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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. II. félévi munkatervének 

módosítása 

 

ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. II. félévi munkatervét az 

alábbiak szerint módosítja:  

A 2012. október 18. napjára tervezett ülés időpontja 2012. október 25. napja, az 

előterjesztések elkészítésének határideje 2012. október 1. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről az érintetteket tájékoztassa. 

 

Határidő: 2012. október 12. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához 

 

ZMJVK 159/2012. (X.10.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 

Felkéri a polgármestert, gondoskodjon az erről szóló szándéknyilatkozat aláírásáról, 

valamint tegye meg a pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket. Az 

ösztöndíj fedezetét a közgyűlés a népjóléti ágazat kerete terhére biztosítja.  

 

Határidő:  2012. október 15., ill. folyamatos 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: „Helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés ellátása közszolgáltatási 

szerződés keretében” című pályázat kiírása 

 

ZMJVK 160/2012. (X.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatának 

ellátása érdekében a helyi menetrendszerinti közösségi közlekedésének 

közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására nyilvános pályázatot ír 

ki a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012.évi XLI. törvény alapján, az 

előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt pályázati kiírás szerint. 

  

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére: 2012. október 11. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 



 

 

2.  A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatok elbírálásának 

előkészítésére ad-hoc bizottságot hozzon létre. 

 

Határidő: pályázatok benyújtási határideje  

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

Tárgy: Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás 

 

ZMJVK 161/2012. (X.10.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2013. 

január 1-jével létrehozandó Zalaegerszegi Járási Hivatal személyi állományába 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától átvételre kerüljön 

38 fő szakmai és 6 fő funkcionális létszám, továbbá az érintettek által használt 

ingóságok az előterjesztéshez csatolt 1. és 2. számú melléklet alapján. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az 1. és 2. 

számú mellékletben felsoroltakon túl a Zalaegerszegi Járási Hivatal 

rendelkezésére bocsátja az alábbi ingóságokat: 

 - Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4. szám alatti hivatali épület I. emeleti 

tárgyalóhelyiség berendezései 

 -  Suzuki Swift 1.3 GC személygépkocsi (2000. november 29-i beszerzés) 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hatályos jogszabályokban foglaltak 

szerint a Zala Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2012. október 31. 

Felelős: Gyutai Csaba polgármester 

 

 

 



 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNY 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása a helyi, 

autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés 

keretében történő ellátására 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján nyilvános pályázatot ír ki Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város közigazgatási területén a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti 

személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására. 

A kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. 

Kapcsolattartó:  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Városüzemeltetési Osztály 

Cseke Tibor osztályvezető  

Tel.:  92/502-126 

Fax.:  92/502-119 

E-mail: cseket@ph.zalaegerszeg.hu 

     

Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: 

Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében. 

Fentieken kívül az utasok felé a szükséges menetrend, jegyek és bérletek biztosítása, 

értékesítése és tájékoztatás nyújtása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű 

megállóhelyet tartalmazó, a pályázati kiírás mellékletét képező menetrend szerint kell 

végezni.  

 

A szerződés időtartama: 

Kiíró a szerződést határozott időtartamra, 2013. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig 

terjedő időszakra, 2 évre köti. 

A szolgáltatás megkezdésének napja: 

2013. január 1.  

 

A pályázók köre: 

A pályázat nyílt, a pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi 

székhelyű szolgáltatók, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. 

Külföldi székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is 

biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek 

számára. 

 

A pályázat benyújtásának a határideje:  

A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételt követő 

60. nap. Amennyiben ez a nap munkaszüneti nap vagy ünnepnap, akkor az ezt követő első 

munkanap 10.00 óra. 

 

Az eredményhirdetés tervezett legkésőbbi időpontja:  

2012. december 28., 09.00 óra 

mailto:cseket@ph.zalaegerszeg.hu


 

 

A szerződéskötés tervezett ideje: 

2012. december 28., 10.00 óra 

 

Elbírálás módja és szempontja: 

A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok 

alapján az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályázóval kerül sor 

szerződéskötésre. 

 

A pályázati kiírás beszerzésének feltételei: 

A pályázati kiírás beszerzésének ideje: A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 

Hivatalos Értesítőben való közzétételt követően minden munkanap 9.00 és 16.00 óra 

(pénteken 9.00 és 13.30 óra) között, a pályázat leadásának a napján 10.00 óráig.  

A pályázati kiírás ára: 50.000,- Ft + ÁFA 

A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a kiírónak az OTP és 

Kereskedelmi Bank Nyrt zalaegerszegi fiókjánál vezetett 11749008-15432704 számú 

számlájára. 

A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át a következő címen:  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Városüzemeltetési Osztály 

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. II. em. 203. iroda 

A pályázati kiírás kérésre – az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított három 

munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megfizetését a 

pályázó igazolja. A postai küldemény elveszéséből eredő kockázatot a pályázó viseli. A 

megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele 

az eljárásban való részvételnek. Amennyiben több vállalkozás együttesen kíván pályázatot 

leadni, elég csak az egyik vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia. 
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