










A közgyűlés üléséről  

hangfelvétel készült. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 17-én  

9:00 órai kezdettel tartott soros nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. szám alatti épület I. emeleti Díszterme 

 

Jelen vannak: a képviselő-testület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint: 

 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, 

 Kiss Ferenc önkormányzati képviselő, 

 Dr. Kocsis Gyula önkormányzati képviselő, 

 Makovecz Tamás önkormányzati képviselő, 

 Orosz Ferencné önkormányzati képviselő, 

 Dr. Paksy Zoltán önkormányzati képviselő, 

 Pete Róbert 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 vendégek:   

Novákné Borsos Ildikó intézményvezető Zalaegerszegi Belvárosi II. számú 

Óvoda, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, Frauenhoffer Márta 

ügyvezető Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft., Bánhegyi Péter ügyvezető 

Egerszegi Sport és Turizmus Kft., ZTE_SPORTSZOLG Kft., Takácsné 

Király Viktória gazdasági vezető Egerszegi Sport és Turizmus Kft., Aladi 

Gusztáv ügyvezető Kontakt Nonprofit Kft., Tompa Gábor ügyvezető 

Kvártélyház Kft., Pais Kornél ügyvezető LÉSZ Kft., Oláh Gábor 

vezérigazgató Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt., Horváth István ügyvezető 

Városgazdálkodási Kft., Bauer Arnold ügyvezető Zala-Müllex Kft., 

Horváth Márton ügyvezető Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft., dr. Sipos 

Gyula rendőr vezérőrnagy, főkapitány Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, 

Molnár József rendőr alezredes, kapitányságvezető-helyettes Zalaegerszegi 

Rendőrkapitányság, Major Zsolt társelnök Zalaegerszegi Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum, Brugós Gergely a JCDecaux Hungary Zrt. képviseletében 

 

a hivatal munkatársai: 

Vizlendvai László, Matics Attila, Dippold Márton, Dr. Bartl Andrea,  

Velkey Péter, Farkas Szabina, Molnárné Kustán Judit, Cziborné Vincze 

Amália, Szláveczné Gálos Ildikó, Baginé Hegyi Éva, Béres László,  

Takácsné Czukker Szilvia, Dr. Tóth-Gángó Gabriella, Szabóné Gárdonyi 

Bernadette, Szabó János, Hardubé Judit, Dr. Babos István, Zsupanek Péter, 

Göndicsné Horváth Krisztina, Dr. Kiss Viktória, Csomor Ferenc,  

Kovács Zsuzsanna, Kovács Ildikó jegyzőkönyvvezető 



 2. oldal / 65 

 

 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2018. május 17. 

 
 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm önkormányzati képviselőtársaimat, a hivatal vezetőit és kollégáit, az 

egyes napirendekhez meghívott vendégeket, és mindenkit, aki a Zalaegerszegi Televízión 

keresztül követi munkánkat.  

Megállapítom, hogy a képviselő-testület 17 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. 

Előzetesen kiküldésre került a napirend és a meghívó, ezzel kapcsolatban szeretnék néhány 

módosító indítványt tenni. Egyrészt jelzem, hogy az eredetileg 16.) számú napirendi pont, a 

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, és a 2018. évi 

előzetes üzleti terv véglegesítése még nem teljesen készült el, jövő héten egy rendkívüli 

közgyűlésen fogjuk tudni megtárgyalni. Szerencsére a cég működése, most már úgy tűnik, 

rendben van, arra kérem Horváth Márton igazgató urat –bár neki most nincs külön napirendje– 

de mégis, a Zala-Müllex Kft-hez kapcsolódóan fáradjon majd a vendégmikrofonhoz, és 

számoljon be az aktuális helyzetről. 

Új, 19. napirendi pontként tárgyalnánk a településrendezési eszközök módosításával 

kapcsolatos előterjesztésünket, ami az Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központhoz kapcsolódó, 

búslakpusztai lőtérhez párosuló döntés meghozatala miatt szükséges.  

Új, 20. napirendi pontként szeretném tárgyalni a zalaegerszegi járműipari tesztpályával 

kapcsolatos szolgalmi jog alapításához kapcsolódó előterjesztést. Más módosító javaslatom 

nincs. Kérdezem a testület tagjait, van-e a napirendi tárgysorral kapcsolatban kérdésük, 

észrevételük, módosító javaslatuk. Nincs hozzászólás. 

Javaslom az eredetileg 16. napirendi pont, „A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése” című előterjesztés 

napirendi tárgysorról történő levételét. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot, a napirendi pontot 

levette tárgysoráról. 

Javaslom új, 19. napirendi pontként tárgysorra tűzni „A településrendezési eszköz módosítását 

megelőző településfejlesztési döntés meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás” című 

előterjesztést. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

17 igen, egyhangú szavazással elfogadta a javaslatot, a napirendi pontot tárgysorára tűzte. 

Javaslom új, 20. napirendi pontként tárgysorra tűzni „A zalaegerszegi járműipari tesztpálya 

területén telki szolgalmi jog alapítása” című előterjesztést. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással elfogadta a 

javaslatot, a napirendi pontot tárgysorára tűzte. 

Kérem, hogy az így kialakult teljes napirendi tárgysor elfogadásáról szavazzanak. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással elfogadta a közgyűlés alábbi 

napirendi tárgysorát: 

 

 

N A P I R E N D I   P O N T O K :  

 

1. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester     

 

2. Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.03.) 

önkormányzati rendelet, valamint a családok otthonteremtési kedvezményének helyi 

szabályozásáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól 

szóló 18/1999. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  
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4. A 2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

5. A Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátása 

(írásban)  

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

7. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv 

véglegesítése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

8. Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv 

véglegesítése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

9. A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a 2018. évi 

előzetes üzleti terv véglegesítése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

10. A Kontakt Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. 

évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

11. A Kvártélyház Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi 

prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

12. A LÉSZ Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi 

prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

13. A LÉSZ Kft. ügyvezetőjének megválasztása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

14. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a 

vezérigazgató 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv 

véglegesítése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

15. A Városgazdálkodási Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. 

évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 
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16. A Zala-Müllex Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a 2018. évi előzetes üzleti 

terv véglegesítése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

17. Zalavíz Zrt. részvény adásvétel (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

18. 2017. évi ellenőrzési jelentés és az önkormányzat felügyelete alá tartozó szervezetek 

jelentéseiről szóló éves összefoglaló jelentés (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

19. A településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 
 

20. A zalaegerszegi járműipari tesztpálya területén telki szolgalmi jog alapítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

21. Tájékoztató Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közlekedésbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről, feladatokról (írásban) 

 Előterjesztő: Molnár József, r. alezredes, kapitányságvezető-helyettes 

 

22. Közbiztonsági kamerarendszer bővítése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

23. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város drogellenes stratégiájának aktualizálása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

24. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Gyermekjogi Stratégiája 2018-2022. (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

25. A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

26. Zalaegerszeg 2985 hrsz-ú ingatlan (Batthyány utca-Kölcsey utca sarok) értékesítése 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

27. JCDecaux Hungary Zrt-vel közterület reklámcélú hasznosítására kötött szerződés 

felülvizsgálata (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

28. A 2018. március 21-i napon, a hóolvadás és több napon keresztül tartó esőzéses 

időjárás miatt keletkezett károk elhárítására pályázat benyújtása vis maior támogatás 

igénylésére (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

29. Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” tárgyú 2018. évi pályázati kiírásra (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  
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30. Pályázat benyújtása az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú 

2018. évi pályázati kiírásra (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

31. A Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 15465/17 és 15465/18 

hrsz-ú ingatlanok értékesítése (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

32. Alapítványok támogatása (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

33. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

34. Tájékoztató külföldi utazásról (Klagenfurt) (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

35. A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda magasabb vezetője 

közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése (ZÁRT ÜLÉS) 

(írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester 

 

36. Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS) (írásban) 

 Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester  

 

37. Interpellációs bejelentésekre válasz 

38. Interpellációs bejelentések 

39. Egyebek 

 

 

 

 

N A P I R E N D I   P O N T O K  T Á R G Y A L Á S A :  

 

1. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Rögtön egy módosítással szeretném kezdeni, hiszen a 191/2011. számú határozat lejelentésével 

kapcsolatban valójában pozitív hírről tudunk beszámolni, felolvasom Stárics Kornél, a ZTE KK 

Sportszolgáltató Kft. ügyvezetője pontosítása alapján: „A 2011-es TAO-s pályázatunk 

jelzálogbejegyzése megtörtént, ezért a hatályon kívül helyezés nem indokolt, a határozat 

végrehajtásra került.” Ez az a TAO-s korábbi pályázat, ami még a menekülőkapukkal 

kapcsolatos, tehát itt egy tévedés történt, itt valójában ez a beruházás megtörtént, a 

végrehajtásra is sor került. Más módosítással, pontosítással nem kívánok élni. 

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 

szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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ZMJVK 65/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

191/2011/II.5. (IX.15.), 227/2016. (XII.15.), 247/2016. (XII.15.), 114/2017/I. 

(VI.15.), 231/2017. (XII.14.), 3/2018/2. (II.07.), 12/2018/2.1.1., 2.2.1., 3.1. 

(II.07.), 27/2018. (III.08.), 33/2018/2.2, 3. (III.08.), 38/2018/1. (III.08.), 

41/2018. (III.08.), 50/2018. (IV.12.), 51/2018. (IV.12.), 52/2018. (IV.12.), 

53/2018. (IV.12.), 57/2018/1.,2. (IV.12.), 58/2018/1., 2. (IV.12.), 59/2018. 

(IV.12.), 60/2018. (IV.12.), 61/2018/1., 2., 3. (IV.12.), 62/2018. (IV.12.), 

63/2018. (IV.12.), 64/2018. (IV.12.) sz. lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 257/2017. (XII.14.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2018. június 30-ra módosítja. 

3. Zalaegerszeg Megyei Város Közgyűlése a 15/2018. (II.07.) sz. közgyűlési 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2018. (II.07.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2018. június 30-ra módosítja. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 28/2018. (III.08.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2018. július 31-re módosítja. 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 29/2018. (III.08.) sz. közgyűlési 

határozat 2.a. és 3. pontja végrehajtási határidejét 2018. augusztus 31-re 

módosítja. 

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 35/2018. (III.08.) sz. közgyűlési 

határozat 1. pontjának sikeres és eredményes pályázat esetén előszerződés 

aláírására vonatkozó végrehajtási határidejét 2018. augusztus 31-re; ingatlan 

birtokba adására vonatkozó végrehajtási határidejét 2018. november 30-ra; 

végleges adásvételi szerződés aláírására vonatkozó végrehajtási határidejét 

2018. december 31-re módosítja. 

 

 

 

2. Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.03.) 

önkormányzati rendelet, valamint a családok otthonteremtési kedvezményének helyi 

szabályozásáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Két pontosításra kerül sor, egyrészt az első lakáshoz jutók esetében fontos, hogy a jelzálogot a 

teljes támogatási összegre is be lehessen jegyeztetni, ez az egyik módosítás. A másik pedig: a 

CSOK-ot igénybe vevők esetében fontos, hogy a rendelkezések érvényét ki kell terjeszteni a 

kölcsön helyett a támogatás teljes összegére, hogy így a kedvezményt igénybe vevők még 

hatékonyabban tudjanak eljárni a pénzintézetek felé is. Mindkét könnyebbítés, mindkét 

módosítás azt szolgálja, hogy az első lakáshoz jutók, és a CSOK-ot igénybe vevők is még 

gördülékenyebben tudjanak eljárni, ezért az egyes bizottságok is egyhangúlag támogatták a 

rendelet módosítását. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak, a rendelet-módosítás elfogadásához minősített 

többség szükséges. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással elfogadta 

a rendelet-módosítást. 
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

13/2018. (V.25.) önkormányzati rendeletét 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési 

feladatairól szóló 18/1999. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A Településfejlesztési Operatív Program keretében a „soft” pályázatok közül 330 millió Ft áll 

majd rendelkezésre, hogy a helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése című 

pályázati összegeket a következő években le tudjuk hívni. Viszont elvárás, hogy csak akkor 

kerülhet erre sor, amennyiben Zalaegerszeg Önkormányzatának közművelődési feladatairól 

szóló önkormányzati rendeletét ehhez hozzáigazítjuk. Erről szól a mostani rendelet-módosítás. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Az 1. § (2) pontjához van egy olyan kérdésem, hogy az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál – 

Zalai Teríték elnevezésű városi rendezvény lebonyolítására kizárólagosan a Kvártélyház 

Szabadtéri Színház jogosult. Ezt muszáj rendeletben szabályozni nekünk? Miért nem piaci, 

üzleti alapon működik? A város ad helyet, támogatást is, de teljes egészében a Kvártélyház fog 

ezért felelni? 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Igen. Ha a következő időszak rendezvényeinek, fesztiváljainak szervezésével kapcsolatosan 

áttekintjük majd – és úgyis át kell tekinteni számos dolgot – a különböző ügyeinket, akkor az 

nem árt, ha Zalaegerszeg Önkormányzata rendeletben is, mivel hogy az Egerszeg Fesztiválhoz 

kapcsolódóan, és a Vadpörkölt és Borfesztiválhoz kapcsolódóan is plusz támogatási összegeket 

szeretnénk majd lehívni a TOP helyi identitás programból, legalább akkor költsük olyanra, ami 

a mi cégeink keretén belül van. Ezért fontosnak tartottam, hogy rendeletben is szabályozzuk, ez 

nem adható ki idegen vállalkozónak, ezt mindenképpen Zalaegerszeg 100 %-os tulajdonában 

lévő cégnek kellene csinálni. Mert így, ha ezt biztosítjuk, és ez rendeletben is megjelenik, akkor 

a TOP helyi identitásban szereplő összegek lehívása is biztosabban meg tud valósulni. 

Főjegyző úr szerette volna kiegészíteni? Nem kíván szólni. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak, a rendelet-módosítás elfogadásához minősített többség szükséges. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a rendelet-módosítást. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

14/2018. (V.25.) önkormányzati rendeletét 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 

18/1999. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet-módosítás a jegyzőkönyv melléklete.) 
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4. A 2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Átadom a szót Bali Zoltán képviselő úrnak, a Gazdasági Bizottság elnökének. 

 

Bali Zoltán képviselő: 

Gazdasági Bizottság ülésén részletesen elemeztük, részletesen vitatkoztunk a különböző 

táblázatokról, a tavalyi évben történt gazdasági eseményekről, melyek az önkormányzatot 

érintették. Csupán egy-két kiegészítéssel élnék a közgyűlésen, ami a 2017-es évet az 

önkormányzat szempontjából érintette. Láthatják az előterjesztés elején, hogy az összes bevétel 

tekintetében 31 milliárd 365 millió 874 ezer Ft bevételt könyvelhetett el az önkormányzat, mely 

egyébként az elmúlt időszakot tekintve rekordösszegű bevétel. Azt is láthatják, hogy a közel 33 

milliárd Ft-os módosított kiadási előirányzathoz képest 16 milliárd 523 millió 293 ezer Ft-os 

teljesítéssel zártuk a 2017-es évet. Nyilván ez kérdésként felmerült a Gazdasági Bizottsági 

ülésen is, és nyilván kérdésként felmerül majd itt, a közgyűlésen is. Azt láthatják, hogy a 

beruházások során 16 milliárd 695 millió 683 ezer Ft-ot terveztünk, a különböző beruházások 

indítása, és a teljesítések, kifizetések, részszámlázások között eltérés van, sokszor ez féléves 

átfutási idővel is teljesül. Azt is láthatják, hogy a különböző TOP-os ill. Modern Városok 

programhoz kapcsolódó bevételeket az önkormányzat már elszámolhatott, hiszen a támogatási 

szerződések megkötése után a kormányzat, ill. a különböző központi hatóságok ezeknek a 

kifizetéséről is döntött, így az önkormányzat számláján rengeteg projekthez kapcsolódó 

támogatás már jelentkezett a 2017-es évben. Az is látható, hogy 2017-ben a polgármester úr és 

a közgyűlés által megszabott iránynak megfelelően működött az önkormányzat, tehát a 

városüzemelés mellett a különböző gazdaságfejlesztési és egyéb, saját vagyonunkat érintő 

beruházásokat szerettünk volna megvalósítani. A 2017-es évben ezeknek az irányai már 

látszódtak is, hiszen a beruházások között rengeteg intézmény felújítása megtörtént, és az is 

látható, hogy a gazdaság élénkítése szempontjából már 2017-ben tervezési fázisban, de az idei 

évben már beruházásként is aktivált vagyonok jönnek létre a különböző ipari ingatlanok 

feltárására, különböző olyan beruházások megindítására, amely egyébként a zalaegerszegi 

gazdaság fejlesztését biztosítja. A 2017-es évünk volt az első olyan gazdasági év, ahol a helyi 

adókat érintve a különböző kormányzati döntéseknek megfelelően a fuvarozócégeket érintő 

kedvezményt már az önkormányzatnak veszteségként kellett elszámolni, tehát a helyi adó 

tekintetében amennyivel számoltunk volna az iparűzési adó tekintetébe, ott a 2016-os évhez 

képest némi visszaesés van. Az önkormányzat a stabilitási törvény értelmében hiánnyal nem 

tervezhetett a 2017-es évi költségvetési rendeletünk megfogalmazásánál, és a 2017-es évi 

zárszámadásnál is láthatják, hogy a stabilitásra törekedtünk, különböző kiadási előirányzatok 

racionalizálásával sikerült a 2017-es évet stabilizálni. A zárszámadás részletes táblázataiban 

láthatják, a 2015-ös táblától egészen a 2017-es tábláig, hogy melyek azok a főbb prioritások, 

amelyek a beruházásokat érintették. A Modern Város programokban, a TOP-os fejlesztésekben, 

az önkormányzat saját költségein aktivált beruházásaira gondolunk, melyek a 2017-es évben a 

főbb feladatainkat adták a városüzemelés, a különböző kulturális és sportprogramok 

támogatása és biztosítása mellett. Ahogy említettem, a Gazdasági Bizottság ülésén részletesen 

beszéltünk, voltak olyan pontok, amiben vitáztunk is, az anyag egyébként nagyon részletes, 

ezúton is köszönettel tartozom mind a Közgazdasági Osztálynak, mind pedig minden 

szakosztálynak az elkészítéshez. Mivel zárszámadásról beszélünk, és az önkormányzat a 2017-

es évet stabilan, a kitűzött célok teljesítése mellett zárta, az egész hivatalnak gratulálhatunk, 

köszönjük szépen ezt a munkát! Reméljük, hogy a 2018-as évben is hasonlóan tudunk majd 

működni. Hasonlóan a bizottsági szakaszhoz, ha bármilyen kérdés van, most is szívesen 

válaszolok! 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Vártam, hogy lesz még vélemény, hozzászólás, de azt el kell mondatnom, hogy sajnálattal nem 

tudtam a Gazdasági Bizottság ülésén részt venni, viszont sem az Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság, sem a Pénzügyi Bizottság érdemben nem tárgyalta a 

zárszámadást. Egy-két dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Nagyon szépek a 

számok, azzal kezdeném, talán nem is mutat valós képet arról, hogy milyen helyzetben van az 

önkormányzat. Az nagyon jó helyzet, hogy sok pénzünk van, az látszik, csak a projektek 

megvalósításának a látnivalója, érzékelése még nem olyan érzékelhető, látható. Azt is látjuk, 

hogy a bevétel 92,9 %-a teljesült, míg a kiadási oldal 48,9 %, ebből én kiemelném: a működési 

kiadások 84,1 %, míg a felhalmozásnál a felújítás 45 %, és amiről beszélünk, a TOP-os 

fejlesztési programok és a Modern Városok program esetében 26 %-os. Tehát a pénz itt van, és 

valamilyen oknál fogva nem tudtak elindulni olyan mértékben, olyan ütemben a TOP-os és a 

Modern Városok program elemei sem, mint ahogy mi gondoltuk. Ilyenkor újra 

megfogalmazódik bennünk, bennem is a kérdés: amikor 2015/2016-ban elfogadtuk ezeket a 

programokat, a költségvetést mellé tettük, mikor 2018/2019-ban realizálódik, akkor mire lesz 

ez elég? Kaphatunk-e újabb forrásokat, vagy valami más, esetleges műszaki beavatkozást kell 

végrehajtani? Az adók vonatkozásában az iparűzési adót év közben már csökkentettük, és 

látszik, hogy az év közben csökkentett, az eredeti, 4,9 milliárd Ft-os bevétellel szemben még a 

módosított 3,9 milliárd Ft-tól is elmarad a költségvetés, hiszen a teljesítés 3,8 milliárd Ft, 98 %-

os, durván ez olyan 340 millió Ft-os elmaradás. Ami biztató, hogy az építményadó és a 

kommunális adó viszont túlteljesített mintegy 50 millió Ft-tal. Én azért néztem, hogy pl. az áfa 

visszaigénylésben terveztünk 517 millió Ft-ot, a tényleges nulla, a bevételből ez is hiányzik. A 

szociális ágazatot mutatja a 6. sz. tábla, azt látom, hogy a teljesítés 77,5 %, úgy gondolom, ha 

ennek adminisztratív oka van, hogy hozzáférjenek a rászorulók, azon változtatni kell, orvosolni 

kell, azt azért el kell mondanom őszintén, hogy a közgyűlés az elmúlt évben azért pozitív 

irányba módosította a szociális juttatásokhoz való hozzáférést. Mindezek mellett találtam olyan 

sort, pl. kamatmentes kölcsön nulla forint a tervezett 22 millió Ft-tal szemben, valószínűleg 

nem vették, nem tudták igénybe venni. Vannak olyan sorok viszont, melyek 100 %-ra 

teljesültek, a sport, az oktatás, a kulturális ágazat kiadási oldalon teljes egészében rendben van. 

