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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
 ZMJVK 151/2017. (VIII.31.) sz. hat. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 

magasabb vezetőjének megbízására 

vonatkozó közgyűlési határozat 

módosítása 

 

 

 ZMJVK 152/2017. (VIII.31.) sz. hat. Településrendezési eszközök módosítását 

megelőző településfejlesztési döntések 

meghozatala, valamint a területrendezési 

hatósági eljárás megindításához szükséges 

döntés meghozatala 

 

  

 ZMJVK 153/2017. (VIII.31.) sz. hat. Közterület reklámcélú hasznosítására 

vonatkozó szerződések és a reklámgazdai 

szerződés felülvizsgálata 

 



 A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI  

 
Tárgy: Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetőjének megbízására 

vonatkozó közgyűlési határozat módosítása 

 

ZMJVK 151/2017. (VIII.31.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 115/2017. (VI.15.) sz. határozatának 

kinevezésre és magasabb vezetői feladatok ellátásával történő megbízására 

vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségügyi Alapellátási 

Intézmény munkahelyre 2017. július 01-től kezdődően határozatlan időre - a 

közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidő kikötésével - heti 20 óra 

részmunkaidőben háziorvosi ápoló munkakörbe kinevezi Ladányi Ibolya Otíliát, 

ezzel egyidejűleg 2017. július 01-től 2022. június 30-ig Ladányi Ibolya Otíliát bízza 

meg az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetői feladatainak 

ellátásával. 

 

Egyebekben a 115/2017. (VI. 15.) számú határozat változatlanul hatályban marad. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szükséges hiánypótlást a Magyar 

Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága részére küldje meg. 

 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntések 

meghozatala, valamint a területrendezési hatósági eljárás megindításához szükséges 

döntés meghozatala 

 

ZMJVK 152/2017. (VIII.31.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a zalaegerszegi 0788/27 hrsz-ú 76-os főközlekedési út tervezési 

területtel érintett szakaszát, valamint az attól délre lévő 0788/47 hrsz-ú 

ingatlant az előterjesztés 3. melléklete szerint.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse el a 

területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd 

az egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze 

a közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2017. szeptember 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja az ADA cégcsoport tervezett bútorgyártó kapacitás bővítéséhez 

szükséges zalaegerszegi 0100 hrsz-ú út tervezési területtel érintett szakaszát az 

előterjesztés 4. melléklete szerint. 

 A közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse el a 

területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd 

az egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze 

a közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2017. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a zalaegerszegi 0100 hrsz-ú út 

tervezési területtel érintett szakaszára vonatkozó, Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Településszerkezeti tervének és építési szabályzatának módosítását 

megalapozó, a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületen beépítésre szánt 

terület kivételes kijelölésére irányuló területrendezési hatósági eljárás 

megindításával egyetért.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a térségi terület-felhasználási 

engedély kérelmet nyújtsa be a Zala Megyei Kormányhivatalhoz. 

 

Határidő:  2017. október 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Közterület reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződések és a reklámgazdai 

szerződés felülvizsgálata 

 

ZMJVK 153/2017. (VIII.31.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felülvizsgálta a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MAHÍR CITYPOSTER Kft. között 

2008. november 28. napján közterület reklámcélú hasznosítására vonatkozóan 

létrejött és 2018. november 30. napjáig hatályos szerződését (fa körüli 

hengerek) és megállapította, hogy az nem felel meg a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szerződést hivatkozással annak 

13.) pontjára 2017. december 31. napjára három hónapos felmondási idővel 

megszünteti. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a MAHÍR CITYPOSTER Kft. 

írásban tájékoztassa. 

 

 Határidő: 2017. szeptember 20  

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 



2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felülvizsgálta a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MAHÍR CITYPOSTER Kft. között 

2005. június 8. napján létrejött és 2020. május 31. napjáig hatályos 

reklámgazdai szerződését és megállapította, hogy az nem felel meg a hatályos 

jogszabályi rendelkezéseknek. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szerződést hivatkozással annak 

IV/17. pontjára 2018. május 31. napjára hat hónapos felmondási idővel 

megszünteti. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a MAHÍR CITYPOSTER Kft. 

írásban tájékoztassa. 

 

 Határidő: 2017. szeptember 20.  

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felülvizsgálta a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MAHÍR CITYPOSTER Kft. között 

2006. március 28. napján közterület reklámcélú hasznosítására vonatkozóan 

létrejött és 2020. május 31. napjáig hatályos szerződését (hirdetőoszlopok) és 

megállapította, hogy az nem felel meg a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény 15. §-ra, valamint a településkép védelméről szóló 

törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján 2020. 

május 31. napjáig változatlan tartalommal fenntartja a szerződést, annak 

lejártát követően nem kíván új szerződést kötni. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a MAHÍR CITYPOSTER Kft. 

írásban tájékoztassa. 

 

 Határidő: 2017. szeptember 20. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felülvizsgálta a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a JC Decaux Hungary Zrt. közterület 

reklámcélú hasznosítására vonatkozóan 2005. június 20. napján határozatlan 

időre létrejött szerződését (utasvárók) és megállapította, hogy az nem felel 

meg a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a 

szerződésmódosítást a JC Decaux Hungary Zrt-vel annak érdekében, hogy a 

szerződése megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződésmódosítással kapcsolatban a 

JC Decaux Hungary Zrt-vel történő tárgyalások lefolytatásra. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgálat eredményeképpen 

és a JC Decaux Hungary Zrt-vel folytatott tárgyalások eredményétől függően a 

módosított szerződésről szóló előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé. 

 

 Határidő: 2017. december 31.  

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
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