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Tájékoztató a 2018. július 23-i rendkívüli
közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól

A KÖZGYŰLÉS RENDELETE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
21/2018. (VII.24.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló
25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016.(VII.07.)
önkormányzati rendelet 37/B §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Különleges beépítésre nem szánt övezet
37/B §
(1)

A különleges beépítésre nem szánt övezetekben azok rendeltetéséhez tartozó
építmények és a rendeltetést kiszolgáló másodlagos rendeltetésű épületek helyezhetők
el, illetve az övezet területe e rendeltetés szerint hasznosítható. A különleges beépítésre
nem szánt övezetek szabályozási tervben szereplő jele és rendeltetése a következő:
övezeti
jel
Kb-bá
Kb-kk
Kb-kb
Kb-sp
Kb-sp-2
Kb-t
Kb-v

elhelyezhető rendeltetés és építményei
bánya
közösségi kert, és a kapcsolódó raktár és szociális
építményei
kavicsbánya roncsolt területeinek helyreállítására és
extenzív-természetközeli fenntartására szolgáló
építményei
sportépítmény, valamint a hozzá kapcsolódó szociális,
raktár, kereskedelemi, vendéglátó és szálláshely
szolgáltató építményei
temető és kiszolgáló építményei
vadászattal kapcsolatos közösségi, vendéglátó, szállás
jellegű és tároló építményei

Kb-bá

nem
korlátozott

kialakult

Kb-kk

övezet
területe

övezet
területe

Kb-kb

(3) bekezdés
b) pontja
szerint

Kb-sp

Kialakítható legkisebb
zöldfelület mértéke

Megengedett legnagyobb
beépítési magasság

Megengedett legnagyobb
beépítettség mértéke

Beépítési mód

Beépíthető legkisebb
telekszélesség és terület

A különleges övezetek telkein az építési használat megengedett felső határértékei és a
telekalakítás szabályai a következők:

Kialakítható legkisebb
telekszélesség és terület

(2)

3%

nem korlátozott

nem
korlátozott

szabadon álló

1%

Homlokzatmagasság:
4,0 m
Épületmagasság:
4,0 m

80 %

kialakult

szabadon álló

telkenként
legfeljebb 90
m2 hasznos
alapterülettel

Homlokzatmagasság:
5,0 m
Épületmagasság:
4,0 m

állandó
vízzel nem
borított
terület 90 %

övezet
területe

2000 m2

szabadon álló

5%

a sportpályák
területén túl
20 %

Kb-sp-2

Övezet
területe

kialakult

Szabadon álló

10 %

Homlokzatmagasság:
7,5 m
Épületmagasság:
7,5 m
Homlokzatmagasság:
7,5 m(1)
Épületmagasság:
7,5 m(1)

Kb-t

övezet
területe

kialakult

szabadon álló

2%

nem korlátozott

nem
korlátozott

Kb-v

övezet
területe

10 %

Homlokzatmagasság:
9,0 m
Épületmagasság:
7,5 m

70 %

kialakult

szabadon álló

szabadon álló

nem
korlátozott

(1): Műtárgyak magassága nem korlátozott

2.§
(1)

Ez a rendelet 2018. július 24. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

(2)

A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
A rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem
kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

