor pár évvel ezelőtt ott is csatornát fektettek az
útközépre, pontosan látszik, hogy szét van töredezve, be van süllyedve, kitörik az aszfalt.
Odáig, a 16-os házig szépen meg van csinálva az útburkolat, onnan mintha elvágták volna, és
csak egy 70 méteres szakaszról van szó.
Balaicz Zoltán polgármester:
Képviselő úrral megnézik.
Kiss Ferenc képviselő:
Több észrevételem lenne, köztük van kérdés, interpelláció, kezdeném a ZTE stadion avatójával.
Igen, előzetesen kaptunk értesítést, hogy részt vehetünk ezen az avatón, én is ott voltam az
unokáimmal. Polgármester úr a beszédében megemlékezett sok olyan személyről, akik sokat
tettek a stadion létrejöttéért, és a felújításáért, többek között Bogár Imre. Nem vitatom Bogár
Imre feladatát, szerepét ebben, de én úgy gondolom, hogy elfért volna még ott mondjuk Varga
László neve is, aki abban az időben országgyűlési képviselőként is sokat lobbizott azért, hogy
az I. ütem közel 1,5 milliárd Ft-ból elkészüljön.
Ugyanehhez kapcsolódik, és örömmel láttam Zala megye, Zalaegerszeg közéleti csapatát, kicsit
szóvá is tettem, hogy ebben a városban, a megyében csak „narancsos” közéleti személyek
vannak, mások nem férnek közel, és nem férnek be a csapat környékére sem. Pedig biztosan
vannak fiatalok, akik a közéletben vannak, legalább mutatóban, mint a képviselőtestületben, és
ott lehettek volna.
Ugyanehhez kapcsolódik a lezárás. Amióta elkészült a stadion, a stadion keleti oldalán
elkészült egy parkoló, ami le van zárva egy félsorompóval. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a
ZTE hatásköre, vagy ez az önkormányzat tulajdona? Mert azért furcsállom, hogy egy elkészült
parkolót egy sorompóval lezárnak. Az rendben van, hogy egy mérkőzés előtt lezárják, többször
járok Felcsút felé, ott is előre kitáblázzák, lezárják, rendőrök irányítják, sőt, kirakják a táblát,
hová lehet bemenni. De amikor nincs mérkőzés, akkor nem értem, hogy miért van lezárva az a
parkoló, ami az önkormányzat területe szerintem.
A másik ilyen észrevételem, amit már reggel elmondtam, a piac melletti parkoló, amelyik
átkerült az önkormányzat kezelésébe, a Parkológazda üzemelteti. Több olyan megkeresés volt,
megszólítottak az utcán, hogy az utóbbi időben az önkormányzat közterület-felügyelői kocsiból
lefényképezik az autókat, akik a behajtani tilos táblával szemben hajtanak ki. Lehet, hogy
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szakszerű, jogszerű, de most már Tarlós főpolgármester úr kinyilatkozása után mindig kétségek
merülnek fel az állampolgárban, hogy mi szabályos, és mi nem. De azért, hogy valaki ott kijön,
30 ezer Ft-ot kiszámláznak neki, ez egy kicsit túlzás, pláne, ha sunyi módon történik ez az
egész. Mert egyébként ez a kereszteződés, ez a kanyar balesetveszélyes! Balesetveszélyes a kiés behajtás, balesetveszélyes, hogy nincs gyalogátkelőhely kijelölve, futkosnak át össze-vissza
az emberek, pláne piacnapokon. De ha ilyen szigorúan vesszük, hogy behajtani tilos tábla, vagy
a kötelező haladási iránnyal szemben hajt ki valaki, akkor már tapasztaltam ilyet a kórházi
parkolónál, tapasztaltam a piac másik parkolójánál, aki figyelmetlenségből behajtott, ahol
behajtani tilos van, mégsem kapott sem fényképet, sem 30 ezer Ft-os csekket.
Az északi elkerülő út, ami épült, a rendőrségnek egy nagyon jó büntetőterülete, amikor valaki
bekanyarodik a Hock János utcáról, akkor úgy gondolja, hogy ez már nem lakott terület, és nem
50-nel, hanem 60-nal jön, és rendszeresen büntetik. Valószínűleg jogosan. Itt csupán egy olyan