Ha átmegyünk a felújításokra, fejlesztésekre a 10. sz. táblánál, az 1,5 milliárd Ft-ból a 

felhasználás még nagyon kevés, én csak azt kérdezem újra, hogy nem indultak el azok a 

kiemelt projektek a sok út és járda mellett, mint a VMK lépcsője, vagy éppen a Sportcsarnok 

előtti terület. Nekem a szívem csücske mindig, hogy a Kaszaházi járda felújításának a 

folytatása még mindig nem kezdődött el, pedig ez egy 200 m-es szakaszt jelent. A TOP-os 

programokról: látszik, hogy a TOP-os programoknál 17,9 %-os, ugyanez vonatkozik a Modern 

Városok program esetében is a teljesítés. A Polgármesteri Kabinetről csak annyit, hogy a 

kiadás 434 millió Ft, elmarad a teljesítéstől, valószínűleg több olyan dolgot nem sikerült 

teljesíteni, de azért a rendezvény, a kommunikáció, a reprezentáció, a média, a sajtó támogatása 

teljesült. Az viszont nagyon pozitív dolog, hogy mindezek mellett a város vagyona 

gyarapodott, jelentős mértékben gyarapodott, ez azt jelenti, hogy jól gazdálkodtunk. A hitelről: 

látszik, hogy a városnak 1,6 milliárd Ft hitele van, és nagyon jó, hogy a saját cégek kimutatása 

is szerepel, a saját cégeknek, mivel önkormányzati kezességgel vettek fel hitelt, 1 milliárd Ft. 

Azért lehet, hogy ez még nem kritikus, és teljesíthető is. Uniós támogatásokról szeretném 

elmondani, látszik a számokból, hogy az uniós támogatás 8 milliárd Ft, ehhez saját forrást a 

város 57 millió Ft-ot tett hozzá, tehát jelentős uniós támogatás van a TOP-os programok 

keretében, reméljük, hogy ezek mind maradéktalanul megvalósításra kerülnek. Ilyenkor mindig 

eszembe jut az a kommunikációs program, hogy állítsuk meg Brüsszelt, hát ez valójában 

nemigen sikerül így, mert nem is kellene, hiszen a pénz azért szükséges a városnak a 
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fejlesztéshez és a vállalkozásokhoz. Egy mondattal utalok erre, hogy állítsuk meg, meg a 

migránsok beáramlását, egy későbbi napirendben olvastam, hogy Zalaegerszeg kapitányság 

működési területén, Zalalövő, Pacsa, Zalaegerszeg 2017. évben egy fő migránst ellenőriztek a 

városban. Egyet! Ettől az egytől kellett félteni a zalai lakosságot 2017-2018-ban! Modern 

Városok programból 7 milliárd Ft-ból 440 millió Ft kifizetés történt, elindult, azt tudom 

mondani, és bízom benne, hogy ez sikeresen teljesül is. Ami viszont az egész anyagra 

vonatkozik, elismerést és szakmai hozzáértést, nagyon nagyfokú szakmai hozzáértést tanúsít az 

utolsó oldalakon a konszolidált beszámoló, a konszolidált mérleg, és a konszolidált eredmény-

kimutatás. Az látszik, hogy szakmailag nagyon kiváló munkát végzett az Önkormányzat 

Hivatala, akik ezzel foglalkoztak, és ebbe beleérthető a könyvvizsgáló is, még úgy is, hogy 

számvitelileg az utolsó oldalon az önkormányzat mérleg szerinti eredménye mínusz 584 millió 

Ft, de ez nem veszélyezteti a város működését. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Kivártam, hogy Kiss Ferenc képviselő úr megnyomja a gombot, hogy utána kerüljek sorra, 

ezért tűnt úgy, hogy talán nincs is hozzászóló ehhez a napirendhez, de nem így van! Kiss 

Ferenc képviselő úr érintette a bizottságunk munkáját, és hogy érdemben nem tárgyaltuk az 

anyagot, ezt említette meg. Tárgyalta a bizottság ezt az anyagot, csak egyetlen egy olyan 

probléma volt, amely miatt valóban sietve kellett a szavazást lebonyolítanunk, ez pedig az volt, 

ha nem sietünk, akkor határozatképtelen lesz a Pénzügyi Bizottság. Nem első esetben jeleztem 

Önnek is, polgármester úr, jegyző úrnak is, frakcióvezető úrnak is, de más, itt ülő delegáló 

szervezetek tagjainak is, hogy gond van azokkal a Pénzügyi Bizottságba delegált személyekkel, 

akik közül többen, itt is van olyan képviselő, aki nem vett még részt, bár bizottsági tag, 

egyetlen Pénzügyi Bizottsági ülésen sem. Ül olyan is, aki talán ha 5 ülésen részt vett, akkor is 

csak azért, mert akkor már szóltak neki, de azóta ez már elfelejtődött. Van olyan jelölő delegáló 

szervezet, amely tagjának ugyanígy esze ágában sincs eljönni a bizottsági ülésre. Nem tudom, 

miért kapja azt a tiszteletdíjat, aminek az egyetlen elvárása, hogy havonta egyszer jöjjön el egy-

egy bizottsági ülésre. Kérem megfontolni mondjuk az LMP-nél. Gond van a Jobbiknál is, amíg 

a mellettem ülő képviselők Jobbikosok voltak a közgyűlés tagjai, addig a bizottságban nem volt 

gond ilyen szempontból, de miután kilépett a Jobbik, azóta hogy ki képviseli, és hogyan ezt a 

pártot a bizottságban, nehéz megítélni, mert mindenféle felelősség nélkül vagy eljönnek, vagy 

nem. A számonkérés kevés! Ilyen okok miatt kezdetben elegen voltunk, de elfogyott a 

bizottság tagsága, mire erre a napirendre sor került volna. Ennek ellenére azonban sikerült 

megállapítanunk azt, hogy igaz, hogy a költségvetésben a bevételi oldalon megfelelő teljesítés 

van, a kiadási oldalon nem teljesülnek a számok, de ez nem veszélyeztette a költségvetést. Nem 

teljesültek a számok, viszont ez sem a hivatal gazdálkodását irányítóknak felróható okból 

történt meg. Úgy láttuk, hogy stabil és biztonságos volt a működés finanszírozása, a 

költségkifizetések közötti lemaradás nem befolyásolta a működést. Az más kérdés, hogy 

amikor majd ezeket ki kell fizetni, és összeérnek ezek a beruházások, akkor valószínűleg 

számtalan gond fog ebből származni, likviditási probléma is, mert előfordulhat, hogy a korábbi 

betervezett és elfogadott összegek már nem fogják fedezni a beruházást. Mindannyian tudjuk, 

hogy az építőiparban az árak jelentősen elszabadultak, tehát ez akkor nekünk problémát okoz 

majd, vagy pedig csökkenteni kell a beltartalmát ezeknek a beruházásoknak. Lesz még egy 

másik gond is, ezt nagyon jól látjuk, ha összeérnek a beruházások, akkor a városban majd 

valószínűleg közlekedési gondok, és minden egyéb fog lenni, mert itt is, ott is beruházások 

zajlanak, szinte egy időben érik ez be. Ezt akkor tolerálnunk kell. Mindenesetre most nem 

veszélyeztette a működést. Emellett megkérdeztük, nyilatkoztattuk a könyvvizsgálót is, 

elmondta, hogy az előterjesztés tartalmaz minden jogszabályi elemet, a zárszámadás felépítése, 

szerkezete is teljesen hibátlan, a számszerű adatok pedig a Kincstárnak leadott beszámolókkal 

egyezőek. A konszolidált beszámoló már a kincstári összesítés alapján készült, ez szerepel is 

benne. Mindezek alapján a bizottságunk többségi szavazattal, 6 igen és 1 tartózkodás mellett 
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elfogadta a költségvetést. Más kérdés, hogy utána a Pénzügyi Bizottságban ülő, valóban 

szakember felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a bizottság tagjai közül sokan nem voltak 

kíváncsiak arra a legfontosabb elemre, amely a Pénzügyi Bizottságnak alapvető kötelezettsége, 

hogy ezt megtárgyalja. Elmondtam, hogy igen, ettől még a hivatal munkája tökéletes, a 

költségvetés összeállítása nagyszerűen sikerült, a zárszámadás részleteiben halálosan pontos, 

mindez köszönhető részben annak a háttérmunkának, amit a közgyűlés működését támogatva 

az illetékes osztályok végeznek. Ezt mi is köszönjük szépen a Pénzügyi Bizottság nevében is! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A problémáról kedden délután értesültem, gyorsan megnézve, valóban minden 

jelölőszervezetnek van egyébként restanciája. Abban maradtunk főjegyző úrral, hogy az egyes 

bizottságokhoz tartozó szakosztályok most megkapják feladatként, hogy az elmúlt 1-1,5 évre 

visszatekintve a bizottsági tagok milyen aktivitással vettek részt az egyes üléseken. Miután ezt 

áttekintettük, egyrészt felszólítást kapnak arra, hogy vegyenek részt, másrészt pedig 

átgondoljuk a tiszteletdíj csökkentésének vagy megvonásának a lehetőségét is azokkal 

kapcsolatban, akik így állnak hozzá a bizottsági munkához. A fejlesztésekkel kapcsolatban Dr. 

Vadvári Tibor alpolgármester úrnak adok szót. 

 

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester: 

Kiss Ferenc képviselő úrnak szeretnék válaszolni, kétszer-háromszor is szóba hozta, hogy 

mennyire nem jól teljesülnek a TOP-programok ill. a Modern Városok programok. Azt kell 

tudni ezekről, hogy van egy nagyon hosszú előkészítési szakasz, tervezési szakasz, azt 

mindenki látja, hogy nagyjából hetente van valaminek az átadása, hogy elkészült. Alapvetően 

az egészségügyi intézmények, a szociális intézményekkel kapcsolatos TOP-6.6.1., 6.6.2. 

programok nagyjából 100%-ban megvalósultak, minden helyszín átadásra kerül, a kivitelezés 

is. Az óvodák, bölcsődék program szintén, gyakorlatilag a Kodály óvoda van hátra, a többi 

felújítása befejeződött, a Petőfi bölcsőde zajlik még. Ezen kívül még ami nagyjából hátra van, 

az Ipari Park, a kiviteli tervek, engedélyes tervek készen vannak, a kivitelezők kiválasztása is 

már bizonyos elemeknél, mint a tesztpályához a kelet-nyugati út, a csapadékcsatorna, stb., azok 

a kivitelezések elindultak. Ugyanígy az Inkubátorház bővítése, közbeszerzés alatt van a 

kivitelezés. Azt gondolom, hogy a hivatal, a Stratégiai és Pályázati Csoport, a Műszaki Osztály, 

mindenki, aki a projektekben érintett, nagyon erősen, megfeszített munkával a legjobb 

tudomásom szerint Zalaegerszeg valahol az első ötben teljesít a TOP-ok közül. Nagyon jól 

dolgoznak a kollegák, és eredményesen. Természetesen nem azt vállaltuk 2016-ban, hogy 

2018-ra mindent befejezünk, nagyjából a TOP 2019-ig tartana, de egyébként hivatalosan 2020-

ig tart, plusz 3 év, tehát ha mi 2019-ben a projektek 90 %-át befejezzük, akkor szerintem nem 

dolgozunk rosszul. A Modern Városok programnál pedig 7 pontból 6 pont folyamatban van, 

tehát nem tudom, mi az, amiben nem jól teljesítünk. 

 

Bali Zoltán képviselő: 

Képviselőtársaim felvetésére, hasonló kérdések zajlottak egyébként a Gazdasági Bizottság 

ülésén is, a jelölőszervezet által delegált külsős bizottsági taggal hasonló kérdésekre 

válaszoltam, beszéltük át. Képviselő úr által említett különböző pontok, alpolgármester úr 

megválaszolta, hogy a TOP-os ill. a Modern Városok programoknál miért is van ez az áttétel. 

Nem hiába kezdtem úgy a felvezetésemet, hogy úgy gondolom, szerencsés időket élünk, hiszen 

egy költségvetés felének, az összes bevétel több mint a felét a módosított előirányzatokat 

tekintve, a közel 31,5 milliárd Ft-ból 16,6 milliárd Ft beruházás. Tehát különböző fejlesztési 

csomagokat tartalmaz, és nyilván a támogatási szerződések megkötése után, ez uniós elv, és a 

kormánynak egy elve volt, hogy lehetőség szerint a támogatott önkormányzatok, projektgazdák 

ezeket az összegeket megkaphassák. Nekünk, mint felelős önkormányzat, az a feladatunk, hogy 

a költségvetési stabilitást megőrizve ezeket a projekteket lebonyolítsuk a jövőben is. Láthatta 
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képviselő úr is, hogy a közgyűlést megelőzően is Beszerzési Testületi ülést tartottunk három 

projekt tekintetében, ott is két lezáró döntést hoztunk. Az is látható, egyben Dr. Kocsis Gyula 

képviselő úrnak válaszolnék abban, hogy a helyi piac, a megyei piac is kivitelezési 

szempontból túlterhelt, tehát arra nekünk ügyelnünk kell, hogy az árakat szinten tartsuk, és az 

általunk elnyert támogatási összeget ha ki is kell egészíteni, csak akkor egészítsük ki, ha az 

valamilyen megtakarítást hoz, vagy később valamilyen bevételt, vagy valamilyen beruházást 

indikál. Képviselő úr megemlítette az 1,5 milliárd Ft-os projekt kapcsán a különböző 

beruházásokat, ott a támogatási szerződésünk értelmében 2018. december 31-ig kell 

befejeznünk ezt a 29 helyszínen zajló beruházást. A 29 helyszínen belül kettő csapadékvíz-

elvezetési projekt van, az egyikben most hozunk lezáró döntést, a másik pedig egyébként már 

elkészült. A 27 út- ill. térfelújításnál már 5 helyszínen zajlanak a munkák, ebből ha jól tudom, 

három helyszínen már teljesítés is megtörtént, tehát műszaki átadás-átvételnél tart a projekt. 

Mivel többkörös közbeszerzési eljárást bonyolítunk le, a második kör, amiben további 

helyszínek, köztük a csácsi útszakasz, egervári buszforduló, a Takarék köz felújítása, a Kossuth 

utca tömbbelső, de sorolhatnám, egyébként a költségvetés tartalmazza ezeket 

projektelemenként, most kötünk szerződést a kivitelezővel. A képviselő úr által említett 

Kaszaházi út, ill. a Sportcsarnok előtti tér, a VMK előtti tér felújítása a nyár folyamán 

megkezdődik. Nekünk itt ügyelni kell arra, pontosan az árak miatt, ha valahol spórolunk, 

valahol viszont elszaladtak az árak, mert olyan műszaki megoldásokat kellett alkalmazni, akkor 

is az általunk megjelölt célértékeket, amiket ezekre a helyszínekre szántunk, azokat is tudjuk 

tartani. A VMK előtti tér tervezése zajlik jelenleg, itt mivel már kiválasztásra került a 

kivitelező, kiválasztásra került a tervező, ezért már összehangoltan hozzák össze a 

projektelemeket, mi az, ami az egységárak alapján megvalósulhat. Képviselő úr említette a 

szociális ágazat előirányzatait, ill. a teljesítését is, erről talán a költségvetési rendelet 

megalkotásánál is beszéltünk, hogy egyébként a különböző helyi adókra vonatkozó nehézségek 

ellenére a szociális ágazat irányzata 2017-ről 2018-ra sem változott. Ahogy láthatja, a 

különböző rendeletmódosításunkkal mindig igyekszünk hangolni ahhoz a – ha lehet így 

fogalmazni – igényekhez, amik a szociális ágazatnál megfogalmazódtak, és rendszeresen 

jönnek olyan rendeletmódosítások, sőt, képviselő úr javaslatát, amit a Gazdasági Bizottság 

ülésén is tett a tűzifával kapcsolatosan, azt is befogadtuk. Nekünk az a cél, hogy 100 %-ban 

teljesüljenek ezek az előirányzatok, de van, amikor nincs rá igény, vagy úgy alakul a helyzet, 

hogy ezeket nem használják fel. A Kabinet sorai is említésre kerültek, ezek általában működési 

kiadási irányzatok 2017-re vonatkozva, a 2018-as költségvetési rendeletben az Ön által említett 

434 millió Ft közel 100 millió Ft-tal csökkent, pontosan a takarékossági szempontokat 

figyelembe véve, ugyanazoknál az irányzatoknál jóval kevesebb összeg lett megállapítva. 

Ugyanez igaz egyébként a kulturális kiadásoknál, hiszen láttuk, hogy elsősorban ezek azok a 

sorok, melyek 100 %-ban teljesülnek, és nyilván takarékossági szempontból a 2018-as évi 

költségvetési rendelet megalkotásánál már jóval kevesebbe terveztük ezeket az előirányzatokat. 

Az uniós támogatásokkal kapcsolatban: ez téma volt a Gazdasági Bizottság ülésén, de ezt 

betudtam annak, hogy pont május 9-én volt a bizottság ülése, nyilván ez egy kölcsönös 

megállapodás, ami nekünk is jó, az az Európai Uniónak is jó, mi nyilván szabad piacot és 

munkaerő-áramlást biztosítunk a kohéziós pénzekért cserébe, és bízunk benne, hogy ez a 

jövőben is hasonlóképpen alakul. Mi itt Zalaegerszegen is európainak tekintjük magunkat, de 

elsősorban zalaegerszeginek, és nekünk a saját céljainkat kell megfogalmazni az Unióval 

szemben, vagy éppen mellette. De hiszünk abban, hogy közös érdekek mentén működhetünk 

együtt. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Mindnyájunknak az az érdeke, hogy ezek a programok megvalósuljanak, akár a TOP-os, akár a 

Modern Városok programban szereplő projektek. Azt látom, és visszacsatolva, amit Dr. Kocsis 

Gyula képviselő úr mondott, azt tartom fontosnak, hogy ezeket a kérdéseket bizottsági ülésen 
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beszéljük meg, és akkor nem a közgyűlésen kell elmondani. Most ugyanazt mondtam el, amit 

elmondtam volna ott, ahol nem tudtam elmondani. Összeültünk a Tulajdonosi Tanácsadó 

Testület ülésén is, azt láttam, hogy mi hárman ott voltunk, meg alpolgármester hölgy és úr. 

Látszik, hogy pénzünk van, a kormány kiutalta ezeket a forrásokat akár a Modern Városok, 

akár a TOP-os program keretében, amit az Unió még nem finanszírozott meg. De mi szerettük 

volna ezt a pénzt hasznosítani, befektetni, legelőször valószínűleg a projektekbe befekteti, 

megépíteni azokat, amelyeket elterveztünk, és utána valamilyen módon kamatoztatni. Kiderült, 

hogy nem lehet, ez a pénz most itt van nálunk. Azt kérem ebben, akár a közbeszerzés, akár a 

városvezetés alpolgármester úr vezetésével ezek a fejlesztések váljanak láthatóvá, induljanak el 

a felújítások. Mert kicsi TOP-os programok vannak, 2 milliós, 5 milliós, 8 millió Ft, látjuk az 

újságban, mindig van kis átadás, kis bejárás, de az igazi nagy projektek még nem indultak el. 

Szóval ezt várja mindenki, hogy mi lesz ebből, lesz-e belőle valami, be tudjuk-e fejezni. 