Dr. Sándor Erzsébet sk.
aljegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Zalaegerszegi Football Club Zrt. sportlétesítmény fejlesztési elképzeléseinek
megvalósítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által nyújtott támogatás terhére
ZMJVK 123/2018. (VII.23.) sz. határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Zalaegerszeg Október 6. tér 16.
szám alatti 3013/D hrsz-ú épület (öltöző) megnevezésű, a Zalaegerszeg
Október 6. tér 16. szám alatti 3013/F hrsz-ú épület (irodaház) megnevezésű, a
Zalaegerszeg Október 6. tér 16. szám alatti 3013/G
hrsz-ú épület
(sportcsarnok) megnevezésű, a Zalaegerszeg külterület 0877/3 hrsz-ú kivett
sporttelep megnevezésű és a Zalaegerszeg, 6522/1 hrsz-ú kivett sporttelep
megnevezésű ingatlanokon a ZTE Football Club Zrt. (8900 Zalaegerszeg,
Október 6. tér 16.; adószám:11535881-2-20) mint kedvezményezett a
2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat szerint a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által az Magyar Labdarúgó Szövetség részére biztosított 800
millió forint támogatás terhére az előterjesztésben részletezett műszaki
tartalommal megvalósítsa sportfejlesztési programját.
2. A Közgyűlés biztosítja, hogy a fejlesztéssel érintett sportlétesítmények a ZTE
Football Klub Zrt. mint kedvezményezett beszámolójának az NFM általi
jóváhagyásától számított legalább 5 éves folyamatos sportcélú használata
megvalósuljon.
3. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a támogatás terhére megvalósuló fejlesztés
eredményét a ZTE Football Klub Zrt. mint kedvezményezett veszi fel és tartja
nyilván számviteli nyilvántartásaiban, legalább a támogatási szerződés szerinti
fenntartási kötelezettség kedvezményezett általi teljesítéséig, azaz a ZTE
Football Klub Zrt. mint kedvezményezett beszámolójának az NFM általi
jóváhagyásától számított legalább öt évig.
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a projekt megvalósításához
forrást nem biztosít.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításhoz szükséges
tulajdonosi és egyéb nyilatkozatok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. július 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú 2018. évi
pályázati kiírásra benyújtott pályázat hiánypótlása
ZMJVK 124/2018. (VII.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 90/2018. (V.17.) sz. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
„1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az „Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú 2018. évi pályázati kiírásra az
alábbi témában:
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Szent László utcai Tagóvodája
(8900 Zalaegerszeg, Szent László utca 53., hrsz.: 1054/1)
melegítőkonyha
felújítása,
mely
megvalósításának
és
finanszírozásának tervezett időbeni ütemezése 2019. július 22.augusztus 16.
A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges 50%-os önerőt,
3.568.003,- Ft összegben biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektek megvalósításhoz
szükséges további intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2.

2019. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a
költségvetés soron következő módosításakor, illetve a 2019. évi költségvetés
tervezésekor a pályázati cél nevesítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a támogatási értesítést követő költségvetés-módosítás,
legkésőbb a 2019. évi költségvetés tervezésekor
Balaicz Zoltán polgármester”

Tárgy: KEHOP-2.1.3-15-2017-00057 azonosító számú Nyugat- és Dél-Dunántúli
ivóvízminőség-javító program 3. (NYDDU 3.) projekt megvalósításához konzorciumi
együttműködési megállapodás jóváhagyása
ZMJVK 125/2018. (VII.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat tartalmát, mely
alapján a Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 3. (NYDDU
3.) projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program nevesített
kiemelt projektjei között szerepel.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat
alapján a projekt indikatív támogatási kerete 2,53 nettó Mrd Ft, a
Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető indikatív önerő 0,41
nettó Mrd Ft.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt keretében
megvalósítani kívánt fejlesztéshez szükséges saját forrással nem rendelkezik,
ezért a saját forrást állami önerő támogatás igénybevételével, a Magyar Állam
hozzájárulásával tudja biztosítani.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés 1. sz.
mellékletében foglalt KEHOP-2.1.3-15-2017-00057 azonosítószámú „Nyugatés Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 3. (NYDDU 3.)” című
projekt megvalósításához szükséges, Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program keretében támogatásban részesített szennyvízelvezetési
és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvízminőség-javító beruházások
megvalósítását szolgáló projektek megvalósításáról szóló konzorciumi
együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő:
Felelős:
2.

2018. augusztus 30.
Balaicz Zoltán polgármester

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a KEHOP 2.1.3. „Nyugat- és DélDunántúli ivóvízminőség-javító program 3. (NYDDU 3.)” című pályázattal
kapcsolatos költségvetést nem érintő nyilatkozatok és egyéb, a projektben
szereplő feladatok megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására,
valamint a közbeszerzési eljárások során a szükséges döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv (2018-2032. évek), illetve a
víziközmű vagyonra vonatkozó, 2018. évi felújítási és pótlási terv módosítása
ZMJVK 126/2018. (VII.23.) sz. határozata
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 2017/7516-4 számú határozattal
jóváhagyott, 2018-2032. 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 2018-2032. évekre vonatkozó 15
éves gördülő (víziközmű) fejlesztési terv módosítása ügyintézésével
kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Határidő:
Felelős:
2.