kérés volt, ha a város tehetné, akkor miután rákanyarodnak az elkerülő útra, egy 50 km-es
táblát el kellene helyezni, figyelemfelkeltés címén.
Amit szeretnék megkérdezni polgármester úrtól: minden háztartásban megjelent a kiadvány,
amely Zalaegerszeget értékeli 2016-ban. Azt is láttam, hogy ebben nagyon sok képviselőtársam
szerepel, polgármester úr, sok rendezvényről van szó. Azt kell mondanom, hogy erre ellenzéki
képviselők nem fértek fel, még háttérképként sem. Mennyibe került ez? Ki volt, aki készítette,
mennyibe került a terjesztése? Ez a költségvetésben hol szerepel?
A múltkori vitában, amikor a médiáról volt szó, hogy mennyi támogatást kap az újság, és a
televízió – csak az újságról volt szó –, akkor olyan választ adtak nekem, hogy ezt csak ne
vessem fel, mert Nagykanizsán 120 millió Ft jut erre. Megnéztem és megkérdeztem a
nagykanizsait, ott nem az újság kap 120 millió Ft-ot, hanem van egy ún. Médiaház Kft., amiben
benne vannak az újságok, a kiadványok, a televízió, és ez kap együtt 120 millió Ft-ot. Tehát
akkor nem kell nekünk arra hivatkozni, hogy bezzeg Kanizsán csak az újság, vagy csak a
televízió kap 120 millió Ft-ot, mert így, ebben a formában nem igaz.
Balaicz Zoltán polgármester:
A ZTE stadionnál direkt nem mondtam a beszédben semmilyen más politikus nevét. Ha
figyelte a beszédemet – ami visszanézhető –, csak a városvezető elődeimnek mondtam
köszönetet, így jött Kustos Lajos, és utána az összes polgármester is, akiket felsoroltam, tehát
így mondtam köszönetet. Azt gondoltam, hogy nekem, mint polgármesternek elsősorban őket
kell megemlítenem, mint akik az elmúlt időszakban városvezetőként ezért az ügyért tettek.
Egyébként a rendezvényt nem az önkormányzat szervezte, hanem a ZTE FC Zrt., sem a
tartalommal kapcsolatban, sem a közéleti válogatottal kapcsolatban nem tudok e tekintetben
véleményt mondani.
A stadion sorompó, a piac melletti parkoló és az elkerülő út Gecse Péter alpolgármester urat
érintő kérdések, amelyekre válaszolni is fog.
Az évértékelő nem egy új kiadvány, csak lehet, hogy elfelejtette képviselő úr, ez tavaly is
megjelent, ez csak ennek a folytatása. Adok belőle, hogy lássa, 2015-ben is milyen sikeresek
voltunk! Ez egy sorozat, minden évben megjelent, és meg fog jelenni ezután is minden
esztendőben, mert azt gondolom, hogy a polgárok korrekt tájékoztatásába ez mindenképpen
beletartozik. A megrendelő az önkormányzat, az önkormányzatnál külön soron lévő
kommunikációs keretből került kifizetésre, a szerkesztéssel, a nyomtatással és a terjesztéssel
együtt – ha jól emlékszem – kb. bruttó 4,5 millió Ft.
A többi kérdésre alpolgármester úr válaszol.

ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve
2017. április 13.

60. oldal/60

32.

E2yebek

Balaicz Zoltán pol2ármester:
Kapják majd képviselőtársaim a meghívókat, május 6-án lesz az Europtec üzemcsarnok
avatása, május 12-én, a város napján az aznapi iinnepségsorozatra vátjuk képviselőtársaimat.
Május 19-én pedig a járműipari tesztpálya Ünnepélyes alapkőletétele fog következni.
Köszönöm képviselőtársaimnak a mai aktív munkát, egyben engedjék meg, hogy
mindannyiuknak, és kedves családjuknak is áldott, békés, szeretetteljes Húsvéti Unnepeket
kívánjak!

Balaic: Zoltán polgármester a közgyűlés ülését,
ás ezzela testületi munkát 12.15 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr.
polgármester

ác Gábor

címzetesf egvző

Kovács Ildikó
jegyzőkönvvvezető
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