Alpolgármester úr mondta, hogy tesztpálya. A tesztpálya nem a mi költségvetésünkben 

szerepel a 40 milliárd Ft, örülünk neki, hogy épül, az a város költségvetésében most még 

egyelőre 950 millió Ft hitelfelvétel szerepel, amit fel kellett vennünk, csak ebben a 

zárszámadásban, amit fel kellett vennünk, majd ennek a visszafizetését technikai kérdésként, 

hogyan, de megoldjuk. Visszatérve, hogy mit tudunk ebből megvalósítani. Úgy gondolom, 

hogy időben a felújításokat el kellene kezdeni, ezeket úgy gyorsítani. Tudom, hogy nincs ehhez 

eszköz, nincsenek szakemberek, nincsenek olyanok, akik most ebbe besegítsenek nekünk, de 

hát ez ezzel jár. Egy ideig azért küzdöttünk, hogy a foglalkoztatás minél jobb legyen, ill. a 

munkanélküliség csökkenjen, most viszont olyan problémánk van, hogy nincsenek lassan 

szakemberek, vállalkozások, akik ezt megcsinálják. Annak örülök, hogy ebben lépni kell, mert 

kellemetlen, amikor a meghívott vendégek, akár a saját cégeink vezetői, akár az Ügyrendi, Jogi 

és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságon a városi, megyei kapitányság vezetői ott vannak, 

és a bizottság nem határozatképes, és várjuk, mi legyen, mi történjen. Aki nem jár el, 

tisztességes, ha azt mondja, köszöni szépen, én nem akarok részt venni ennek a bizottságnak a 

munkájában, mert a munkám, az elfoglaltságom ezt nem engedélyezi, ezért más delegáljanak 

helyettem. Közös a felelősség, nagyon kellemetlen olyan bizottsági ülésen ülni, mikor arra 

várunk, hogy határozatképesek legyünk. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ami a meglévő források ideiglenes bankban történő elhelyezése témát illeti, ott a Megyei Jogú 

Városok Szövetségének segítségét kértem, hiszen valószínűleg ez nem csak nálunk probléma, 

hanem több megyei jogú városnál, megyeszékhelynél is. Ezt a levelet Szita Károly elnök úrnak 

elküldtem, Ő most végig fogja kérdezni az egyes megyei jogú városokat, kíváncsi leszek, ők 

hol tartanak. Az kétségtelen tény, mivel mi mind a TOP-os, mind a Modern Városok programra 

vonatkozó források lehívásában az elsők között szerepelünk, lehet, hogy nálunk bukott ki 

először ez a probléma, de előbb-utóbb mások is fognak vele találkozni. Abban képviselő úrnak 

teljesen igaza van, hogy a felújítások terén is nagyon nehezen tudunk előre haladni, pont az 

építőipar leterheltsége kapcsán. Csak egy példát mondok: végre nagy nehezen el tudtuk indítani 

az ebergényi sportlőtér felújítását, de úgy, hogy minden olyan építőipari céget meghívtunk, akit 

csak ismerünk, ez 13 cég volt. 13 cég lett megszólítva a közbeszerzés kapcsán, a 13 cégből 3 

vette a fáradságot, hogy egyáltalán egy ilyen mértékű – pedig nem kicsi, 100 milliós 

nagyságrendről beszélek –, tehát 3 vette a fáradságot, hogy egyáltalán ajánlatot nyújtson be. 10-

et nem is érdekelt olyan szinten sem, hogy ajánlatot adjon. A 3-ból egy volt, aki viszonylag 

közel volt a beruházáshoz szükséges összeghez, de még ott is, még a legkevesebb ajánlatot adó 

miatt is plusz forrást kellett szereznem a minisztériumtól, hogy egyáltalán el tudjunk indulni. 

Elég nehéz valóban ezeket a projekteket elindítani! Ami a nagyberuházásokat illeti, a 

tesztpályához hasonlóan az M76-os építése sem a mi költségvetésünkben szerepel 

természetesen, de az elindult, az egy 170 milliárd Ft-os program, az egyébként nem Európai 

Uniós támogatás, hanem 100 %-ban magyar forrás ez a 170 milliárd Ft. Igazából a mi 
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költségvetésünkben, a mi koordinációnkban az összes Modern Városok program közül 3 van, 

ami a mi feladatunk, ez az uszoda, az Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ, ill. a belváros 

turisztikai megújítása, aminek egyébként része a Mindszenty múzeum is, de egyéb számos más 

eleme is van. Ezek közül az uszodánál hamarosan végére érünk a közbeszerzésnek, ha az 

lezárult, akkor utána indulhat reményeink szerint maga a kivitelezés. Egyébként az uszoda 

felújítása is 100 %-ban állami forrásból valósul meg, ebben sincs Európai Uniós forrás. Az 

Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központnál a tervek véglegesítésénél tartunk, ott a teljes bruttó 

4 milliárd Ft-os beruházás kapcsán az Európai Uniós forrás 1,5 milliárd Ft, a többi szintén 

állami. A belváros turisztikai megújításánál is 1,1 milliárd Ft az Európai Uniós forrás, az összes 

többi állami, ott bizonyos elemek már elkészültek, akár a plébánia épületének a felújítására 

gondolok, bizonyos elemek most fognak indulni, ott is még van, ahol a terveket egyeztetni kell. 

Valójában ez az a három nagy beruházás, ami még bennünket érint. 

 

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester: 

Ismét szeretném pontosítani, miről beszéltem. Arról beszéltem, hogy a gazdaságfejlesztés, 

iparfejlesztés TOP-os projekten belül is elindult két, illetve befejeződött két kivitelezés, ez a 

város TOP-os programja, a város által menedzselt program, ez a kelet-nyugati út elkészítése, 

ill. csapadékcsatorna. A tesztpályát csak azért említettem, hogy földrajzilag érhető legyen, hol 

található ez a két beruházás, nem a tesztpályát hoztam fel, mint beruházás. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Még egyszer köszönöm szakembereinknek és a Közgazdasági Osztály munkatársainak a kiváló 

munkát! 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak, a rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta a rendeletet. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

15/2018. (V.25.) önkormányzati rendeletét 

a 2017. évi zárszámadásról 

–  m e g a l k o t t a  –  
 

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

 

 

5. A Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

2002. óta tölti be a Belvárosi II. számú Óvoda magasabb vezetői posztját Novákné Borsos 

Ildikó, és az elmúlt 16 évben valóban olyan kiemelkedő munkát végzett óvodavezető asszony, 

ami elismerésre méltó, és más intézmények, más városok számára is példaértékű. Hozzáteszem, 

szerintem óvodavezető asszony félreértette a törvényt, hiszen erről már beszéltünk, hogy 40 év 

munkaviszony után lehet nyugdíjba menni, nem pedig 40 évesen, de most már ha egyszer ide 

került elénk ez az anyag, akkor sajnos foglalkoznunk kell vele! Mind a városvezetés, mind a 

képviselőtestület, mind pedig személyesen a magam nevében is szeretnék köszönetet mondani 

Novákné Borsos Ildikónak, hiszen óvodapedagógusként, és az intézmény vezetőjeként, 

óvodavezetőként is olyan korrekt, kiemelkedő munkát végzett, ami példaértékű. Ebben a 16 

esztendőben olyan fejlesztések valósultak meg az általa irányított óvodai rendszerben, amire 

hosszú idő után is emlékezni fogunk. Nagyon szépen köszönöm óvodavezető asszonynak ezt a 
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kiváló munkát, egyben azt is kívánom, hogy a következő évtizedekben valóban egy nyugodt, 

békés, olyan, nagymamához méltó életet éljen, amely kapcsán azért mégis csak szívesen 

emlékszik vissza a zalaegerszegi önkormányzati évekre. Még egyszer köszönöm! 

A térség önkormányzati képviselőjének, Gecse Péter alpolgármester úrnak átadom a szót. 

 

Gecse Péter alpolgármester: 

Azért szerettem volna szót kérni, mert a köszönet hangján szeretnék szólni, hiszen 2010. óta 

lehetek többek között Páterdomb városrész önkormányzati képviselője, együtt, és közösen 

gondolkodva ezekben az években, részben sikerült az óvodát megújítanunk, szebbé tennünk, és 

olyan fejlesztéseket megvalósítani, amely a jövőre nézve is biztató, és biztos alapot jelent majd 

a mindennapos nevelőmunkában. Természetesen nem mehetünk el amellett, hogy a fejlesztések 

mellett nagyon fontos a közösségi élet, és mind a településrészi önkormányzat, mind az 

intézmény vezetése azon volt, hogy Páterdomb városrészben egy igazi közösségi életről szóló 

éveket, mindennapokat, heteket tudjunk átélni, ezt én is szeretném megköszönni! Bízom benne, 

hogy a jövőben is majd néha-néha fogunk találkozni egy-egy ilyen alkalommal, természetesen 

azt megígérhetem, hogy a jövőben is szeretnénk szorosan együttműködni az intézménnyel, és 

mindezeket a fejlesztéseket és közösségi alkalmakat is folytatni. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem óvodavezető asszonyt, kíván-e szólni a közgyűlés előtt, amennyiben igen, kérem, 

fáradjon a vendégmikrofonhoz. 

 

Novákné Borsos Ildikó óvodavezető: 

Szeretném megköszönni ezt a 16 éves bizalmat, több alkalommal benyújtottam az 5 éves 

pályázati ciklus után a beszámolót, ezért én most nem beszámolóval készültem, hanem néhány 

mérföldkövet szeretnék kiemelni ebből az időszakból. Ahogy polgármester úr említette, nagyon 

sok műszaki változás történt, több százmillió forintos ráfordítást köszönhetünk a közgyűlési és 

bizottsági döntéseknek. A 40-50-60 éve működő intézményekben mondhatom, hogy a műszaki 

felújítás most már olyan szinten áll, hogy mindegyik modern épületnek számít. Így 

gyarapodtunk tornaszobával, sószobával, gyönyörű udvaraink vannak, teljes műszaki 

felújításon esett át az elmúlt évben a Petőfi úti tagóvoda, fűtéskorszerűsítés, felújítás történt. 

Vezetőként úgy zárhatom le ezt a 16 évet, hogy a köszönet szó mögé ezeket az említett 

mérföldköveket is tudom említeni. Mindamellett volt arra lehetőségünk, hogy az ágazati 

irányítás törvénymódosításai után a szakmai megújítás is megtörtént az intézményben, hiszen 

az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatosságra nevelés kiemelt szerepet kapott. 

Ezekhez a céljainkhoz is nagyon sok anyagi támogatást kaptunk. Szeretném megköszönni a 

szakosztályok támogatását, hiszen a szakmai munkánkhoz a Humánigazgatási, a Műszaki és a 

Közgazdasági Osztálytól is nagyon sok konzultációval egybekötött, pozitív döntést kaptunk, 

ennek köszönhetően nagyon jó minőségű nevelő-oktató munkát tudtunk végezni. 

Természetesen nem mondhatnám, hogy sikeres volt az intézmény, ha a kollegáimnak a 

mindennapi munkáját nem tudnám megköszönni, hiszen akár a velem együtt dolgozó 

vezetőtársak, akár valamennyi dolgozó nagyon sok napi tevékenységgel hozzájárult ahhoz, 

hogy szépen fejlődött az intézmény. A szülőknek és az intézményben működő önálló 

alapítványoknak is számtalan fejlesztést köszönhetünk. Még egyszer szeretném megköszönni 

az elmúlt időszakban a bizalmat, kérem a tisztelt közgyűlést, hogy nyugdíjazásomhoz 

szíveskedjen hozzájárulni! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönjük szépen óvodavezető asszonynak még egyszer! Munkáját még augusztus 30-ig 

ellátja, azt kérem az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságtól és a Humánigazgatási 

Osztálytól, hogy utána a szükséges pályázat kiírásáról gondoskodjanak, hogy majd 2018. 
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december 31-től az új óvodavezető elláthassa a munkáját. Még egyszer köszönjük óvodavezető 

asszonynak, kívánunk neki békés, nyugodt nyugdíjas éveket! 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Mivel személyi kérdésről van szó, a 

határozati javaslatról minősített többséggel kell döntenie a testületnek. Felkérem a testület 

tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, egyhangú szavazással 

elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 66/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú 

Óvoda intézményvezetője, Novákné Borsos Ildikó közalkalmazotti jogviszonyát 2018. 

december 30-i hatállyal felmentéssel megszünteti. A felmentési idő alatt 2018. 

augusztus 30-tól 2018. december 30-ig a munkavégzés alól Novákné Borsos Ildikót a 

közgyűlés mentesíti.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel 

történő megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészíttetéséről gondoskodjék. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester   
 

 

 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak 

ellátása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

1995. óta alkalmaz Zalaegerszeg Önkormányzata könyvvizsgálót, az elmúlt időszakban 

Szijártóné Gorza Klárával egy olyan kiváló együttműködés alakult ki mind a városvezetésnek, 

mind a képviselőtestületnek, az egyes bizottsági elnököknek, és a szakosztálynak is, ami 

valóban példaértékű. Ezért a javaslatunk arra vonatkozik, hogy a következő időszakra, 2021. 

május 31-ig a zárszámadáshoz kapcsoltban továbbra is Szijártóné Gorza Klárát bízzuk meg 

Zalaegerszeg könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Bizottságunk is úgy látja, személy szerint én magam is, hogy bár nem kötelező most már az 

önkormányzatoknak könyvvizsgálót alkalmazni, viszont biztonságot jelent, a gazdálkodás 

ellenőrzése vele együtt kerek, az Ő munkája megnyugtató arra vonatkozóan, hogy szabályos, jó 

munkát tudunk végezni azokon a területeken, ami a gazdálkodáshoz és annak pénzügyi 

elszámolásához kapcsolódnak. Úgy látjuk, hogy személyében Szijártóné Gorza Klára 

felelősségteljesen, odaadóan, körültekintően látja el munkáját, ezért bizottságunk 

messzemenően támogatja, hogy meghosszabbítsuk a munkáját. Természetesen azt is kiemelten 

fontosnak tartjuk, hogy ezért megfelelő ellenszolgáltatást kapjon a könyvvizsgáló. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Mivel személyi kérdésről van szó, a 

határozati javaslatról minősített többséggel kell döntenie a testületnek. Felkérem a testület 

tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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ZMJVK 67/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szijártóné Gorza Klára költségvetési 

minősítéssel rendelkező bejegyzett könyvvizsgálót 2018. augusztus 1-től 2021. május 

31-ig megbízza az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. Megbízási 

díját havi bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.  

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2018. július 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönjük a munkáját, számítunk rá ezután is! 

 

 

 

7. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv 

véglegesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A következő napirendek kapcsán az egyes cégek beszámolója, az ügyvezetők prémiumának 

megállapítása, előzetes üzleti tervek véglegesítése fog következni. Erről a Tulajdonosi 

Tanácsadó Testület ülésén részletesen tárgyaltak már az egyes frakciók képviselői, az ellenzéki 

és kormánypárti önkormányzati képviselők, részletesen átbeszélték az egyes cégek helyzetét. 

Rendhagyó módon a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. beszámolójával kezdünk, hiszen a 

ZTV egy magas rangú kitüntetésben részesült, Helyi Érték Díj-ban részesültek a kollégák és 

maga a kollektíva is. Mivel ennek az ünnepélyes átadására siet ügyvezető igazgató asszony, 

ezért őt vettük előre, de ezúton is gratulálunk a Helyi Érték Díj odaítéléséhez, valóban 

rendkívül jó helyre került ez a kitüntető cím. 

Összefoglalóan, az összes céggel kapcsolatban javaslom, hogy hagyományainknak megfelelően 

tárgyaljunk, először Gecse Péter alpolgármester úr fog részletesen a cégekről szólni, ezután 

fogjuk lefolytatni a szakmai vitát is, és utána már csak az egyes cégek specifikus kérdéseiről 

fogunk majd külön beszélni. 

 

Gecse Péter alpolgármester: 

Nagyon röviden mondanék a következő napirendi pontok tárgyalása előtt egy felvezetőt, 

inkább próbálnám általánosságban a cégek működését, ill. a 2017-es esztendőt értékelni, a 

2018-as év terveit is felvillantani. Ahogy polgármester úr fogalmazott, a következő napirendi 

pontok tárgyalása kapcsán a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

2017. évi beszámolóját, a 2017. évi ügyvezetők számára kiírt prémiumfeltételek megállapítását, 

a 2018-as, korábban már tárgyalt előzetes üzleti tervek véglegesítéséről fogunk tárgyalni, az 

egyes előterjesztések kapcsán mélyebb szakmai vitát is lefolytatni. Alapvetően a 2018-as 

előzetes üzleti tervek nagyságrendileg nem változtak, ezt mindenképpen javaslom majd a 

közgyűlésnek, a képviselőtestületnek elfogadásra. Ahogy polgármester úr is említette, a 

Tulajdonosi Tanácsadó Testület megtárgyalta az összes előterjesztést, ahogy az anyagban is 

szerepel, elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. A felügyelő bizottságok határozatai, döntései, 

javaslatai is beépültek az anyagba, ezzel is találkozhattak képviselőtársaim. A bizottsági 

szakaszban megtárgyaltunk egy kivételével minden előterjesztést, itt el szeretném mondani, 
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hogy szinte minden bizottsági ülésen egyhangú döntéssel, talán egy-egy tartózkodással a 

szakmai bizottságok a közgyűlés számára elfogadásra javasolták a beszámolókat, az előzetes 

üzleti tervek véglegesítését, a prémiumfeltételeket. Egy technikai jellegű információval 

folytatnám, hiszen ahogy polgármester úr a napirendi tárgysornál már említette, a Zalai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek az előterjesztését, az ezzel kapcsolatos anyagot nem tudjuk 

tárgyalni, de ez nem azért van, mert a cégnek a gazdálkodása, a pénzügyi kilátásai úgymond 

nem jók és nem állnak biztos lábakon, hanem bizonyos dokumentumok még nem érkeztek be 

az NHKV Zrt-től. Majd kérném Horváth Márton ügyvezető igazgató urat, hogy a Zala-Müllex 

beszámolójának tárgyalása kapcsán egy-két dolgot a közszolgáltatás jelenlegi helyzetéről 

mindenképpen villantson fel, mondjon el a közgyűlésnek, hiszen arra, hogy ezt az anyagot nem 

tudjuk tárgyalni, arra részben magyarázatot kell adjunk. Továbbra is a hulladékgazdálkodásnál 

a legfontosabb cél, hogy ennek a cégnek a regionális szerepe megmaradjon, akár a sajtót, vagy 

az elmúlt időszak tevékenységét nézzük, akkor Zalaegerszegen, a megyében nem történt olyan 

havária helyzet, hogy bárhol akár komolyabb probléma lett volna a közszolgáltatás ellátásával, 

vagy akár a lomtalanítással. A szolgáltatás biztonságát a pénzügyi nehézségek ellenére is 

sikerült megőrizni, természetesen az a célunk, és azért is toltuk, és kérjük a közgyűlést, hogy 

rendkívüli közgyűlésen tudjuk ezt elfogadni, hiszen célunk az, hogy a cég pozitív gazdálkodást 

folytasson, tehát mindenképpen nulla fölötti eredménnyel tudjuk majd elfogadni a 

beszámolóját. A 2017-es és 2018-as évet tekintve nem szeretnék annyira különbséget tenni, 

hiszen nagyságrendileg a korábban megfogalmazott elvárások, a jövőt tekintve a 2018-as évre 

vonatkozó elvárások hasonlóak. De nem is általánosítanék annyira, hiszen elég széles palettán 

és széles profillal rendelkező cégeink vannak, és nem lehet teljes mértékben akár az 

eredményességet, a mindennapi munkát vagy árbevétel tekintetében is egységesen értékelni a 

gazdasági társaságainkat. Ami a legfontosabb, és mindig is ez volt az elsődleges prioritás a 

tulajdonos részéről, hogy a cégek az alapfeladatukat mindenképpen 100 %-osan ellássák, és 

folytassanak eredményes gazdálkodást. Emellett természetesen az is elvárás volt, hogy 

próbáljanak olyan racionalizálás gazdálkodást folytatni, hogy az eredmény pozitív legyen, és ha 

lehetséges, akkor nyereség is képződjön. Többször leültünk a cégvezetőkkel, ez a mostani 

közgyűlésen is már téma volt, hogy akár a 2017-es évet, de a jövőt tekintve is vannak olyan 

megoldandó feladatok és problémák, amelyekkel a mi gazdasági társaságaink is szembesültek, 

hiszen a munkaerő- és szakemberhiány itt is jelentkezik. A 2017-es évet tekintve ha a 

beszámolókat megnézzük, akkor a cégek ennek a feltételrendszerét még tudták biztosítani, 

tehát nem történt itt olyan probléma, a mindennapi működésben nem történt olyan havária 

helyzet, amely az alapfeladat ellátását meggátolta volna. Természetesen emellett, hogy a 

munkaerőt meg kell tartani, ugyanúgy a béreket is megfelelő szinten kell tartani, emellett akár 

az alapfeladat ellátásához, vagy egyéb tevékenységekhez a szükséges fejlesztéseket is el kell 

végezni, tervezni kell a gazdasági társaságainknak. A prémiumokról talán két mondat: a 

prémiumok kiírása mindig konszenzus alapján történik, tehát a Tulajdonosi Tanácsadó 

Testületen ezt részletesen mindig megtárgyaljuk. Esetlegesen, ha van olyan kiírási javaslat, 

amely nem felel meg, akkor abban a fázisban még ezt módosítani szoktuk, és az az elsődleges 

cél, hogy már bizottsági szakaszban olyan anyagokat tárgyaljanak meg a képviselők, ill. a 

külsős bizottsági tagok, amelyek mindenki számára elfogadhatók. Alapvetően még arra 

szeretnék kitérni, hogy egyes gazdasági társaságoknál, alapvetően a városüzemeléssel 

foglalkozó önkormányzati cégeknél egy-egy ágazat fenntartásához nem elég az önkormányzati 

költségvetési támogatás, ezért is akár a prémiumkiírások kapcsán, vagy a mindennapi 

működésnél is arra is ösztönözzük a cégeket, hogy azért külső vállalkozási tevékenységet is 

folytassanak, hiszen egy eszközpark, egy szakemberállomány megtartásához ezen kívüli 

bevételekre is szükség van, amely mondjuk a prémiumkiírásoknál az értékesítés nettó 

árbevételénél jelentkezik. Összességében szeretnék köszönetet mondani az ügyvezető uraknak, 

hölgynek, és a gazdasági vezetőknek, hiszen az elmúlt évek azt bizonyították, hogy nagyon 

konstruktív hozzáállással viszonyultak a tulajdonosi elvárásokhoz, a mindennapos működés 
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ellátásához. Az természetesen tény, hogy megváltoztak a gazdasági körülmények, és a 

lehetőségek, ezért nyilván a jövőben az elképzelhető, hogy egyes ágazatoknak az 

eredményességét, a racionális működését át kell tekintenünk, de azt gondolom, hogy ezt eddig 

is folyamatosan megtettük, és ahol kellett, ott már meghoztuk az ezzel kapcsolatos szükséges 

döntéseket. A 2017-es évet tekintve, és a 2018-as évet eddig elemezve a cégeknek a gazdasági 

háttere egyelőre teljes mértékben biztosított, és biztos lábakon működik, azon leszünk, hogy ez 

a jövőben is így maradjon. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a közgyűlés nevében a 

cégvezetőknek, a gazdasági vezetőknek, és természetesen az előkészítési munkában való 

részvételért a gazdasági tanácsadónak, Matics Attilának. 