2018. augusztus 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 szennyvíz vagyonára vonatkozó
12/2018. (II.07.) határozatával elfogadott, alábbiakban meghatározott, 2018.
évi felújítási és pótlási terv módosítását azzal, hogy az egyes feladatok a
szennyvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendeletében lesznek meghatározva.
A szennyvíz vagyonra vonatkozó 2018. évi felújítási és pótlási terv
módosítása
Bruttó becsült
S.sz.
Felújítási cél megnevezése
költség
(e Ft)
I.
2016. évből áthúzódó feladatok:
1
Berzsenyi u. 11-13. szennyvíz-vezeték rekonstrukció
22 493
II.
2017. évből áthúzódó feladatok:
1
Arany János utca szennyvízvezeték rekonstrukció
238 760
2
2017. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák
66 844
Zalaegerszeg, Arany-Mártírok u. közötti összekötő u.
3
7 570
melletti lakóingatlanok szennyvíz-elvezetése
4
Falumúzeum u. szennyvízbekötése
8 349
5
Műszaki tervezés
1 605
Összesen (I.+II.):
631 371
III.
2018. évi feladatok:
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének
1
76 804
biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások
Szennyvízátemelők szivattyúcsere beépítéssel
2
29 972
(új beszerzés)
Szennyvízátemelők építmény, műtárgy felújítás
3
15 939
(vízzárózás, bevonat stb.)
4
2018. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák
55 880
5
Átemelők villamos fogyasztásmérő hely felújítása
233
6
Zalaegerszeg, szennyvízakna cserék
20 050
7
Zalaegerszeg, Mókus u. szennyvízvezeték kiváltás
29 210
Zalaegerszeg, Hegyalja u. 59-65. tömbbelsők
8
36 830
szennyvízvezeték kiváltás
Zalaegerszeg, Takarék köz III. ütem szennyvízvezeték
9
12 700
rekonstrukció
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. szennyvízvezeték
10
11 700
rekonstrukció
11
Zalaegerszeg, Fenyves köz szennyvízvezeték kiválás
15 240
12
Műszaki tervezés
8 509
13
Kazinczy tér – Sportcsarnok előtti tér közötti főgyűjtő
285 750

csatorna rekonstrukció (ÚJ)
Összesen:
Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.+III.)

313 067
944 438

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

2018. augusztus 15.
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, 2018. évben a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:
3.

2018. 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 szerződést köt a víziközmű vagyonra vonatkozó, 2018. évi
felújítási és pótlási tervben elfogadott alábbi víziközmű-fejlesztés
megvalósítására, az előterjesztésben részletezett műszaki tartalommal:
S.sz.

Felújítási cél megnevezése

Érintett
ágazat

Teljesítési határidő

Vállalkozási
díj
(bruttó eFt)

1.

Kazinczy tér – Sportcsarnok előtti
tér közötti főgyűjtő csatorna
rekonstrukciója

szennyvíz

szerződés aláírásától
számított 9 hónap

285 750

Az építési beruházásra vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi
szerződéses feltételeket kell tartalmazniuk:
Fizetési feltételek: a szerződés finanszírozása az önkormányzat saját
forrásából történik, a 2018. évi költségvetés „Szennyvíztársulás által
felosztott HD vagyonból
szennyvízcsatorna felújítások” sorából.
Sikeres műszaki átadás-átvételt követően a Megrendelő
teljesítésigazolásának birtokában állíthatja ki Vállalkozó a számlát, azzal,
hogy kifizetésre 2018. december 15. napját követően kerülhet sor.
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: A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése
esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:159. § (2) bekezdésében és a 6:177. § (1)

-

-

-

bekezdésében foglaltak alapján szavatossági igényt vagy hibás
teljesítési kötbért érvényesít döntése szerint. A Megrendelő a hibás
teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági
igényt.
Ha a Megrendelő a hibás teljesítést nem fogadja el, és szavatossági
igényt érvényesít, akkor a Vállalkozó köteles a hibát a Megrendelő
által meghatározott határidőn belül ellenérték nélkül kijavítani. Ha
a Megrendelő a hibás teljesítést elfogadja, akkor a Vállalkozó
egyösszegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás
teljesítési kötbér mértéke a hibával érintett munkarészre eső ÁFA
és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg.
A hibás teljesítési kötbér esedékessé válik a hibás teljesítés
Megrendelő általi elfogadásakor,

meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés Vállalkozó
szerződésszegése következtében meghiúsul, Önkormányzat az
ÁFA nélkül számított vállalkozási díj 20%-ával egyező összegű
meghiúsulási kötbér kivetésére jogosult.
Szavatosság: Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy
a teljesítése keretében nyújtott szolgáltatások minden tekintetben
megfelelnek a 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.

3.1. A közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés további részleteiről
történő tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a szerződés
elkészítésére, és felhatalmazza annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
Balaicz Zoltán polgármester

3.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Észak-zalai Vízés 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:

2019. május 31.
Észak-zalai víz- és Csatornamű Zrt elnökvezérigazgatója

Tárgy: A TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001 kódszámú A helyi identitás és kohézió
erősítésének megteremtése Zalaegerszegen című projekt szakmai munkatársainak
elhelyezése
ZMJVK 127/2018. (VII.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a TOP-6.9.2-16-ZL1-201700001 kódszámú A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése
Zalaegerszegen című projekt megvalósításához kapcsolódó szervezési és
dokumentációs feladatok ellátása érdekében a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában lévő, Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. szám alatti
épület nyugati fekvésű épületrésze II. emeleti irodahelyiségének 2018. július 1. 2021. október 31. közötti időszakban a projekt szakmai munkatársai általi
térítésmentes használatához.
A közgyűlés felkéri a polgármestert az irodahelyiség biztosításához kapcsolódó
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2018. július 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A helyi tömegközlekedés 2018. évi központi támogatása
ZMJVK 128/2018. (VII.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi személyszállítási
közszolgáltatást – az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt.-vel (továbbiakban ÉNYKK Zrt.) 2016. december 27-én
megkötött Közszolgáltatási Szerződés alapján - 2018. január 1-jétől 2018.
december 31-éig folyamatosan fenntartja.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy 2017.
évben a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásához 2017. évre
vonatkozóan 125.000 EFt működési célú, saját forrásból származó, vissza nem
térítendő támogatással járult hozzá. 2018. évben a tárgyévet megelőző évre
vonatkozó támogatási összeg nem került kifizetésre. Fejlesztési célú támogatás
2017. évben nem volt.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a
helyi közlekedéssel összefüggő egyes feladatok ellátására Közlekedésszervezőt
nem bízott meg.

4.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a
helyi tömegközlekedés ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a
közbeszerzési eljárás eredménytelennek történő minősítését követően, a
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg az ÉNYKK Zrt-vel 2017.
január 1 – 2018. december 31. közötti időtartamra.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének
támogatására” vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 21.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Generali a Biztonságért Alapítvány gyalogosvédelmi rendszer kialakítására
nyújtott támogatásának elfogadása
ZMJVK 129/2018. (VII.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
Generali a Biztonságért Alapítvány (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.,)
által Zalaegerszeg, Landorhegyi út - Puskás Tivadar út kereszteződésében
SafeCross® intelligens gyalogátkelőhely megvalósításához felajánlott forrás
elfogadásához szükséges együttműködési megállapodás, valamint a kivitelezést
végző vállalkozóval a vállalkozási szerződés aláírására.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak átvezetéséről a
2018. évi költségvetés soron következő módosítása során gondoskodjon.
Határidő: Együttműködési, valamint vállalkozási szerződés aláírására:
2018. július 31.
Költségvetés módosítása: 2018. szeptember 30.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda alapító okiratának módosítása
ZMJVK 130/2018. (VII.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda
alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2018.
szeptember 1. napjától alkalmazandó hatállyal elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 10.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Sándor Erzsébet sk.
aljegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Alapítvány támogatása
ZMJVK 131/2018. (VII.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának
megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást az egyéb szociális
szolgáltatás költségvetési sor terhére:
Ssz.

Alapítvány
megnevezése

Cél

Támogatás
összege

1.

Autista Sérültekért
Zalában Alapítvány

Sajátos nevelési igényű
gyermek nyári táboroztatása
költségeinek támogatása

50.000 Ft

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

2018. július 24.
Balaicz Zoltán polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNY
Tájékoztató a 2018. július 23-i rendkívüli közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatairól
Tárgy: Szociális krízisalap támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 132/2018. (VII.23.) számú
határozatával a fellebbezést elutasítja, az I. fokú határozatot helyben hagyja.
Tárgy: Gyógyszertámogatás ügyében fellebbezési eljárás megszüntetése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 133/2018. (VII.23.) számú
határozatával a fellebbezési eljárást megszünteti.
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