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Elöljáróban hadd mondjam, hogy összességében én is a teljes cégekre vonatkozóan szeretnék 

megállapítást tenni. A Pénzügyi Bizottságunk részletesen tárgyalta, úgy, ahogy alpolgármester 

úr említette, mi is többségében, talán néha egy-egy tartózkodás mellett valamennyi cég 

beszámolóját elfogadtuk, a vele kapcsolódó prémium-megállapításokat, és az előzetes üzleti 

tervek véglegesítését is. Összességében azonban, hogy ilyen pozitív volt a bizottság 

hozzáállása, el kell mondjam, hogy felmerült néhány olyan kisebbségi, bent lévő gondolat is, 

amit meg kell osszak Önökkel. Felmerült bizottsági ülésen általánosságban, minden cég 

esetében, hogy a beszámolóból az látszik, a 2017-es évet alultervezték, a tényleges teljesítések 

ezt sok esetben jóval meghaladták. Az a gondolat kapcsolódott ehhez, hogy ennek oka talán a 

prémiumfeltételeknek való megfelelés lehet. Ugyanezt a megállapítást a cégvezetők rendre 

cáfolták, hogy nem ilyen okok miatt tervezték alá az adott évet, bár hozzáteszem, az is 

megállapításra került, hogy a 2017-es teljesítés, a tényleges teljesítés is alá-, viszont már a 

2018-as év is sok esetben alátervezetté vált. A cégvezetők azt mondják, hogy nem ilyen okok 

miatt, hanem azért, mert bizonytalan gazdasági környezetben, sokszor pályázatoktól függően 

kell gazdálkodniuk, és mindez nem teszi biztonságossá egy nagyobb üzleti terv elfogadását, 

miután annak a végleges teljesítése majd az év során kockázatos lenne. Felmerült még sok 

esetben, hogy létszám-, illetve bérkérdések akadályozzák az egyes társaságoknál a munka 

hatékony elfogadását. Az, hogy a minimálbér megváltozott, ez majdnem minden cégnél, ahol 

fizikai dolgozókat foglalkoztatnak, nehézséget jelentett a kigazdálkodása. Úgy tűnik, nincs a 

cégeknek olyan biztonságos tartaléka, amiből ezt, illetőleg a későbbi bérnövekedést tudnák 

garantálni, így sok esetben a létszámhoz kell nyúljanak, ami viszont hibás, mert a csökkenés azt 

jelentené, hogy ellátatlanul maradnának a feladatok. Tehát ezt sem merik vállalni, ezt sem 

akarják felvállalni, egyfajta 22-es csapdájában vannak a cégek ebben a körben. Ezek a 

gondolatok még hozzá tartoznak ahhoz, amit alpolgármester úr megemlített. Konszenzus van 

ugyan a prémiumok megállapításánál, viszont évről-évre felmerült, hogy ezt valahogy újra át 

kellene gondolni, hogy egyáltalán prémium vagy normális bér az, amit az ügyvezetőknek 

kínálunk, és ha normális bér, akkor megfelelő elvárások természetesen mellette. Lehet, hogy 

stabilabbá tenné a biztonságukat, gazdálkodásukat is. Ez most így egyelőre nem merült fel. A 

televízióval kapcsolatban felmerült, hogy időközben kibővült 2017-ben a televízió a rádióval, 

amelyik úgy tűnik, jó vásárlásnak minősült, növekedett a bevétele, még akkor is, ha a hálózatba 

csatlakozott a rádió, de van rá igény, és ez anyagilag is biztonságot jelent egy struktúrában a 

televíziónak, és talán megteremti egy műszaki tartalom fejlesztésének anyagi forrását. Ha nem 

is nagymértékben, és teljes egészében, de módot ad rá. Ez a megállapítás volt, összességében 

megköszönik a bizottság tagjai, és én magam a bizottság nevében is azt az erőfeszítést, amelyet 

nem csak a cégvezetők, hanem a cégek munkavállalói is kifejtenek azért, hogy Zalaegerszeg 

lakói megfelelő biztonságban, jó közérzetben érezhessék magukat ebben a városban. 
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Kiss Ferenc képviselő: 

Úgy összességében, általánosságban szeretnék mondani egy-két dolgot. Mint ahogy a bizottsági 

ülésen is elmondtam, a táblázatokból kitűnik, hogy társaságaink a 2018. évi tervet a 2017. évi 

tény alá tervezték. Az viszont örvendetes, hogy az árbevételük 2017. évi 5,5 milliárd Ft-tal 

szemben 7 milliárd Ft lett, na, ebben kiemelkedő szerepe van a Zala-Müllex Kft-nek, amelyik 

1,6 milliárd Ft helyett 2,1 milliárd Ft-os bevételt produkált, és 2018. évre 2,6 milliárd Ft-os 

árbevételt tervez. A másik, több anyagban is olvastam, hogy komoly problémát jelentett a 

cégeknek a minimálbérre és a garantált bérminimumra való ráállás, hiszen ennek a 

kigazdálkodásához nem mindig rendelkeznek kellő fedezettel. Már jelentkezett, a LÉSZ 

anyagában olvastam, hogy ne tudnak szakmunkásokat felvenni, mert olyan bérrel, amit ki 

tudnak ajánlani, nagyon alacsony az átlagkereset a LÉSZ Kft-nél, de mondhatok másik cégeket 

is, és nem találnak szakembert. Ez már szakmunkáshiányt jelent! Azt is látni, hogy a 2018. évi 

üzleti terv, az eredményekben már nincs mínuszos adózás előtti eredmény, míg a 2017. évi 

beszámolókban az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-nek érthető okokból a stadion 

kivezetésével, ill. a Városfejlesztő Zrt-nek mínuszos tényeredménye van. Mindezek mellett azt 

látom, hogy likviditási gondjai nemigen vannak a társaságainknak. Ami érdekes, és az egyik 

cégvezető fogalmazta meg, hogy elég hektikusak a működésénél a bevételek, hisz vagy tudnak 

sikeresen pályázni, vagy kapnak önkormányzati támogatást, ettől függ gyakran, hogy milyen 

eredményt, milyen bevételt tud elérni. Az is látszik, hogy ezek a társaságaink hitellel is 

rendelkeznek, erre utaltam a zárszámadásnál, a Városfejlesztő Zrt-nek 276 millió Ft, a Müllex-

nek 580 millió Ft, a ZTE SPORTSZOLG Kft-nek 186 millió Ft-os hitele van. Igaz, a 

zárszámadásból hadd említsek meg egy számot, hogy mi az elmúlt évben 848 millió Ft-ot 

adtunk a gazdasági társaságoknak. Ebben nem csak a sajátjaink vannak, hiszen ha megemlítem 

az ÉNYKK-t, a korábbi Volán 196,5 millió Ft-ját, de a sajátjaink közül az Egerszegi Sport és 

Turizmus Kft. 143 millió Ft, a Kontakt 54 millió Ft-ja, a Kvártélyház 88 millió Ft-os 

önkormányzati támogatása, vagy a televízió 59 millió Ft-os támogatása, és a futball zrt. és a 

sportszolg együttesen 173,8 millió Ft önkormányzati támogatásban részesül. Tehát tényleg 

nagyon komoly működési gondot jelenthet az az önkormányzati támogatás, enne a 

hektikussága, hogy ez programhoz, rendezvényhez, működéshez, vagy éppen mondhatom a 

Városgazdálkodást, hogy nagyobb hóeséshez, vagy hogy nagyon nő a fű, esetleg 

többletmunkájuk van. Megrótt a Kontakttól az ügyvezető, hogy nem mondom: nagyon jól 

gazdálkodik, van pénze, de Ő is elmondta, hogy bizonyos esetekben attól függ, hogy a 

pályázatokon a munkaerő kölcsönzés, a közmunkás foglalkoztatás, a közmunka program 

keretében milyen pályázati forrásokhoz tudnak jutni. Összességében stabilan, jól gazdálkodtak 

a cégeink, a 2018-as eredményeik nőnek, talán az adózott eredménye egyedül a Kvártélyháznak 

nulla forint, a többi azért mind pozitív. Az utóbbinál szeretnék egy kérdést feltenni, 

polgármester úr, a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a Kvártélyház ügyvezetőjének van ki 

nem fizetett prémiuma. Én úgy gondolom, ha egy cég teljesíti, akkor ne a cégvezető vállalja 

azt, ha működési forrás nincs biztosítva, akkor nem tudják kifizetni neki az évekkel ezelőtt 

joggal megkapott prémiumát. Szintén olvastam, hogy vannak a cégnél, hogy két éve nem 

voltak béremelések, jelentősebb bérfejlesztések, úgy gondolom, a munkaerő, a kollegák 

megtartása érdekében azért ma már ez nem megkerülhető, hiszen látjuk, hogy nem találnak 

egyes területekre szakembereket és munkaerőt. Én is azt tudom mondani, mint ahogy a 

Tulajdonosi Tanácsadó Testület ülésén is elmondtam, hogy összességében pozitív, nincsenek 

problémák a cégeinknél, azonban hosszabb távon át kellene gondolnunk, hogy mit kívánunk 

tenni az idegenforgalom, a turizmus területén. Olvastam, hogy kormányzati körökben is 

kiemelt program lesz, a Miniszterelnökséghez fog kerülni, hát nálunk azért turizmus címen, 

rendezvény címen több olyan céget, vagy saját intézményünket finanszírozunk. Ha nálunk is 

kiemelt lesz a turizmus, át kellene gondolnunk a finanszírozását és a szervezeti, működési 

kereteit. 
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Dr. Tóth László képviselő: 

A cégekkel kapcsolatban, mint minden évben a beszámoló hozzánk kerül, folyamatosan vannak 

bizonyos fenntartások, észrevételek velük kapcsolatban. Amikor ezeket a cégeket évtizedekkel 

ezelőtt létrehoztuk, akkor elsősorban nem azért hoztuk létre, hogy a piacon az adott 

tevékenységet folytató vállalkozásoknak konkurenciát teremtsünk, hanem azért, hogy az 

önkormányzat feladatainak ellátását biztosítsuk ezekkel, hogy ne kelljen a piacon részt vevő 

egyéb cégeket bevonni ebbe. Egy hulladékdepóra, a városgazdálkodástól elkezdve, a LÉSZ-től 

elkezdve az önkormányzati lakások kezelése, stb. Ebből következően nekik az árbevételük 

döntő része önkormányzati forrásokból származik. A támogatás egy elég megtévesztő fogalmi 

kategória lehet, ugyanis itt amiket az önkormányzat elvár tőlük, amilyen munkát végeznek, 

azoknak az ellenszolgáltatása jelenik meg kvázi támogatás formájában. Amikor azt mondjuk, 

hogy ezeknek a cégeknek az árbevétele hektikus, ill. csökken, akkor mindig gondoljunk arra, 

hogy ezeknek nagy része önkormányzati finanszírozású feladatokat, önkormányzati kötelező 

feladatokat lát el, itt akár a köztisztaságra gondolunk, akár önkormányzati lakások kezelésére. 

Ezeknek a cégeknek az ilyen jellegű feladatok amennyiben nem teszik ki a kapacitását, abban 

az esetben mennek piacra, és a fölös kapacitás lekötése adja a piaci bevételeket. Tehát 

elsősorban önkormányzati feladat, és a fölös kapacitás pedig piaci bevétel. Éppen ezért, amikor 

árbevételről beszélünk, meg hogy alátervezett, stb., ez rajtunk, tőlünk függ, az 

önkormányzattól. Egyébként, ha egy önkormányzati cég a piacon drágábban tud elvégezni, 

mint egy vállalkozás, egy egyéb más, nem önkormányzati vállalkozás egy munkát, akkor 

szerintem azt oda kell annak a külső vállalkozásnak adni. Csak azért piacra küldeni, hogy 

egyrészt amiatt nem tudják a saját feladataikat ellátni, másrészt pedig az önkormányzatnak 

pedig többe kerüljön, semmiképpen nem szabad. A minimálbér, a garantált bérminimum: 

sajátos helyzetbe kerül ilyenkor az önkormányzat, ugyanis mindenki azt mondja, itt már 

nagyon sokszor felvetődött a másik oldalról is, hogy nagyon alacsonyak a bérek a megyében, a 

városban. Az állam amit tud tenni, hogy a minimálbér meghatározásával, a garantált 

bérminimummal nyomja feljebb ezeket a béreket, és ez beindít egy olyan folyamatot, amikor 

már nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum, hanem a korábbi, a körül lévő bérek 

felfelé tolása is megkezdődik. Természetesen ez problémát jelent mindenkinek, aki 

minimálbérért, vagy garantált bérminimumért foglalkoztatja a dolgozókat. Ezt ki kell termelni, 

ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, és hozzá is járulunk, ahogy Kiss Ferenc képviselő úr 

fogalmazott, hogy korábban a munkanélküliség volt probléma, ez Zalaegerszegre soha nem 

volt nagyon jellemző, most a strukturális munkaerőpiacon van probléma, mert adott 

munkakörökben nem találunk elég megfelelő végzettségű embert. Most már azt mondják, ha jól 

emlékszem, 4 % alatti, az majdnem egyenlő a teljes foglalkoztatottsággal, kb. ott tart a város. 

Az eredménnyel kapcsolatban, hogy van-e egy cégnek eredménye, vagy nem, az megint a város 

szempontjából úgy néz ki, hogy vannak, voltak mínuszos cégek, azok mind az értékcsökkenési 

leírás, amortizáció, fejlesztések miatt voltak mínuszosak. Most ezeket egy átvezetéssel 

máshova csoportosítottuk át, ezért nem jelentkeznek az eredményben. Az eredmény pedig egy 

olyan dolog, ha egy cégnek eredményt kell produkálni, eredménykényszerben van, akkor az az 

önkormányzatnak többe kerül, mint ha az eredményként megjelenő bevételeit többletmunkára 

fordítja. Mert pl. a szerződésében a Városgazdálkodási Kft-nek – megérdeklődtem – 6 kaszálás 

van, most, ilyen nyár, tavasz után valószínűleg sokkal több kaszálás lesz, akkor inkább ne 

csináljon eredményt, vagy egy nagyon minimumot, még adót is fizessünk, és még plusz ezért a 

többletkaszálásért fizessük a többit. A hitelekkel kapcsolatban csak egy mondat: ezt mind 

fejlesztésre vettük fel, ezt kitermelik a cégek, sőt, beszéltünk arról frakcióülésen, hogy a 

fejlesztések, amik esetleg a következő időszakban esedékesek, amik nem kellenek a 

likviditáshoz, a saját tőkében, az eredménytartalékban lévő források felhasználásával, mivel ez 

nem egyben jelentkezik, hanem amortizálódik 5-10 éven belül, abból fejlesszenek a cégek, és 

akkor számolják el amortizációként. Akinek mondjuk egy 150 millió Ft-os eredménytartaléka 

van, az nem biztos, hogy folyamatosan kell a likviditáshoz, ha olyan jellegű eszközfejlesztésre 
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van szüksége, akkor abból fejlesszen, ne önkormányzati pénzekből. Ezért nem vontuk el soha, 

hosszú éveken, évtizedeken keresztül az osztalékot. Elnézést, hogy túlléptem az időt, köszönöm 

a figyelmet! 

 

Gecse Péter alpolgármester: 

Részben frakcióvezető úr pár kérdésre már meg is adta a választ, de mégis, egypár gondolatot 

szeretnék hozzátenni. Dr. Kocsis Gyula képviselő úr és Kiss Ferenc képviselő úr is említette az 

alultervezést, az ezzel kapcsolatos prémiumkiírást. Pontosan a korábbi években többször voltak 

olyan jellegű prémiumkiírások, amelyek árbevételre lettek kiírva. Ha végignézzük ezeket a 

kiírásokat, itt maximum értékesítés nettó árbevételéről beszélhetünk, ami alapvetően a külső 

vállalkozási tevékenységet ösztönzi, ill. egyes cégek esetében azokat az ágazatokat, amiben van 

potenciál. Gondolok ilyenre, hogy a ZTV-nél pl. prémiumfeltételként volt a reklámbevételek 

fokozása, az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-nél akár az uszoda kihasználtságának a növelése, 

vagy a Zala-Müllex Kft-nél, amely városüzemelési feladatokat is ellát, az út- és járdaépítésben 

való árbevétel szerzés, hiszen ezeknek a munkáknak lehet olyan jellegű nyereségtartalma, 

amelyet akár a cég vissza tud forgatni bérfejlesztésre, vagy eszközfejlesztésre. A prémium ilyen 

jellegű ösztönzőrendszert tenne lehetővé, tehát ezek nem összességében árbevételt érintő 

tételek, hiszen az önkormányzati támogatásból megjelenő bevételek a cégnél, a cég 

könyvelésében egyéb bevételként jelentkeznek. Valóban, ahogy említettem is, azért is nem 

hagytam ki a felvezetőmből a szakember-hiányt, a bérjellegű problémákat, a 

kapacitásproblémákat, mert ezek összefüggnek. Egy városüzemeléssel foglalkozó cégnél 

nyilván az az elsődleges cél, azért is mondtam, hogy lássa el az alapfeladatot, ehhez 

természetesen kell kapacitás is, és ehhez olyan színvonalú béreket kell biztosítani, amellett, 

hogy a minimálbér, a garantált bérminimum előírásának megfeleljünk, itt a cégvezetőknek még 

olyan feladatokat, problémákat is meg kell oldani, hogy esetlegesen cégen belül a 

bérfeszültséget úgy tudják kezelni, hogy meg tudják tartani a munkavállalókat. Az eredmények 

tekintetében az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-ről Kiss Ferenc képviselő úr tett említést, 

nyilván itt a vagyonátadás miatt van egy negatív eredmény. A Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

ülésén tárgyalt táblázatban még például a Zalai Közszolgáltatónál is jelent meg mínusz, de pont 

azért tárgyaljuk rendkívüli közgyűlésen, hogy itt pluszos eredményről tudjuk majd tájékoztatni 

a közgyűlést, az előterjesztést elfogadásra javasolni. Valóban, a Városfejlesztő Zrt-nél voltak 

problémák a volt Edelmann nyomda hasznosításából eredően, hiszen jelenleg ennek a 

kihasználtsága még nem 100 %-os, de pillanatnyilag olyan költségek már most jelentkeznek, 

amiket a cégnek meg kellett előlegezni, meg kellett finanszírozni. Egyébként vannak olyan 

volumenű tárgyalások a cég, a volt Edelmann nyomda épületének hasznosítása tekintetében, 

amelyek azt gondolom, hogy a jövőben ezt a szegmenst, ezt az ágazatot is szilárdabbá tehetik. 

Ahogy a felvezetőben is említettem, ezt szeretném még egyszer elmondani, hogy alapvetően 

nem általánosítanék tervezési szempontból a gazdasági társaságainknál, hiszen ha csak az 

árbevételnek, a bevételeknek a struktúráját nézzük, ami hektikus lehet, említésre került az 

önkormányzati költségvetés, a pályázati bevétel, egyéb támogatás, ill. maga a vállalkozási 

tevékenység. Ez nyilván tervezhető, de teljes mértékben nem kalkulálható, ilyen szempontból 

megjelenik nyilván a tervezési szakaszban hektikusság. Hogy rátérjek a napirendi pontunkra, a 

ZTV-ra is, a ZTV-nél azt emelném ki, hogy annak ellenére, hogy az önkormányzati támogatás 

mértéke is csökkent, ill. a költségvetésben nem tudtunk olyan mértékű támogatást biztosítani a 

gazdasági társaság részére, annak ellenére a reklámbevételekből és az egyéb szakmai munkából 

ezeket tudta kompenzálni. A 2017-es évet, és talán még a 2018-as évet tekintve is ez a stabilitás 

a cégek mindennapi működésében is meg van, de természetesen, ahogy képviselőtársaim 

felhívták a figyelmet, a cégvezetőkkel is többször tárgyaltunk erről, lesznek olyan megoldandó 

problémák, amelyeket az önkormányzati cégek működésében orvosolnunk kell, és oda kell 

figyelnünk, akár egy költségvetés tervezése kapcsán is. 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs, ez azt jelenti, hogy ezzel a cégek 

helyzetével kapcsolatos általános szakmai vita véget ért, de természetesen most még 

napirendnél vagyunk.  

Következik a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése. 

Frauenhoffer Márta ügyvezető igazgató asszonyt kérdezem, 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 a határozati javaslat 1. pontjáról. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 68/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi 

Televízió és Rádió Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának 

jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját.  

A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 102.852 eFt-ban, adózott eredményét 

14.430 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:  2018. május 31. 

Felelős:  felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Frauenhoffer Márta ügyvezető részére az 

prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2017. évben már kapott 

50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és 

Rádió Kft. előzetes üzleti tervét – a 247/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat 

alapján 75.000 eFt nettó árbevétellel és 1.274 eFt adózott eredménnyel – 

végleges üzleti tervként elfogadja.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 
Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető 
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Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönöm szépen még egyszer igazgató asszony munkáját, gratulálok még egyszer a Helyi 

Érték Díjhoz! 

 

 

 

8. Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv 

véglegesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Bár általánosságban a céggel kapcsolatban sok minden elhangzott, azért van egy-két olyan 

előterjesztés, amihez én is szeretnék külön hozzászólni. Ez esetben itt nem konkrét kérdést 

szeretnék feltenni igazgató úrnak, csak általában véve jelzem mind neki, mind a 

képviselőtársaimnak, hogy hosszú távon majd nyilvánvalóan előbb-utóbb foglalkoznunk kell a 

Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok helyzetével, annak belső és külső felújításával. Ezt 

egyrészt terveztük a TOP programban, ami Európai Uniós forrást jelent, de úgy tűnik, az a 

pénz, amit ott terveztünk, az lehetséges, hogy kevés ahhoz, hogy hatékonyan felhasználjuk, ill. 

olyan energetikai felújításokra lehet csak használni, amire most pont nem, vagy inkább másra 

lenne szükség, hiszen például parketta felújítást, vagy éppen székezést Európai Uniós forrásból 

nem tudunk megoldani. Van egy másik lehetőségünk, hogy TAO-forrást veszünk igénybe, a 

TAO-forrásnál viszont nagyon át kell gondolni, ha azt elköltjük, akkor azt egyben vállalni kell, 

hogy 15 évig változatlan formában fenn is tartjuk. De mi van, ha közben jön egy állami vagy 

Európai Uniós olyan pályázat, amivel egy teljes felújítást, vagy akár egy új sportcsarnok 

építését is meg tudnánk tenni? Akkor itt is egy komoly kérdéssel nézünk szembe! Ezzel a 

kérdéssel a következő időszakban mindenképpen kell foglalkozni. Szeretném jelezni 

képviselőtársaimnak, hogy a Modern Városok program kapcsán bizonyos lépéseket próbálunk 

is tenni a sportcsarnokkal kapcsolatban, amint erről hír lesz, arról tájékoztatni fogom 

képviselőtársaimat. Ugyanígy át kell majd gondolnunk hosszú távon az immáron lassan 16 

éves, 2002-ben épült Aquacity hosszú távú sorsát, hiszen az látszik, hogy egy félmegoldás 

született 2002-ben, egy olyan létesítményről beszélünk, aminek három hónap alatt kell 

kitermelnie az egész éves működtetését, hiszen ez egy nyári attrakció. Közben a környéken, 

Horvátországban, Ausztriában, Szlovéniában és magyar városokban is egyre-másra épültek 

olyan vízi vidámparkok, amelyek lehet, hogy később épülve kicsit modernebbek, kicsit többet 

tudnak. Így ezzel kapcsolatban is át kell gondolnunk, hogy feltétlenül nekünk kell-e ezt hosszú 

távon üzemeltetni, esetleg újra szóba jöhet-e ennek az átgondolt, komolyan megfontolt 

üzemeltetésbe adása hosszú távon, hiszen nem biztos, hogy ezzel az önkormányzatnak kell a 

következő évtizedben is foglalkozni. Illetve szintén szeretném majd igazgató úrnak jelezni, de 

ez minden hasonló tematikával foglalkozó ügyvezető igazgató számára egy feladat, hogy 

egyre-inkább majd a következő időszakban a rendezvényeknek az összehangolását, 

koordinációját hatékonyabbá kell tenni annak érdekében, hogy mondjuk fesztiválok, 

programok fellépői egymást ne üssék. Ezek csak kérdésfeltevés nélküli észrevételek voltak, 

ettől függetlenül igazgató úrnak a munkájával magam is elégedett vagyok. 

Kérdezem igazgató urat, kívánja-e kiegészíteni az anyagot. Nem kíván szólni. 

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 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 
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Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 69/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Egerszegi Sport és 

Turizmus Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának 

jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját.  

A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 365.712 eFt-ban, adózott eredményét -

215.127 eFt-ban állapítja meg.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Bánhegyi Péter ügyvezető részére a prémiumalap 

100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2017. évben már kapott 50 % 

előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus 

Kft. előzetes üzleti tervét - a 238/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat alapján 

267.771 eFt nettó árbevétellel és 66 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti 

tervként elfogadja.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

 

 

9. A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a 2018. évi 

előzetes üzleti terv véglegesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Nem vagyunk könnyű helyzetben ennek a témának a tárgyalása kapcsán. Igaz ugyan, hogy a 

ZTE FC számára még három mérkőzés hátra van, tehát még mindig van matematikai esély, de 

ahogy az előző közgyűlésen is erről már beszéltünk, mindenképpen a következő időszakban át 

kell gondolni az önkormányzat szerepvállalását a ZTE FC Zrt-vel kapcsolatban. Azt tudni kell, 

hogy még az előző ciklusban, 2014. júliusában került sor egy 240 millió Ft-os hitel felvételére 

10 éves futamidővel, és bármi történik a csapattal, ezt akkor is fizetnie kell Zalaegerszeg 
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Önkormányzatának, a szerepléstől függetlenül. Illetve szintén 2014-ben, 10 évre vonatkozóan 

lett megkötve egy együttműködési megállapodás, amiben 150 millió Ft szerepel a város 

költségvetésében, ebből egy rész az a hitelek törlesztésére, a kamatok fizetésére vonatkozik, 

egy rész pedig közvetlen működési támogatás. Tehát ez az a két szerződés, ill. együttműködési 

megállapodás, amely a szerepléstől függetlenül sajnos 10 évig mindenképpen számunkra egy 

feladatot jelent. De szeretném jelezni valamennyi képviselőtársamnak, és elsősorban a 

Tulajdonosi Tanácsadó Testületben is dolgozó képviselőtársaimnak, ahogy az előző 

közgyűlésen ezt megígértem, június 12-én, keddi napon, valószínűleg 14 órakor egy rendkívüli 

Tulajdonosi Tanácsadó Testületi ülést fogunk összehívni. Addigra már minden tisztázódik a 

ZTE szereplésével kapcsolatban, és ott részletesen át kell beszélnünk majd, hogyan tovább. 

Erre meghívtam Végh Gábor tulajdonos urat is, remélhetőleg eleget tud tenni ennek a 

meghívásnak, és ott be tud számolni Ő is arról, hogyan képzeli el a részvénytársaság jövőjét. 

Most nem ez a téma, hanem a ZTE SPORTSZOLG Kft. működése és beszámolója. 

Kérdezem igazgató urat, kívánja-e kiegészíteni az anyagot. Nem kíván szólni. 

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 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 70/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a ZTE-SPORTSZOLG 

Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, 

jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolóját.  

A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 294.824 eFt-ban, adózott eredményét 

26.299 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:  2018. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 

előzetes üzleti tervét - a 240/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat alapján 

34.200 eFt egyéb bevétellel és 26.972 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti 

tervként elfogadja.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető 
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10. A Kontakt Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Hosszú kiegészítést nem szeretnék tenni, hiszen Aladi Gusztáv igazgató úr a múltkori 

közgyűlésen a munkaerő-kölcsönzés helyzetéről egyszer már részletesen beszámolt, és ott 

átbeszéltük a cég helyzetét is. Csak köszönöm igazgató úrnak és kollégáinak is a munkáját, és a 

városnak nyújtott segítségét.  

Kérdezem igazgató urat, kívánja-e kiegészíteni az anyagot. Nem kíván szólni. 

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 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 4. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 71/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kontakt Nonprofit 

Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, 

jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolóját, közhasznú mérleg- és eredménykimutatását.  

A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 223.976 eFt-ban, adózott eredményét 

10.445 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba kell 

helyezni.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 

szóló közhasznúsági jelentését.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 

100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2017. évben már kapott 50% 

előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.  
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A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. előzetes 

üzleti tervét – a 249/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozata alapján 86.498 eFt 

nettó árbevétellel és 1.253 eFt adózott eredménnyel – végleges üzleti tervként 

elfogadja.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető 

 

 

 

11. A Kvártélyház Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi 

prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszöntöm Tompa Gábor ügyvezető igazgató urat! Május 11-én ünnepeltük a város napját, 

esett az eső, azt hiszem, utólag is megállapíthatjuk, hogy jó döntés volt áthelyezni júniusra az 

Egerszeg Fesztivált. De még mindig nem vagyunk túl rajta, kérem igazgató urat, hogy június 7-

8-9-10-én mindenképpen gondoskodjon arról, hogy jó idő legyen az Egerszeg Fesztivál 

kapcsán. Másik fontos elvárásunk – komolyra fordítva a szót –, hogy 2021-ben Magyarország 

rendezheti meg 1971. után újra a Vadászati Világkiállítást, ez jelentős feladatokat ró 

Zalaegerszegre is. Kérem igazgató urat, hogy az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál 

keretében a következő évek elsősorban arról szóljanak, hogy a 2021-es feladatokra fel tudjunk 

készülni. 

Kérdezem igazgató urat, kívánja-e kiegészíteni az anyagot. Nem kíván szólni. 

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 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 72/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kvártélyház Kft. 

felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.  

A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 51.296 eFt-ban, adózott eredményét 1.616 

eFt-ban állapítja meg azzal, hogy az eredményt az eredménytartalékba kell 

helyezni.  
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A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Tompa Gábor ügyvezető részére a prémiumalap 

97%-ának a kifizetését.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2018. évi 

végleges üzleti tervét 36.000 eFt nettó árbevétellel és 0 eFt adózott eredménnyel 

elfogadja.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérem, engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem városunk Dísztermében Vietnám új 

magyarországi ide akkreditált nagykövetét, őexcellenciája ellátogatott hozzánk, nagy 

megtiszteltetés számunkra! Amint azt Önök is tudják, az elmúlt időszakban tovább erősödtek a 

Magyarország és Vietnám közötti kapcsolatok, különösen erős Vietnám és Zalaegerszeg 

kapcsolata, hiszen minden új nagykövet azzal kezdi pozíciójának elfoglalását, hogy ellátogat 

Zalaegerszegre, és koszorút helyez el Ho Si Minh zalaegerszegi szobránál. Ezért érkezett most 

Zalaegerszegre őexcellenciája is. Nagyon bízom benne, hogy az eddig is remek kapcsolatok a 

következő időszakban is kiválóan alakulnak, hiszen elődjeivel is tárgyaltunk gazdasági, 

kulturális, oktatási együttműködésről, az egészségügy kapcsán is voltak felvetéseink. Nagyon 

bízom benne, hogy ezek nagykövet úr segítségével a továbbiakban is sikeresen fognak alakulni. 

Kívánom, hogy érezze magát nagyon jól városunkban, és látogasson el még hozzánk nagyon 

sokszor! Még egyszer tisztelettel köszöntöm őexcellenciáját! 

Nagykövet úrral alpolgármester úr külön tárgyalást is le fog vezényelni, majd Dr. Vadvári 

Tibor alpolgármester úr hamarosan távozni fog a teremből. Köszönöm szépen ezúton is Kiss 

Ferenc képviselő úr koordinációját, amit nagykövet úr látogatásával kapcsolatban megtett, 

hiszen Ő is nagyon fontosnak tartja ennek a kapcsolatnak az ápolását. 
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12. A LÉSZ Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi 

prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester:  
Kérdezem igazgató urat, kívánja-e kiegészíteni az anyagot. Nem kíván szólni. 

Szeretném megköszönni a városvezetés és a képviselőtestület nevében igazgató úrnak az elmúlt 

években végzett munkáját, hiszen szerencsére a lakásállomány tekintetében elindult egy pozitív 

folyamat, ami a tartozások rendezését illeti. Hosszú folyamat lesz még, rendkívül sok munka áll 

előttünk, de bízom benne, hogy az irány az előbbiek alapján jó. 

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 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 73/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a LÉSZ Kft. felügyelő 

bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. 

ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.  

A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 340.746 eFt-ban, adózott eredményét 1.262 

eFt-ban állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy a mérleg szerinti nyereséget 

eredménytartalékba kell helyezni.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  felkérésre Pais Kornél ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Pais Kornél ügyvezető részére a prémiumalap 

100%-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2017. évben már kapott 50% 

prémiumelőleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2018. évi végleges 

üzleti tervét 402.250 eFt nettó árbevétellel és 4.071 eFt adózott eredménnyel 

elfogadja.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Pais Kornél ügyvezető 



 31. oldal / 65 

 

 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2018. május 17. 

 
 

13. A LÉSZ Kft. ügyvezetőjének megválasztása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Képviselőtársaimnak korábban jeleztem, hogy minden igazgató megválasztása kapcsán 

egyelőre a 2019. december 31-i dátumot jelöljük meg annak érdekében, hogy majd amikor 

2019. októberében sor kerül az önkormányzati választásokra, és megkezdi munkáját az újonnan 

megválasztott képviselőtestület, akkor Ők majd dönthessenek arról, hogy kikkel akarnak együtt 

dolgozni, és kik azok, akik 2020. január 1-től cégvezetőként segítik majd a városvezetés és a 

képviselőtestület munkáját. Éppen ezért ez esetben is – bár rendkívül elégedettek vagyunk Pais 

Kornél igazgató úr munkájával – azzal a javaslattal fordultunk a Tulajdonosi Tanácsadó 

Testülethez, hogy most egyelőre 2019. december 31-ig nevezzük ki igazgató urat, és utána az 

új közgyűlésnek lesz lehetősége arra, hogy egy újabb hosszú távú kinevezést tegyen meg. Azt 

hiszem, ez az új képviselőtestület számára sem lesz kérdés, de mi most egyelőre ezt a 2019. 

december 31-i dátumot jelöljük meg. Egyébként a Tulajdonosi Tanácsadó Testületen 

elhangzott, még egy személyi döntésünk van majd hátra ebben az esztendőben, ez a Kontakt 

Humán Nonprofit Kft. igazgatójára vonatkozik. Ott is ugyanezt a dátumot fogjuk majd 

javasolni! 

Kérdezem igazgató urat, kívánja-e kiegészíteni az anyagot, vagy néhány percben ismertetni a 

következő időszakra vonatkozó munkáját. Amennyiben igen, kérem, fáradjon a 

vendégmikrofonhoz! 

 

Pais Kornél ügyvezető igazgató: 

Néhány gondolatot szeretnék csak mondani, a beszámolóhoz nem kívántam hozzászólni, az 

elmúlt 5 év munkáját szeretnénk folytatni a következő 1,5 éves, vagy remélhetőleg a további 

időszakban is. Próbáltunk az önkormányzati lakások, és nem lakás célú helyiségek jó gazdája 

lenni az elmúlt időszakban, bár itt több mint 900 magánszemélyről, magánszemély ügyfélről 

van szó, amivel azért elég sok feladat és gond jár, de próbáltuk először a kintlévőségeket 

csökkenteni, aztán a lakások karbantartására fordított összegeket növelni. Az elmúlt időszakban 

ez sikerült, emellett pedig a piaci tevékenységünket, a társasházkezelést is sikerült bővíteni, 

egyre több magántulajdonú társasházat nyertünk el az elmúlt időszakban, és várhatóan az idei 

évben is. Ezt a szintet szeretnénk a továbbiakban is megtartani, ehhez köszönöm a közgyűlés és 

a városvezetés támogatását! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Jómagam, és városvezető kollégáim nevében is mondhatom, hogy elégedettek voltunk igazgató 

úr munkájával, és támogatni fogjuk ügyvezetővé történő megválasztását. 

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, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. 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 74/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 01. napjától 2019. 

december 31. napjáig terjedő határozott időre Pais Kornélt (8900 Zalaegerszeg, 

Köztársaság u. 89.) választja meg a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló LÉSZ Kft. ügyvezetőjévé. 

Személyi alapbérét havi bruttó 450.000.- forintban állapítja meg. 
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 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

szereplő munkaszerződés aláírására. 

 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az 

adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: felkérésre: ügyvezető 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Tisztelettel gratulálok, további jó munkát kívánok! 

 

 

 

14. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a 

vezérigazgató 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv 

véglegesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm Oláh Gábor vezérigazgató urat! Szeretném jelezni, hogy vezérigazgató 

úrral folyamatosan, szinte napi szinten tartjuk a kapcsolatot, hiszen jelentős beruházások 

valósulnak meg a városban, de a befektetők ide vonzása egyben a cég feladata is. Ezt most 

nagyban fogja segíteni az, hogy remélhetőleg Zalaegerszeg munkáját Palkovics László 

immáron miniszterként fogja tudni segíteni, de ez egyben átrendeződést is jelent. Hiszen 

képviselőtársaim tudják, hogy az elmúlt időszakban az egyes állam által koordinált 

beruházásokat egy országos, 100 %-ban állami cég, a NIPÜF Zrt. koordinálta. Nagy kérdés 

számunkra, hogy a NIPÜF Zrt-vel kapcsolatban milyen változások fognak megtörténni. Ezt 

majd nyomon kell követnünk, emellett pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium az, 

amellyel ugyancsak szorosan kapcsolatot kell tartanunk. Szeretném jelezni 

képviselőtársaimnak, hogy május 31-re fogják a következő meghívót majd megkapni, május 

31-én kerül sor a Flex új gyáregységének ünnepélyes avatására, erre a meghívót majd küldeni 

fogja a cég. Bízom benne, hogy nagyon sokan ott leszünk, hiszen utoljára 16 évvel ezelőtt, 

2002-ben épített új üzemcsarnokot a cég, ez is egy jelentős előrelépés. Vezérigazgató úrnak 

természetesen emellett a Logisztikai Központtal és Konténerterminállal, és az Északi Ipari 

Parkkal kapcsolatban is sok teendője van, köszönöm szépen a munkáját! 

Kérdezem vezérigazgató 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 a határozati javaslat 1. pontjáról. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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ZMJVK 75/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának 

jelentését, jóváhagyja a Zrt. vezérigazgatójának a társaság 2017. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját.  

A közgyűlés a Zrt. mérlegfőösszegét 1.116.499 eFt-ban, adózott eredményét -

10.515 eFt-ban állapítja meg.  

A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Oláh Gábor vezérigazgató részére a prémiumalap 

100%-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2017. évben már kapott 50% 

prémiumelőleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő 

Zrt. 2018. évi előzetes üzleti tervét – a 250/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési 

határozat alapján 290.484 eFt nettó árbevétellel és 243 eFt adózott eredménnyel 

– végleges üzleti tervként elfogadja.  

A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További jó munkát kívánok vezérigazgató úrnak! 

 

 

 

15. A Városgazdálkodási Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 

2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A Városgazdálkodási Kft. és Horváth István igazgató úr az, aki talán legtöbbször kerül 

valamilyen kontaktusba a városvezetéssel, a képviselőkkel, és általában véve a lakossággal is, 

hiszen számos olyan feladata van, amely az egyes városrészekben jelentkezik. Van, amikor a 

nagy esőzés és az időjárási viszonyok miatt a fűnyírással kapcsolatban kell rendkívül kemény 

feladatokat elvégeznie, a zöldfelületek takarításával, rendben tartásával, van, amikor rengeteg 
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hó esik, és akkor ezzel kapcsolatban keresik meg cégvezető urat, és ne takarjuk el azt sem, 

hogy az egyes önkormányzati képviselők is még a költségvetésben rögzített összegeken és 

feladatokon kívül is nagyon sokszor megkeresik ügyvezető igazgató urat különböző lakossági 

észrevételekkel. Éppen ezt szeretném külön is elismerni igazgató úr irányába, hogy mind az ad-

hoc feladatok kapcsán, mind pedig a Városgazdálkodási Kft. alapfeladati kapcsán, és 

képviselőtársaim visszajelzése alapján is azt tudom mondani, hogy rendkívül kifeszített, 

megerőltetett, ha kell, akár éjszaka is megmozduló, valóban a város iránt elkötelezett 

cégvezetővel van dolgunk. Külön szeretném ezúton is igazgató úrnak a munkáját, és 

valamennyi kollégájának a munkáját elismerni, mert nagy feladat hárul rá, és nagy erővel 

igyekszik is ennek megfelelni. Köszönöm szépen, igazgató úr! 

Kérdezem igazgató urat, kívánja-e kiegészíteni a beszámolót. Nem kíván szólni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Nagyon gyorsan mennek a cégek, nem azért szerettem volna most hozzászólni, hogy gyorsan 

végzünk. Egyetlen egy kérésem lenne, méghozzá a Műszaki Osztály felé. A 

választókerületemben lévő játszóterek kaszálása az utóbbi időben úgy történik, hogy nekem 

kell szólni igazgató úrnak, igaz, Ő azonnal intézkedik, és lekaszálásra kerül. De mivel 

tudomásom szerint ez bekerült azoknak a „fagondnokoknak”, városrészi gondnokoknak a 

munkaköri leírásába, akik most együtt az andráshidai városrészi gondokkal ezt a feladatot 

külön peremkerületeken végzik, szeretném, ha a Műszaki Osztály folyamatosan figyelné, hogy 

ezek a játszótéri kaszálások megtörténnek-e. Mert pl. Hatházáról jelezték egy alkalommal, 

utána szóltam igazgató úrnak, aznap lekaszálásra is került, a 30-40 centis fű miatt a gyerekek 

nem tudták használni a játszóteret. Arra szeretném kérni, ezekre a következő időszakban egy 

picit jobban szíveskedjenek odafigyelni. Egyébként amit polgármester úr elmondott, az valóban 

igaz, mert bármilyen olyan jellegű problémánk volt, ami nem tartozik jelenleg szerződéses 

kötelezettségei közé a Városgazdálkodási Kft-nek, azonnal mozdultak, és megcsinálták. Ami a 

napirendi pont elején is elhangzott, inkább ezeket végezzék el az egyéb ágazatból származó 

nyereség terhére, mintsem adózás előtti eredmény után fizessenek az államnak adót. Ezt úgy 

zárójelben! Mi is szeretnénk megköszönni a városgazdálkodásnak a mi városrészünkben 

végzett munkáját, és úgy hallottam, hogy kisebb-nagyobb problémák kivételével azért a 

frakcióból minden képviselőtársam elégedett a városgazdálkodás munkájával. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat 3. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 76/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Városgazdálkodási 

Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, 

jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolóját.  
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A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 483.345 eFt-ban, adózott eredményét  

1.770 eFt-ban állapítja meg, azzal a kitétellel, hogy a mérleg szerinti nyereséget 

eredménytartalékba kell helyezni.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth István ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok 

teljesítése alapján engedélyezi Horváth István ügyvezető részére a prémiumalap 

100%-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2017. évben már kapott 50% 

prémiumelőleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. előzetes 

üzleti tervét – a 246/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozata alapján 

725.980 eFt nettó árbevétellel és 101 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti 

tervként elfogadja.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth István ügyvezető 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Még egyszer köszönöm igazgató úrnak és munkatársainak, további jó munkát kívánunk! 

 

 

 

16. A Zala-Müllex Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a 2018. évi előzetes 

üzleti terv véglegesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Jelentős változások történtek az elmúlt időszakban ennél a vállalatnál, ide kapcsolódik a Zalai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. tevékenysége is. Azt ígértem képviselőtársaimnak, hogy bár nem 

téma ez utóbbi, de mégis, Horváth Márton igazgató úr szeretne egy rövid tájékoztatást adni 

azzal kapcsolatban, hogy most mi a helyzet, a jövő héten pedig majd egy rendkívüli közgyűlés 

fogja elfogadni ennek a cégnek a beszámolóját. 

Bauer Arnold igazgató urat kérdezem, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. Nem kíván 

szólni. Horváth Márton igazgató urat kérem, fáradjon a vendégmikrofonhoz. 

 

Horváth Márton ügyvezető igazgató: 

Ha megengedik, akkor először is elnézést szeretnék kérni, hogy így alakult a helyzet, hogy 

társaságunkkal kapcsolatban rendkívüli közgyűlést kell majd összehívni. Ugyanakkor gyorsan 
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azt is el szeretném mondani, hogy ez nem azért alakult így, mert társaságunk rárótt feladatit 

nem tudta időben elkészíteni a beszámolóval kapcsolatban, hanem azért, mert a 2017-es év IV. 

negyedévére vonatkozóan az NHKV Zrt-től nem kaptuk még meg azt a végső árbevételi adatot, 

amellyel gyakorlatilag a beszámolónkat megnyugtató módon el tudnánk készíteni. 

Remélhetőleg ez a jövő heti rendkívüli közgyűlésen már realizálódni fog. Polgármester úr és 

alpolgármester úr felkérésére egy rövid helyzetértékelést viszont ennek ellenére szeretnék adni, 

hiszen nem találkozhattak az anyagunkkal a bizottsági szakaszban. Négy részre szeretném 

bontani, és megpróbálok rövid lenni. Az első egy integrációs, régiós átrendeződés, amely a 

2017-es évünket jellemezte, erről azt kell tudni, hogy a korábbi 140 közszolgáltatóból 2017. év 

végére már csak 25 közszolgáltató tevékenykedik ebben a státuszban az országban. Ez nem 

jelenti azt, hogy a többi cég megszűnt, hanem azt jelenti, hogy a többi volt közszolgáltató 

gyakorlatilag elveszítette ezt a státuszát, de ugyanakkor alvállalkozóként továbbra is dolgozik 

azoknak a cégeknek, akik a közszolgáltatói státuszt megőrizték. Ez a mi esetünkben is így van, 

és el kell mondani, hogy 2017. október 1-től a korábbi 60 db ellátott településünkhöz képest 

jelen pillanatban 182 közszolgáltatási szerződéssel rendelkezünk, és 182 önkormányzattal 

állunk kapcsolatban. Ami azt is jelentette, hogy ez egy nagyon intenzív időszak volt a társaság 

életében, hiszen a korábbi 60 szerződésünket ugyan nem kellett módosítani, de további 120 

önkormányzattal egyeztetni kellett, és meg kellett kötni ezt a közszolgáltatási szerződést. 

Emellett ki kellett dolgoznunk a három korábbi közszolgáltató, jelenleg társaságunk 

alvállalkozóival valamilyen együttműködést, ez kisebb-nagyobb akadályokkal, de úgy tűnik, 

jelenleg működik. Meg kellett határoznunk, össze kellett hangolnunk ennek a négy társaságnak 

azt az adatszolgáltatási kötelezettséget, amely a díjfizetés alapján jelenti, ez sem volt egy 

egyszerű feladat, de ezt is sikeresnek értékelem. Ugyanakkor ebből az integrációs 

átrendeződésből fakad az NHKV késlekedése, hiszen ezek az országszerte jelentős 

átrendeződések olyan bonyolulttá tették ezeknek az adatszolgáltatásoknak a feldolgozását, hogy 

nem sikerült nekik sem időben ezeket feldolgozni. A másik nagyon jelentős dolog, amiről 

szeretnék beszélni, az a számlázás kérdése. Korábban tapasztalható volt, hogy ebben történtek 

csúszások az ingatlanhasználók, lakosok későn kapták meg a számlákat, akár fél évvel is 

később. Úgy látom, ebben történt egy előrelépés, Zalaegerszegen is, és a korábban általunk 

ellátott térségben 59 településen sikerült valamennyire konszolidálni ezt a folyamatot, és 

negyedévente, bár most is valamekkora csúszással, de kiérkeznek a lakossági számlák. A 

harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, kiemelni, az a finanszírozás kérdése. Tudni kell, 

hogy társaságunk árbevételének gyakorlatilag 100 %-a majdnem az NHKV Zrt-től származik, 

mivel ezeknek a díjaknak a kiértékelése, kifizetése nem teljesen állt még helyre, ezért 2017-ben 

is felmerültek likviditási problémák, de ezeket mindig sikerült az NHKV-val egyeztetve 

helyrehozni. Most ezt azért hoztam elő, mert a 2017-es IV. negyedév, ami már egy integrált 

negyedév, különösen érzékeny, hiszen a három alvállalkozó feladataiért is mi tartozunk 

felelősséggel, a nekik járó díjat gyakorlatilag mi fizetjük ki abból a pénzből, ami az NHKV Zrt-

től megérkezne. Kettő alvállalkozónak sikerült egyébként ebben a nehéz időszakban előleget is 

fizetnünk, most várjuk, hogy ezekre a dolgokra végre pont kerüljön, és megnyugtatóan tudjuk a 

helyzetüket is rendezni. A negyedik jelentős dolog, ami a 2017-es évben elindult, de inkább a 

2018-as évet fogja érinteni, az új hulladékválogató, amely Búslakpusztán épül, gyakorlatilag 

már meg is épült, valószínűleg jövő héten, és az elkövetkezendő hetekben elkezdődnek 

bizonyos gépegységek próbái, júniusban pedig elkezdődik a próbaüzem. Erre a társaságunk 

megszerezte a környezetvédelmi engedélyt, bízunk benne, hogy ez az innovatív technológia 

Zalaegerszegnek is még sok előnyt fog jelenteni. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani, 

ha van kérdés, válaszolok. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Valószínűleg jövő héten május 23-án, szerdán kerül sor erre a találkozóra, méghozzá olyan 

felosztásban, hogy 15 órakor Tulajdonosi Tanácsadó Testület, 15.15 órakor rendkívüli 
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bizottsági ülés, 15.45 órakor rendkívüli közgyűlés. De erről hamarosan minden 

képviselőtársam részletes információt fog kapni. Nyilván majd téma lesz a cég helyzete, de 

mégis azt hiszem, amiket igazgató úr mondott, az nagyjából megnyugtató, de azt is mutatja, 

hogy a következő időszakban nagyon komolyan át kell gondolni akár a jövőt, a Vas megyei 

szolgáltatást, az új, 1,4 milliárd Ft-os beruházás után induló üzemeltetést, ezek mind-mind nagy 

kérdőjelek. Maga a kormányzat szerkezete is formálódik, tehát majd látnunk kell, hogy 

pontosan milyen irányba fog ennek az egész rendszernek az irányítása alakulni. 

 

Dr. Tóth László képviselő: 

Most megint nem globálisan, hanem az ügyvezető igazgató úrnak már jelzett olyan jellegű 

problémákra szeretnék rámutatni – remélem, sokan nézik az adást a mostani közgyűlésről –, 

ami az EU-s projektből kialakított hulladékszigeten elhelyezett új hulladékgyűjtő edényekkel 

kapcsolatos. Neszeléből, Ságodból jelezték, hogy nem tudják telepakolni, nem értették, hogy 

miért nem, és amikor az egyik oldala megtelt, akkor gyakorlatilag a hulladékszigeten egy 

csomó hulladéktároló mellé kipakolt hulladékkal kellett szembenézni. Ennek az összegyűjtése 

problémát okozott a depónak is, a cégnek is, ill. akinek ott volt a háza, ott lakott, nagyobb szél 

ott fújta a papírokat. Azt beszéltük meg igazgató úrral, hogy most 90
o
-kal el fogják fordítani az 

edényeket, mert nem lehet a másik oldalról hozzáférni, ugyanis ezekbe az edényekbe két 

oldalról lehet belepakolni. Ha az egyik oldal közvetlenül a kerítés mellett van, akkor nem tudja, 

nem ismeri az oda szelektív hulladékot kivivő lakosság, hogy arról az oldalról is bele lehet 

tenni, és ezért inkább melléönti. 90
o
-ban elfordítva fogják ezeket kirakni, és innen is azt 

üzenem mindenkinek, aki hallgatja, hogy amennyiben nem tudja belepakolni egyik oldalról a 

hulladékot, fordítsa el 90
o
-ban, és a másik oldalról is van nyílás, ott is bele lehet pakolni. Úgy 

gondoltam, ha ezt itt elmondom, az sokkal hatékonyabb, mintha elkezdünk házalni vele. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Igazgató urat kérdezem, kíván-e reagálni. Nem kíván hozzászólni. A jövő héten a rendkívüli 

testületi üléseken még találkozni fogunk ezzel a témával. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak a határozati javaslat 1. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 15 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 77/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zala-Müllex Kft. 

felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a 

Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.  

 A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 3.000.415 eFt-ban, adózott eredményét 

188.395 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:  2018. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bauer Arnold ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 2018. évi 

előzetes üzleti tervét – a 243/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat alapján 



 38. oldal / 65 

 

 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2018. május 17. 

 
 

2.668.450 eFt nettó árbevétellel és 139.790 eFt adózott eredménnyel – végleges 

üzleti tervként elfogadja.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bauer Arnold ügyvezető 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Igazgató uraknak és kollégáiknak további jó munkát kívánok! 

 

 

 

17. Zalavíz Zrt. részvény adásvétel 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Sávoly község önkormányzatától szeretnénk névértéken 1 db részvényt újra a mi 

tulajdonunkban tudni, erről szól a határozati javaslat. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 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 78/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése névértéken, azaz 100.000.-Ft vételár 

ellenében megvásárolja Sávoly Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 

a ZALAVÍZ Zrt. által kibocsátott, 1 db 100.000.-Ft névértékű, névre szóló nyomdai 

úton előállított törzsrészvényét, melynek fedezete az év közben jelentkező feladatokra 

képzett céltartalék. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a részvény adásvételi szerződés 

megkötéséről, valamint a költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. június 30. 

  a költségvetésen történő átvezetésre: a II. n.éves költségvetés módosításkor 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

18. 2017. évi ellenőrzési jelentés és az önkormányzat felügyelete alá tartozó 

szervezetek jelentéseiről szóló éves összefoglaló jelentés 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ezúton is szeretném megköszönni az Ellenőrzési Osztály vezetőjének, és valamennyi 

munkatársának a kiváló munkát, valóban a terven felül is teljesítették a kitűzött ellenőrzéseket, 

melyek kapcsán egyéb intézkedést igénylő problémáról nem számoltak be. Egy ügyünk van, ill. 

az nem is az önkormányzat ügye, hanem a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érinti, de ezt 

ismerik képviselőtársaim. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 
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Dr. Kocsis Gyula képviselő: 

Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke, szeretném kifejteni véleményemet és elégedettségemet ezzel 

a jelentéssel kapcsolatban. Az Ellenőrzési Iroda rangját emelte, hogy Osztállyá minősítették át, 

az is jótékonyan hatott, hogy az elmúlt időszakban a létszáma stabilizálódott, 4 főben sikerült 

stabilizálni az osztály létszámát. Nem mintha ez a 4 fő időnként nem lenne kevés, mert a 

feladataik – mint ahogy látjuk a beszámolóban – jelentősek. Ugyanakkor a 4 fő szép és jelentős 

munkát végzett, korrekt, mindenre kiterjedő beszámolót kaptunk az osztálytól, bizottságunk 

elégedetten állapította meg, hogy a hiányosságok nem olyan súlyúak, hogy bűncselekmény 

vagy akár csak szabálysértés gyanúja felmerült volna az esetekben. Tehát azt igazolja az 

ellenőri jelentés, hogy kisebb hiányosságokat leszámítva a megvizsgált szervek megfelelően 

működnek. Egyetlen egy problémát láttam, de ez a bizottság ülésén is felmerült, amit szóvá kell 

tenni: a hiányosságok kijavítására több esetben rendre felmentést kap a cég, ez pedig azt jelenti, 

hogy nem követeli meg – úgy tűnik – az irányító, hogy minden esetben betartsák a szabályokat. 

Van olyan cég, ahol ez már rendre folyamatosan halmozódik, tehát úgy tűnik, hogy nem is 

akarják talán a hibát kijavítani. Leszámítva ezt a problémát, úgy gondolom, hogy jó, szükséges, 

indokolt az ellenőrzés is, a munka is, amit elvégeznek, az viszont példaértékű, és szép kerek. 

Köszönöm szépen az osztály valamennyi dolgozójának a munkáját! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Örülök, hogy a Pénzügyi Bizottság, ill. annak elnöke is kiválóra értékelte az Ellenőrzési 

Osztály munkáját. 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen, egyhangú szavazással elfogadta a 

2017. évi ellenőrzési jelentést, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó szervezetek 

jelentéseiről szóló éves összefoglaló jelentést. 

 

 

 

19. A településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Nincs másról szó, mint hogy a Modern Városok program keretében megvalósuló Alsóerdei 

Sport- és Rekreációs Központnak része a búslakpusztai lőtér felújítása is, ehhez kapcsolódóan 

fontos, hogy a beruházás gyorsítása érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsuk ezt a 

területet is. 

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 79/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja 

az „Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ fejlesztése” tárgyú beruházás 

megvalósítása érdekében a zalaegerszegi 0295/2 hrsz-ú ingatlant az előterjesztés  

1. 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. 
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rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse el a területre vonatkozó 

településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd a tárgyalásos egyeztetési 

eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2018. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

20. A zalaegerszegi járműipari tesztpálya területén telki szolgalmi jog alapítása 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Fontos a járműipari tesztpálya beruházáshoz kapcsolódóan magának a villamoshálózatnak a 

kiépítése is, ez azonban csak abban az esetben valósulhat meg, ha a telki szolgalmi jog 

alapításáról szerződést kötünk, és természetesen maga a közgyűlés – tekintve, hogy jelentős, 45 

milliárd Ft-os beruházásról van szó – dönthet úgy, hogy a szolgalmi jog térítésmentes alapítását 

jóváhagyja. Erre vonatkozik a határozati javaslat is. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy akár az előzetes bizottsági szakaszról, akár pedig most 

észrevételről van-e olyan fontos megállapításuk, amit szeretnének megtenni, 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 80/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Autóipari 

Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság a Hungarogeo Kft. 8900 

Zalaegerszeg, Petőfi u. 30. által 05-007-2018 munkaszám alatt készített és a Zala 

Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 

985/2018. számon záradékolt változási vázrajz és területkimutatás alapján, a vázrajzon 

megjelöltek szerint a zalaegerszegi 0779/4 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os földkábel 

(2747m
2
), 3 darab Transzformátor állomás (24 m

2
), Kapcsolóállomás (12 m

2
) és 

létesítményei illetve a hozzátartozó biztonsági övezetet létesítsen.  

 

A Közgyűlés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és 

vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet 48. § (3) 

bekezdése alapján az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 

jogosult által Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fizetendő 

egyszeri kártalanítás összeg - nettó 2.087.250,- Ft – megfizetéséről lemond arra való 

tekintettel, hogy a beruházás az Önkormányzat társfinanszírozásában valósul meg.  

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet 48. § (4) bekezdése alapján 

a 2.087.250,- Ft megállapított, de meg nem fizetett kártalanítási összeg után a 

mindenkori ÁFA törvénynek megfelelően felszámított 563.558,- Ft ÁFA megfizetési 

kötelezettség terheli az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaságot, 

mint jogosultat a szerződés aláírásától számított 30 napon belül. 

 



 41. oldal / 65 

 

 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2018. május 17. 

 
 

Az alapított jogok és a biztonsági övezet ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése az 

ezzel kapcsolatos költségek viselésével együtt az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt 

Felelősségű Társaság jogosult kötelezettsége.  

 

Az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult a telepítéstől, 

számított 15 éven belül térítésmentesen köteles a szükségessé váló közmű-

áthelyezésekről gondoskodni és erre szerződésben kötelezettséget vállalni. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a telki szolgalmi jogot alapító szerződés 

jelen közgyűlési határozatba foglalt feltételekkel történő aláírására. 
 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

21. Tájékoztató Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közlekedésbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről, feladatokról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Tisztelettel köszöntöm Dr. Sipos Gyula megyei rendőr-főkapitány urat és köszöntöm Molnár 

József alezredes urat, kapitányságvezető-helyettest. Kérem főkapitány urat és 

kapitányságvezető-helyettes urat, hogy foglalják el helyüket a vendégmikrofonnál. Előzetesen 

képviselőtársaim a bizottsági szakaszban is, és gondolom egyes frakcióüléseken is 

megismerkedtek részletesen az anyag tartalmával, és olvashatták, hogy az előző év 

beszámolóját tekintve tovább javultak a mutatók. És valóban azt tudjuk felmutatni, hogy 

Zalaegerszeg egy biztonságos, békés és nyugodt város, ahol tovább csökkentek 2017-ben 2016-

hoz képest a regisztrált bűncselekmények, illetve azoknak a száma. Ezúton is szeretnék ezért 

köszönetet mondani Farkas Tibor kapitány úrnak és valamennyi kollégájának, hiszen 2017-ben 

valamennyien azt hiszem, hogy kiváló munkát végeztek, és erre számítunk majd a következő 

időszakban is. Mielőtt képviselőtársaimnak adnék szót, azelőtt lehetőséget biztosítok megyei 

rendőr-főkapitány úrnak, hogy szóljon a képviselőtestülethez.  

 

Dr. Sipos Gyula megyei rendőr-főkapitány: 

Nagyon röviden pár szót, kérem, engedjenek meg nekem. Igazából formabontó dolog, hogy 

megyei főkapitányként ülök itt, de a mi világunk szabályai szerint, ha a felfele helyettesítés 

rendje az elvárandó, akkor nekem ezt meg kell tenni, és örömmel teszem. Pár percben 

formabontó módon egy pár adatot engedjenek meg nekem, hogy tájékoztatásul elmondjak. 

Tudható Önök előtt, én 3 év 4 hónapja dolgozom az Önök szeretett, szép városában, meg 

szeretett szép megyéjében, 2015. januárjában kezdtem és azt gondoltam, hogy az adatokat egy 

más struktúrában is, mint ahogy eddig szokták, tisztem meg kötelességem az Önök tudomására 

hozni. Azok az adatok, amikkel találkoznak, azok a mi informatikai rendszerünkben – annak 

robotzsaru a neve – jelennek meg, ezek soha nem letisztított, az elkövetés idejét jellemző 

adatok tisztán, hiszen a korábbi időszak elkövetett adatai, az egy utóbbi vizsgálat során még 

nyomasztják, ha tetszik a rendszert, tehát ott még feladatot jelentenek. Van egy más típusú, 

általunk ügyforgalmi rendszernek nevezett nyilvántartás, ami pedig az adatok szaldójával 

számol, tehát érkezik és távozik a rendszerből. Ehhez képest pedig, ha megengedik és én 

elmondhatom azt, hogy 2014., 2015., 2016., 2017., 2018. években – csak a szélső értékeket 

szeretném mondani – január 1-jétől e hét hétfőig, május 14-ig hogyan alakultak az adatok, 

akkor azt úgy gondolom, hogy az Önök számára rendkívül megnyugtató kell, hogy legyen. 

2014-ben, tehát ismétlem, május 14-ig, január 1-től számítottan 2767 ismertté vált 
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bűncselekmény volt Zala megyében. 2018-ban a 2767-tel szemben ugyanebben az időben 

1330, 51,9 %-os a csökkenés. Zalaegerszeg városában 2014-ben 1309 volt a vizsgált 

időszakban az elkövetés ideje szerinti keletkezés, most 514, 60,7 %-os a csökkenés. Az élet 

elleni bűncselekményekben ilyen meghatározó csökkenést nem sikerült elérnünk. Azt tudniuk 

kell, hogy ezek jellemzően ebben a megyében indulati és/vagy az alkohol hatása alatt elkövetett 

cselekmények, tehát rendőri eszközökkel kevésbé regulálhatók, azonban mégis a megye 

összesenben 116, tehát január 1. és május 14. közötti idő 2014-ben, ugyanezen időszak alatt 

most 86, 25 %-os a csökkenés, az Önök városában 37-ről 27-re, 27 %-os a csökkenés. Igazából 

az ütősebb mutató váltások vagy javulások, azok a mindenki számára sokkal súlyosabban 

megélt bűncselekmények kapcsán tapasztalhatók vagy regisztrálhatók, hiszen az általunk 

vizsgált, itt elkövetett bűncselekmények döntő többsége a vagyont sérti, és ennek meghatározó 

többsége pedig lopás, szintén ebben a kategóriában. Ami 2014. év vizsgált időszakában az 

elkövetés időpontja szerint – mindig mondom – 973 volt, most 413, azaz 57,5 %-os, majdnem 

58 %-os csökkenés van benne. Az Önök városában 308-ról 150-re, 51,3 %-kal csökkent. 

Akkor, amikor a bűncselekményekben mi dolgozunk, ezeknek van egy prioritási listája a 

fontosságok tekintetében, értelemszerű ez a józan ésszel illeszkedik, tehát ha emberölés van, 

mindent visz, ha rablás van, mindent visz. Ám miután ezek nincsenek, vagy ha vannak, akkor 

rendkívül gyorsan felderítést nyernek, ezért a betöréses lopásra helyeztük a legfőbb hangsúlyt, 

és ezen belül a lakásbetörésekre, ami úgy gondolom, alapvetően irritálja az itt élő emberek 

mindennapi életét. Tájékoztatom Önöket, hogy 2014-ben a vizsgált időszakban 333 betöréses 

lopás volt Zala vármegyében, ebben az évben 76, 77 %-os a csökkenés. Zalaegerszeg 

városában 82 volt, most 24, 70 %-os a csökkenés. És ami azt gondolom, a legfontosabb, az a 

lakásbetörések tekintetében kell, hogy Önök előtt ismert legyen, a megyében 255 volt 2014-

ben, most 24, Zalaegerszeg városában 61 volt, most 10, 83 %-os csökkenés tapasztalható. Hogy 

állt ez elő? Van egy pár mutató, ami a mi munkánk hatékonyságát alapvetően méri. A 

megérkezésem előtt 25,01 perc volt az átlagos reagálási időnk, számítógép vezérel mindent, 

mindent dokumentálni tudunk, ebben ma 15,13 percnél vagyunk. Minden erőt a közterületre 

tettünk, és az elmúlt időben az látszik, hogy 2014-ben 9121 volt az az óra, fő, aki ebben a 

feladatban részt vett, ugyanakkora létszám mellett ma 10527, tehát van benn 15 %-os 

növekedés. És ami fontos, ennek a közterületen megvalósult óraszám emelkedése, ami 68 %-os 

emelkedést ért meg az elmúlt időben, 64 ezerről 109 ezer fölé nőtt. Azt gondolom, hogy ez az, 

ami ezeknek a bűncselekményeknek meghatározó módon az ismert és azt gondolom, hogy 

büszkeséggel akár eltölthető hatását eredményezte. Amihez hozzájárult még az, hogy minden 

Zala megyében dolgozó egyenruhás kollegám a napi 12 órás műszakjából a megérkezésem 

előtt 7,09 órát töltött közterületen, most 10,3 tartunk, úgy, hogy ugyanaz az adminisztrációs 

teher van, ugyanazok a szociális szükségletei vannak, és ugyanaz az eligazítás és beszámoltatás 

rendje van. Azt gondolom, hogy ezek a mutatók az országban általában javuló helyzetnél is 

messze jobbak, ebben az Önök közreműködése, segítsége benne van. Köszönöm szépen! És azt 

gondolom, hogy ezen az úton megyünk tovább. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdést, észrevételt szeretnének-e tenni a beszámolóval 

kapcsolatban. 

 

Sándor Dénes György képviselő: 

Nagyon szépen köszönjük a részletes információt a statisztikáról, informatikusként mindig 

szívesen hallgatom és böngészem egyébként az ilyen adatokat. Most itt azonban én inkább egy 

szubjektív oldalra szeretnék reflektálni. Elsősorban peremkerületi városrészek tartoznak 

hozzám, ezeket a területeket képviselem, és ezeken a területeken a településstruktúrából 

adódóan adott esetben a rendőrség alacsony létszáma miatt, folyamatosan halljuk, hogy 

létszámbeli problémákkal küzd a rendőrség, általában kevesebb energia, kevesebb óra jut. 
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Viszont ezeken a területeken Farkas Tibornak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a 

Polgárőrséggel történő együttműködést megfelelően tudta kiaknázni és hasznosítani. Ennek is 

volt köszönhető az, hogy úgy gondolom, a mai napra a peremkerületekben is kedvezőbb a 

közbiztonság és a szubjektív közbiztonság megítélése. Emellett egy olyan mellékes kérés van, 

amit tapasztaltak, és több helyről is visszajutott hozzánk, hogy Bazitán és Becsaliban, 

elsősorban a terepviszonyok miatt, másrészt a sok beláthatatlan kanyar miatt sokan 

panaszkodnak arra, hogy sok a gyorshajtó. Ez az, amit a polgárőrök nem igazán tudnak kezelni, 

és úgy gondolom, hogy esetleg a rendőrségnek lehetne energiája vagy módszere arra, hogy 

próbálja ezt egy kicsit visszaszorítani. Köszönjük szépen a sok odatett munkát, és ezúton is, bár 

most itt nincs jelen Farkas Tibor, de neki is szeretnénk megköszönni a rengeteg közreműködést 

és a nyitottságot a problémáink felé.  

 

Galbavy Zoltán képviselő: 

Én is szeretném megköszönni megyei rendőr-főkapitány úrnak és városi rendőrkapitány úrnak 

is a munkáját. Az elmúlt években a Kertvárosban egy körzeti megbízotti irodát is át tudtunk 

adni, tavalyi évben egy közbiztonsággal és a közlekedéssel kapcsolatos lakossági fórumot 

tudtunk tartani, 2015-ben elindítottuk a Városi Rendőrkapitánysággal a városi kerékpáros 

kresz-versenyt, aminek hatására idén három iskolában is szeptembertől bevezetésre kerül majd 

a kresz oktatás. Úgy gondolom, ez mind a Városi Rendőrkapitányságnak is egy hatalmas 

érdeme. A Liszt iskolánál is nekem szeptemberben volt olyan problémám, hogy 

iskolakezdéskor két gyorshajtót is sikerült elfogni – legalább is erről van tudomásom –, és 

szeretném megköszönni a városi kapitányságnak, a dolgozóknak és minden kollégájuknak a 

munkáját.  

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Már a bizottsági ülésen is elmondtam a véleményemet, de azért szeretném most megerősíteni, 

és ebben kérem a segítségét. Az egyik ilyen teljesültség volt, és szólt erről a főkapitány úr, a 

nyomozás eredményességi mutató, ami a korábbi évekhez képest azért egy kicsit visszaesett, 

ennek valószínű, hogy egyéb okai is vannak. Az viszont örvendetes, hogy minden mutató, ami 

a városban, a városra jellemző, akár a bűnügyi, a betörés, a lopás, minden vonatkozásban jó 

eredmények születtek. Azt is látjuk, hogy azért az Európai Uniós elvárás a közlekedésbiztonság 

javítása érdekében egy kicsit a teljesítés megtorpant, hogy a közlekedési baleseteknek a száma 

azért az csökkenjen. Azt látjuk, hogy a motorizációval, aztán a nagyobb teljesítményű autókkal, 

meg hát azért az utak javulásával is, azért nem sikerült nekünk még ezeket az értékeket elérni, 

annak ellenére, hogy látom, hogy több vonatkozásban jelentős csökkenés van, talán a személyi 

sérüléssel járó haláleset vagy baleset esetén van öttel több, de hát az tényleg elhanyagolható azt 

mondom én, de minden személyi sérülés egy komoly trauma. Ami azt jelenti, hogy a rendőrség 

komoly erőket mozgósított, és ebbe technikai és személyi állomány is benne van. Örvendetes, 

és ezt tapasztaljuk, és én azért többek között régóta itt ülünk a közgyűlésben, hogy nő a 

jelenléte a rendőröknek a közterületeken, ez nagyon örvendetes. Sok olyan problémával 

közösen birkóztunk meg, mint a hajléktalankérdés, vagy a lopásoknak a kérdése, de úgy 

gondolom, hogy ezeken a területeken még van közösen mit tenni. Az is igaz, és erről a 

képviselőtársaim is szóltak, hogy az elmúlt évtizedekben a városnak és a helyi 

rendőrkapitányságnak a kapcsolata mindig jó volt, ez közös érdek, hogy ez az együttműködés 

és ez a kapcsolat tovább erősödjön és meglegyen, hisz mi mindnyájan szolgálunk. Mi a 

választókat, Önök pedig a lakosságot, és úgy gondolom, hogy ezért kell dolgozni. Ebbe a város 

komoly pénzeket tett be, csak az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 

által is többször támogatott kamerarendszer fejlesztése, de úgy gondolom az önkormányzat 

támogatta a kapitányság épülete, parkolójának a felújítását is. Tehát azt szeretném kérni, hogy 

ez az együttműködés tovább erősödjön. Azt látom, hogy személyi állomány kérdésében, habár 

mindenhol ma már jelentkezik a hiány, és hirdetik a pótlást, az utánpótlást, hogy továbbra is 
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maradjanak meg a körzetes megbízottak, legyen jelenlét. Én örvendetesen tapasztalom az 

utóbbi időben, hogy a bizottsági ülésen felvetett, Dr. Tóth László bizottság elnök által felvetett 

kérdésben több járőrautó jelent meg azon a területen, amit éppen kifogásolt, tehát azt jelenti, 

hogy veszik az adást a kapitányságon is, ennek örülök és köszönöm szépen. Én is csatlakozom 

azokhoz, akik az elmúlt években végzett együttműködésükért köszönetüket fejezik ki.  

 

Dr. Kocsis Gyula képviselő:  

Ha megengedik, egy más aspektusból szólnék hozzá ehhez az előterjesztéshez. Bár amiről 

beszélek, arra vonatkozóan maga az anyag nem sok dolgot tartalmaz. Ez az idősekkel való 

kapcsolattartása a rendőrségnek, törődése, persze ez itt egy sajátos szó, hiszen végül is 

rendőrségről van szó, tehát az ő megfelelő sajátos eszközeikkel való törődés, odafigyelés az, 

amit kiemelnék. Kiemelném, hogy azt a kitűnő kapcsolatot, amit a városi kapitányság kiépített 

a nyugdíjas szervezetekkel, hogy meghívásaikon meg-megjelennek, hogy rendszeres 

tájékoztatást adnak arról, természetesen elsősorban bűnmegelőzési célzattal, hogy mire kell 

odafigyelni, milyen változások voltak az őket érintő, mert vannak időseket érintő, célzott 

bűncselekmények, és azokban milyen módszerváltozások voltak, mire figyeljenek az idős 

emberek. Szóval ezt a törődést szeretném megköszönni, szeretném kiemelni, szeretném, ha 

folytatódna a jövőben is. Sőt, az elmúlt évnek volt egy sajátossága, a „Hetvenkedő 

Hatvanasok” vetélkedő, amit a főkapitányság bonyolított, de tulajdonképpen az egész 

megyében a nyugdíjas társadalmat megmozgatta. Sikeres versenyt és vetélkedőt tudtak 

bonyolítani, rendkívül jó visszhangja volt az idősek körében, és arra még külön büszkék 

lehetünk, hogy az országos vetélkedőt is zalai csapat nyerte meg. Hévízen volt az országos 

döntő, úgyhogy köszönöm! Kérem, hogy ez is folytatódjon a jövőben, ha lehetséges.  

 

Sümegi László képviselő: 

Mindenekelőtt azt szeretném elmondani, hogy ma a 4. számú választókörzetben élők nevében 

szeretném megköszönni a rendőrség munkáját, azt a jó kapcsolatot, amit én az előző 

esztendőben tapasztaltam, mint a választókörzet, mint intézményvezetőként a hozzánk 

ellátogató rendőrök részéről. Szerintem példaértékű volt Farkas úrnak az előző években a 

közösségi kapcsolatok, a civil élettel való, intézményekkel való kapcsolattartás területén 

folytatott munkája, ezt mindenképpen javaslom folytatni a jövőben is. Két-három olyan ügy 

van a választókörzet területén, amire szeretném kérni, hogy a 2018. esztendőben a rendőrség 

fokozottan figyeljen. A mi körzetünkben található a hajléktalanszálló, a jó idő előjöttével elég 

sok időleges hajlék épül fel ott a környező vidéken a zártkertek határán, és sok nehézséget, 

terheltséget okoznak az ottani zártkerti tulajdonosoknak. Ezt szeretném, ha a rendőrség 

fokozottan ellenőrizné. A másik Vorhota településrészt érinti, amelyik szerencsére most egy 

nagyon jó minőségű úttal rendelkezik, és készül a járda is, de az ezen az útszakaszon való 

közlekedésben az autósok rendkívül fegyelmezetlenek. Nagyon gyakori a gyorshajtások száma, 

és most az építkezési időszak alatt is ez kifejezetten balesetveszélyes, és attól függetlenül, hogy 

hamarosan elkészül a járda, ez a jövőben is egy veszélyeztetett útszakasz lenne. Ennek vagy 

sebességkorlátozó táblával való ellátottságát, vagy a viszonylagosan rendszeres rendőrségi 

felügyeletét szeretném kérni, ezt többen az ott élők közül is kérnék. Ugyanúgy szeretném kérni, 

ahogy az elmúlt években egyébként egyre fokozódóan, de a peremkerületekben láttunk 

rendőrautókat, akik a kisebb utcákba is bejönnek, és időnként végigjönnek, egyszerűen a 

jelenlétük, úgy gondolom, hogy ezekben a peremkerületekben megnyugtató. Egy köszönettel is 

tartozom, hogy Andráshida és Neszele között viszonylag jól sikerült megszüntetni a 

pénzbeszedést, mert ez egy kifejezetten olyan pontja volt az Önök traffipax szolgáltatásának, 

amit fizikailag képtelenség volt hosszú távon megúszni. Úgy gondolom, hogy ez mára egy 

biztonságos hellyé vált, ezt köszönjük, hogy itt alább hagyott az ellenőrzés, de úgy gondolom, 

hogy a behajtó szakaszokon továbbra is ennek van jogosultsága. Köszönöm szépen! 
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Dr. Tóth László képviselő: 

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a beszámolót, 

jónak értékelte, kiválónak értékelte a rendőrség elmúlt évben végzett munkáját, ugyanúgy, mint 

korábban, ezt szeretné a leköszönő kapitányságvezető úrnak megköszönni, ill. 

főkapitányságnak, főkapitány úrnak, hogy figyeltek Zalaegerszegre. Valóban, mi csak a 

számokban megjelenő mutatókat látjuk, ebben javuló tendenciák mutatkoznak folyamatosan. 

Amit kért itt több képviselőtársam párthovatartozástól függetlenül, az az együttműködés, az 

együttműködés folytatása. Kiss Ferenc képviselő úr megjegyezte, hogy nép, minden… 

Mondták képviselőtársaim, úgy mondjam, hogy mindenki megértse, de a klasszikus népfelség 

elve, amikor gyakorlatilag az emberek, a nép, az állam, itt, zalaegerszegiek azért bízzák a 

választott képviselőikre a képviseletüket, és azért adják fel szuverenitásuk egy részét – mint 

ahogy Montesquieu is mondta –, képviselők útján gyakorolva ezt az ún. népellenőrzést. Ezt az 

együttműködést kérjük, ami idáig megvolt a főkapitányság, a városi kapitányság között a 

jövőre vonatkozóan is. Mi ugyanúgy partnerek leszünk a jövőre vonatkozóan is, mint az elmúlt 

időszakban voltunk, és támogatni fogjuk a rendőrség munkáját. Arra kérjük a rendőrséget, hogy 

az együttműködés keretében, a jogszabályt kiterjedően értelmezve a kapcsolatrendszer minden 

szakaszában kerüljünk képbe, és bevonásra, és ez a folyamatos együttműködés a következő 

időszakban se romoljon, legalábbis ezen a szinten maradjon meg. De ha jobb lesz, annak mi 

nagyon örülnénk! 

 

Dr. Sipos Gyula megyei rendőr-főkapitány: 

Hat képviselőtől kaptam kérdést, nagyon gyorsan Sándor Dénes György képviselő úrnak: a 

peremkerületek ugyanolyan fontos részei a feladatunknak, mint a belváros. Az egészen biztos, 

hogy van egyfajta gyalogos szolgálatunk, ami a belvárost illeti, de úgy egyébként – és ez másik 

képviselő úrnak is válasz – a peremkerületekben folytatott járőrözésnél ugyanúgy szabály, hogy 

a napi munkaidő meghatározott részét gyalogosan kell teljesíteni. Ezek technológiailag 

mérhetők, mert ha az autóban van a kolléga, akkor a számítógép azt az időt méri, amíg az 

autórádión forgalmaz, amikor gyalog van, azt az időt méri, tehát nincs benne huncutságra 

lehetőség. Nincs létszámhiányunk, ez többször felmerült, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

102 %-os feltöltöttséggel ment mindaddig, amíg a nagykanizsai, újonnan alakuló határvadász 

alakulathoz a tapasztalattal bíró kollégákat, akik menni kívántak, elengedtük. Ily módon még 

mindig majdnem 97 %-os feltöltésen vagyunk, ebben nekünk félnivalónk nincs, úgy gondolom. 

Ön azt mondta, sok a gyorshajtó, képviselőtársa pedig azt mondta, hogy pénzbeszedés-típusú 

gyorshajtás. Döntsék el! Én ezzel úgy vagyok, hogy baleset bárhol tud előfordulni, a Zala 

megyei emberek – nézzék el nekem, ha ezt mondom – meglehetősen impulzívan vezetnek. 

Minél korszerűbben az utak, annál nagyobb sebességet mérünk, és az a szörnyű, hogy ezeken 

az utakon nem az idegenek lelik halálukat, vagy sérülnek súlyosan, hanem azok a helyiek, akik 

megtanulták, ismerik, és naponta használják. És ez mindenre így igaz! Azt gondolom, és azért 

örülök a kresz-parknak és minden egyébnek, mert a közlekedésnevelésben már a jövőt illetően 

csak a gyerekeknél van esélyünk. Következő képviselő úr, hogy köszönet, Kertváros, kmb-

iroda, fórum, kerékpáros verseny, és az oktatásban ugyanúgy a gyorshajtók kapcsán tett 

megjegyzést. Tudniuk kell, hogy Zala megye az egyetlen olyan megye Magyarországon, aki a 

saját forrásaival, a gyorshajtás mérésén túl négy olyan autót épített – ez sem népszerű! – amivel 

menet közben elkövetett szabálysértéseket lehet detektálni, aminek a következménye azonnali 

szankció. Mi, jogászok tudjuk, hogy a büntetésnek nem a nagysága, hanem az 

elmaradhatatlansága a megelőzés egyik legfontosabb eszköze, ezt megtettük, és ez jól is 

működik. Kiss Ferenc képviselő úr a nyomozás eredményességi mutatókra tett utalást. 

Zalaegerszeg város kapitánysága 14,6 %-kal a megyei átlag alatt teljesített 

nyomozáseredményességben. Valóban vannak jó számok, de ha Zalaegerszeg városa azt a 

nyomozás-eredményességi szintet hozta volna az 53,valahány tized helyett, mint a megye 

átlagosan, akkor 70 % fölött van a megye, akkor ma az országos toplistán az első háromban 
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vagyunk, ma a 4-5. helyen. Ebben azért van még hova fejlődni. Az uniós elvárás a közlekedési 

balesetek csökkentése valóban így van, abban kérem a segítségüket, annak az elfogadásában, 

hogy a balesetek száma nem a rendőrökön múlik csak. Magyarországon a 60-as évek közepén 

volt olyan kevés a halálos eredményű baleset, mint ma, a 60-as évek közepén, akkor 300 ezer 

autó volt az úton, most több, mint 5 millió. Tehát azt nézem, minden életért kár, de fajlagosan 

azok az elkövetett jogszabályi megszorítások, rendőri fellépések, műszaki megoldások mégis 

hoztak határt valamiféle visszalépésben, természetesen menni kell tovább. Sokszor azt 

gondolom, meg tudunk úszni ügyeket, de amikor hatalmas pusztulat Audival elbombáznak 

Letenyén két idős embert egy Suzuki Swiftben, ami huszonvalahány éves, ott nincs esély. 

Tehát vagy van kultúra a közlekedéshez, vagy nincs, de ez valamennyiünk feladata kell legyen. 

Mi ebben segítünk, együttműködünk, mindent megteszünk! A hajléktalankérdés, jó kapcsolat, 

és szolgáljunk együtt, a parkoló-felújítás is egy kicsit hasonló, a járda-, és az útfelújítás. Javul 

az út állapota, gyorsul a közlekedés, mi pedig odaállunk mindenhova, ahova lehet, 

Magyarországon ma 365 fix ponton, és 160 ponton mobil módon mérünk szavatolt 

technológiával sebességet. Meg lehetne büntetni a magyar állam költségvetését azzal, hogy 

megtartjuk a szabályt, és az a majdnem 10 milliárd Ft nem folyik be. Ilyen egyszerű! De 

próbáljon meg valaki – mindig elmondom – szabályosan, Zalaegerszegről, a szabályok 

megtartása mellett Nagykanizsáig elmenni, vagy Keszthelyig. Mit fog tapasztalni az úton? A 

szemükben ugyanazt látom, amit én gondolok erről! A körzeti megbízottak feltöltöttsége teljes, 

Zala megyében 107 körzeti megbízotti státuszunk van, mind a 107 körzeti megbízott helyen 

kolléga van. Olyan irányba változott a körzeti megbízottak szabályzata, a munkában töltött 

idejük, a feladatszabásuk, az elszámoltatásuk kapcsán, hogy ezekről a területekről direkt módon 

elvonni nem lehet. Tehát a körzeti megbízott kollégáink mind a 107-en a nekik definiált 

területen vannak, ez nem jelenti azt, hogy nem ül autóba, és tart járőrszolgálatot, mert az is tud 

lenni a területén. De nagyon fontos tudni, és itt egy terminológiai pontosítás is szükséges: 

2010-ben Pintér miniszter úr azt vállalta, hogy minden település körzeti megbízotti szolgálattal 

ellátott lesz. Ezt mire lefordították az önkormányzatok, úgy jelent meg, hogy 2010-et követően 

minden önkormányzatnak körzeti megbízottja lesz. Kérem, Iborfián az ott lakó 10-12 lélekért 

nem tudunk tartani körzeti megbízottat, belátható. Ennek van egy pénzügyi megközelítése, és 

az a 107 fő, aki ezen a feladaton dolgozik, és ebből 29 az egerszegi kapitánysághoz tartozik, ők 

ebben a feladatban nagyon jó teljesítményt nyújtanak. Köszönöm Sümegi László képviselő úr 

köszönetét, a hajléktalanszálló és a zártkertek, figyelni fogunk, ebben a dologban együtt kell 

működnünk hibátlanul, a rendőrségnek ez a fajta felügyeleti jogosítványa ott érvényesülni fog. 

Még egyszer hangsúlyoznám: a traffipax kiállítása nem pénzbeszedés! Mindenütt tud előállni 

közlekedésre veszélyes helyzet, és mindaddig, amíg csak a gyorshajtás meghatározó módon az 

okozott balesetek meghatározó generálója, addig nem tehetünk mást, mint ebben eljárunk. Dr. 

Tóth László képviselő úrnak azt szeretném biztosítékul is megerősíteni, hogy az 

együttműködésünk egészen biztosan töretlen, a kiterjesztő értelmezésben is értem a kérését! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Köszönjük főkapitány úr válaszait! Azzal kérem elfogadni a tájékoztatót, amit az Ügyrendi, 

Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság is javasolt, vagyis önkormányzatunk kifejezi 

köszönetét a városi rendőrkapitányságnak, a városi rendőrkapitányság vezetőjének, valamint a 

megyei főkapitányságnak az elért eredményekért. Még egyszer köszönjük valamennyiük 

munkáját, nagyon büszkék vagyunk a zalai, zalaegerszegi rendőrökre, az általuk végzett 

munkára! 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 



 47. oldal / 65 

 

 ZMJV Közgyűlése nyilvános ülés jegyzőkönyve 

2018. május 17. 

 
 

 

ZMJVK 81/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki a városi 

rendőrkapitányságnak, a városi rendőrkapitányság vezetőjének, valamint a megyei 

főkapitányságnak az elért eredményekért.  

A Közgyűlés elfogadja Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a 

közlekedésbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról szóló tájékoztatót. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

22. Közbiztonsági kamerarendszer bővítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ez elsősorban a Rózsák terét érinti, hiszen az elmúlt időszakban mind Zsugyel Kornél 

evangélikus, mind pedig Hodánics Péter református lelkész úr is jelezte számunkra azt a 

problémát, hogy a Rózsák terén fontos lenne a kamerarendszer bővítése. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 17 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 82/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Zalaegerszeg, Rózsák terén 

közterületi képfelvevő elhelyezésével az 1. sz. melléklet szerint 568.706,- Ft (bruttó) 

összegben.  

Felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezést a Patent Biztonságtechnika Kft-től rendelje 

meg. 

 

Határidő: 2018.május 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

23. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város drogellenes stratégiájának aktualizálása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Még 2011-ben fogadtuk el az első, ezzel kapcsolatos stratégiát, azóta a Zalaegerszegi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, a KEF kifejezetten jól működik. Ezúton is szeretnék 

köszönetet mondani Pethő Attila, és a jelenlévő Major Zsolt társelnököknek az elvégzett 

munkához, és ugyancsak köszönöm a Humánigazgatási Osztályról Farkas Szabina 

referensünknek a munkáját. Azt hiszem, a 2018-2021-es stratégia is azt mutatja, hogy 

Zalaegerszeg Önkormányzata komolyan veszi a XXI. századnak az egyik legfontosabb, 

ifjúságot veszélyeztető kihívását, és ennek érdekében a stratégiát is oly módon kívánjuk 

alakítani, hogy hatékonyan tudjuk megelőzni az ezzel kapcsolatos problémákat. 
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Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 83/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018-2021. évek közötti időszakra 

szóló drogellenes stratégiát elfogadja. 

A Közgyűlés gondoskodik továbbá arról, hogy új nemzeti stratégia születése esetén a 

városi drogellenes stratégia szempontrendszere, célkitűzései felülvizsgálatra és - 

amennyiben szükséges -, azzal harmonizálásra kerüljenek. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További jó munkát kívánok a társelnököknek! 

 

 

 

24. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Gyermekjogi Stratégiája 2018-2022. 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Talán nem véletlen, hogy 2017-ben Zalaegerszeg elnyerte a Gyermekbarát Település címet, 

hiszen az elmúlt években az ifjúság ügye kapcsán számos olyan fontos, országosan is 

elismerésre méltó ügyet kezdeményeztünk, olyan programot valósítottunk meg, amelyre 

valóban büszkék lehetünk. Itt szeretnék újra Farkas Szabina referensünknek köszönetet 

mondani, de legalább ekkora köszönet jár Juhász Előd Jánosnak, és valamennyi kollégájának, 

hiszen a diákpolgármesterünk, és a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat valamennyi tagja 

nagyon aktívan vett részt ennek a munkának a levezénylésében. Külön kérés volt, aki jelen volt 

annak idején a diákparlamenten, és a diákközgyűlésen, ott is hallhatta, hogy a fiatalok aktívan 

kapcsolódjanak be ennek a stratégiának a megalkotásába, sőt, ha lehetséges, akkor a szakmai 

bizottsági tárgyalási szakaszban is segítség a bizottság munkáját, és ennek a stratégiának az 

elfogadását. 

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 84/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Gyermekjogi Stratégiáját a 2018-2022. évekre vonatkozóan az előterjesztés  

1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Gyermekjogi Stratégiájának az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány részére 

történő megküldéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert és a 

címzetes főjegyzőt, hogy a Gyermekjogi Stratégiában szereplő célok 

megvalósításáról gondoskodjon és az elképzelt feladatokról tájékoztassa a 

közgyűlést. 

 

Határidő:  minden év első közgyűlése 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

    Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

25. A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Erre elsősorban azért van szükség, mivel az andráshidai városrészben 360 millió Ft-os 

beruházással egy vadonatúj óvodát építettünk, és nyilván ez azzal a következménnyel is járt, 

hogy folyamatosan emelkedett az óvoda iránti igény. Ezért most a maximálisan felvehető 

gyermeklétszámot 120 főben állapítjuk meg. 

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 85/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda 

alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2018. július 1-jei 

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: 2018. május 25. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

26. Zalaegerszeg 2985 hrsz-ú ingatlan (Batthyány utca - Kölcsey utca sarok) 

értékesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Korábban már próbálkoztunk ennek az ingatlanrésznek az értékesítésével, akkor nem volt 

jelentkező, ugyanígy jártunk a Dózsa György utcában is, sajnos ott sem volt olyan érdeklődő 

vállalkozó, aki esetleg megvásárolta volna a területet. De azt hiszem, mindenképpen fontos, 

hogy a következő időszakban is fenntartsuk a lehetőséget arra, hogy ezeken a helyeken is újabb 

társasházi beruházások valósuljanak meg. Így most az előterjesztés arra vonatkozik, hogy az 

értékbecslésben is megállapított, nettó 18,5 millió Ft-os áron próbáljuk meg a továbbiakban is 

értékesíteni ezt a területet. 
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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,  

1 ellenszavazattal elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 86/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2018.(II.07.) sz. 

határozatának 2. pontját hatályon kívül helyezi.  

 

2.  A közgyűlés egyetért, hogy a Zalaegerszeg 2985 hrsz-ú, Batthyány utca - 

Kölcsey utca sarkán található, 478 m
2
 nagyságú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű ingatlan nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával értékesítésre 

kerüljön. 

    A közgyűlés az ingatlan induló eladási árát: nettó 18.503.937,- Ft összegben 

határozza meg, melyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel. 

 

A pályázati felhívásban és az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell: 

a) A Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont rövid időn belül történő 

megépítése jelentősen megváltoztatja a környék arculatát. 

b) Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 1 éven belül 

megszerezni a jogerős építési engedélyt a megvásárolt ingatlanon 

felépítendő épületre.  

c) Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 1,5 éven belül 

megkezdeni az építési beruházást. 

d) A jogerős építési engedély megszerzésére nyitva álló 1 éves határidő 

elmulasztása esetén az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni. 

Elállás esetén az önkormányzat a vételár 10 %-ával megegyező 

meghiúsulási kötbérrel csökkentett mértékben fizeti vissza a vételárat. 

Amennyiben az önkormányzat nem áll el a szerződéstől, vevő köteles az 

építési beruházás megkezdésére vonatkozó határidő lejártáig késedelmi 

kötbér jogcímén havonta 100.000,- Ft-ot megfizetni az önkormányzatnak. 

e) Az építési beruházás megkezdésére vonatkozó határidők elmulasztása 

esetén az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni. Elállás esetén az 

önkormányzat a vételár 10 %-ával megegyező meghiúsulási kötbérrel 

csökkentett mértékben fizeti vissza a vételárat. 

f) Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 3,5 éven belül 

megszerezni a jogerős használatbavételi engedélyt a megvásárolt 

ingatlanon felépítendő épületre. 

g) A jogerős használatbavételi engedély késedelmes megszerzése esetén vevő 

minden megkezdett hónap után 462.598,- Ft/hó összegű késedelmi kötbért 

köteles fizetni az önkormányzat részére maximum 12 hónap időtartamra. 

h) Eladó a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogát. 

i) Vevő a vételárat a szerződéskötéstől számított 90 napon belül egy 

összegben köteles megfizetni. A felek a befizetett bánatpénzt foglalónak 

tekintik. 

j) Az önkormányzat a vételár megfizetését követő 15 napon belül adja a 

Vevő birtokába az ingatlant. 

k) Figyelemmel arra, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan városközponti 

elhelyezkedésű az Önkormányzatnak különleges érdeke fűződik ahhoz, 

ezért elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki (a beépítési kötelezettség 

biztosítására) a jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. 
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l) Az önkormányzat vállalja, hogy eredményes pályázat és adásvételi 

szerződés megkötése esetén a vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlant a 

Parkoló rendelet hatálya alól kiveszi. 

m) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése 

előírja, hogy nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy 

vagy átlátható szervezet részére lehet. 

n) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 

alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, 5 millió forint vagy azt 

meghaladó értékű ingatlan értékesítése esetén az államot minden más 

jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, ezért az adásvételi 

szerződés hatálybalépésének feltétele kell hogy legyen a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-től az állami elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos 

lemondó nyilatkozat megléte. 

Opcionális feltétel: 

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az építési engedély jogerőre emelkedését 

követő 15 napon belül visszavonhatatlan átutalással, az önkormányzat 

elkülönített bankszámlájára letétbe helyez 3.700.787,- Ft óvadék összeget a 

beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítékaként. Az óvadék összege a 

jogerős használatbavételi engedély késedelem nélküli megszerzése esetén 

maradéktalanul visszajár. Az önkormányzat jogosult igénybe venni a letétbe 

helyezett óvadék összegét, mint meghiúsulási kötbért a jogerős használatbavételi 

engedély megszerzésének 12 hónapot meghaladó késedelme esetén. 

 

Az opcionális feltétel vállalása a pályázat érvényességéhez nem szükséges, 

azonban az elbírálás során két azonos árajánlat esetén előnyt jelent. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 6. 

mellékletében található pályázati felhívás - szükség esetén ismételt - 

megjelentetéséről. 

A közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton nyertes 

ajánlattevővel az adásvételi szerződést aláírja. 

 

Határidő: pályázat első kiírására:2018. május 30. 

  adásvételi szerződés aláírására: 2019. június 30. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

27. JCDecaux Hungary Zrt-vel közterület reklámcélú hasznosítására kötött 

szerződés felülvizsgálata 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A cég képviseletében tisztelettel köszöntöm Brugós Gergely urat, aki jelen van az előterjesztés 

tárgyalása kapcsán. 13 évvel ezelőtt, 2005-ben kötött szerződést az akkori önkormányzat 

vezetése a közgyűlés döntése alapján a JCDecaux-val, a mostani megállapodás ennek egyfajta 

aktualizált változata. A legfőbb célunk az – mint ahogy azt korábban sajtótájékoztatón is 

jeleztük –, hogy a JCDecaux-val együttműködve Zalaegerszegen folyamatosan újuljanak meg a 

buszvárók, és egy olyan modern, a XXI. század igényeinek is megfelelő közterületi elhelyezést 

tudjunk biztosítani, amellyel a buszra váróknak, vagy éppen a környéken lakóknak a 

komfortérzete is folyamatosan tud növekedni, erősödni. Ezt célozza a mostani megállapodás is, 
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amelyet egyébként a maximálisan köthető 15 esztendőre szeretnénk annak érdekében aláírni, 

hogy valamennyi zalaegerszegi buszvárót meg tudjunk újítani, hiszen így lehetséges azt 

biztosítani, hogy a cég vállalja valamennyi buszvárónak a megújítását. 

Kérdezem vendégünket, kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést, vagy indokolni a 

képviselőtestület előtt. Nem kíván szólni. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Főjegyző úrtól szeretném megkérdezni, hogy ez az előterjesztés összhangban van-e a 

településképi rendeletről szóló saját rendeletünkkel, részben a reklámok elhelyezéséről szóló 

rendelet, részben pedig azzal, hogy ott meghatároztuk, hogy a belvárosban a CityLight 

elhelyezések hogy kerülhetnek kihelyezésre. A jelenlegi előterjesztés arról szól, hogy a cég az 

autóbuszvárókat felújítja, és ott elhelyezhet ilyen reklámhordozókat. Kiemeltük ezt a céget, 

ezzel is határozatlan időre volt a szerződés, most maximum határozott időre köthetjük meg. 

Olyat kérdezek, hogy a korábbi reklámhordozókkal, vagy cégekkel kötött szerződéseink 

például az óriásplakátokra, vagy amit nagyon gyorsan leszereltek, a fák körüli hengerekre 

történő reklámhordozókra vonatkozó jogszabályi rendeleteink, rendelkezéseink rendben 

vannak-e, azokat újra felülvizsgáljuk-e, vagy egyszerűen azt töröltük, és ilyenre a jövőben már 

nem lesz lehetőség, és akkor marad csak ez a buszvárós hirdetés? Mindig elmondom, nekem az 

volt a problémám, hogy ezt csak buszváróban helyezik el, de a peremkerületekben nem éri meg 

elhelyezni, mert nincs reklámértéke, és a belvárosban olyan helyen is található kettő, három, 

négy, ahol nem utasváróba van elhelyezve ez a CityLight berendezés, hanem önállóan. Mindig 

az Ady utca – Kisfaludy utca kereszteződését látom, ill. az Arany János utca és a Platán sor 

kereszteződésében is van ilyen. Ezek szerint belefér a saját rendeletünkbe, még ha nem is 

autóbuszváróba helyeztük el. 

 

Dr. Kovács Gábor c.főjegyző: 

A közgyűlés múlt év augusztus 31-én tartott rendkívüli közgyűlésén rendelkezett azokról a 

reklámokra vonatkozó szerződésekről, amelyek akkor hatályban voltak. A fa körüli hengerekre 

utalva: akkor a közgyűlés megállapította, hogy nem felel meg az aktuális jogszabályi 

rendelkezéseknek, és ezt a szerződést felmondta a közgyűlés, a fa körüli hengerek eltávolítása 

ennek értelmében, annak a szerződésnek a megszűnése okán, és a közgyűlési határozat okán 

történt meg. Azon az ülésen minden ilyen témájú szerződéssel foglalkozott a közgyűlés, döntés 

született arról, mi az, amit módosítani kell, újra kell tárgyalni, és mi az, ami megszüntetendő, 

hiszen a jogszabályi feltételeknek nem felel meg. A településképi rendelet és a központi 

jogszabályok tekintetében a településképi rendeletünk szabályozza és engedélyezi a CityLight, 

mint reklámhordozó elhelyezését, tehát ez a megállapodás az önkormányzati rendeletünknek 

megfelel. Mi több, megfelel a központi jogszabálynak is, ami utcabútorként nevesíti az 

utasvárót, és mint ilyen eszköz, szintén használható reklámhordozásra, ill. reklámozásra. Tehát 

ez a megállapodás túl azon, hogy határozott idejűvé kell tenni, szintén az egyéb 

jogszabályváltozás miatt ez a megállapodás mind a településképi rendeletünkben foglaltaknak, 

mind az egyéb központi jogszabályoknak megfelel. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Köszönöm a választ! Már akkor is felvetettem, hogy megjelentek a villanyoszlopokon az 

elefántfül reklámhordozók. Akkor aljegyző asszonnyal sokat foglalkoztunk vele, azt mondtuk, 

hogy nem tartozik ez a mi rendeletünk hatálya alá, és ebbe mi nem szólhatunk bele. Utána azért 

meglepődve olvastam, hogy a Budapesti Fővárosi Önkormányzat szépen fizettet oszloponként 

150-200 Ft-ot azért, hogy valaki ott reklámhordozót helyez el. Úgy gondolom, nekünk is át 

kellene gondolni, most nem csak a kampányra gondolok, hogy tele volt a város ilyennel, hanem 

azóta ezek átváltottak üzleti célú reklámhordozókká. Tehát meg kellene nézni, mennyiben 
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emelhető be a saját rendeletünkbe, és ezek a cégek is fizessenek valamilyen összegben 

reklámot a városnak. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Főjegyző úr jelezte, hogy ezt megvizsgálják! 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 14 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 

elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 87/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a JCDecaux Hungary Zrt. között közterület reklámcélú 

hasznosítására vonatkozóan 2005. június 20. napján határozatlan időre létrejött 

megállapodást (utasvárók) módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja.  

A Közgyűlés a megállapodást 2018. június 1. napjától 15 éves határozott időtartamra 

köti. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2018. május 31.  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

28. A 2018. március 21-i napon, a hóolvadás és több napon keresztül tartó esőzéses 

időjárás miatt keletkezett károk elhárítására pályázat benyújtása vis maior támogatás 

igénylésére 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Ennek a részleteit az előterjesztésben olvashatták képviselőtársaim, kiegészítéssel nem kívánok 

élni. Kérem, hogy a vis maior támogatást igényeljük meg! 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 88/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy vis maior támogatás címen 

pályázat került benyújtásra a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése, helye:  
 

1.  Partfalak helyreállítása:  

 Az Ilosvai út keleti oldali nyílt csapadékcsatorna magáningatlanok felőli 

partfalának 100 méter hosszban történő helyreállítása (15435 hrsz.), 

 A Nyár utcai garázssor mögötti, észak - észak-nyugati irányban lévő partfalának 

helyreállítása, megerősítése (5052/13 hrsz.), 
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 A Szélhordta út déli bevezető, a Tűzcsap utcáig tartó partfal-szakaszának 

nyugati oldalon 100 méter hosszban, a keleti oldalon 50 méter hosszban történő 

helyreállítása, megerősítése (26694 hrsz.), 

 a Szélhordta út Virágszer utcai elágazástól északra lévő partfal-szakasz és 

útburkolat helyreállítása (26694 hrsz.). 

 

A káresemény forrásösszetétele: 
Megnevezés 2018. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
 

9.903.829,-Ft 30 

Biztosító kártérítése - Ft - 

Egyéb forrás - Ft - 

Vis maior támogatási igény 23.108.932,-Ft 70 

Források összesen 33.012.761, -Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 33.012.761,-Ft, melynek 

fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja biztosítani.    

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel 

érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik. 

 

 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását 

szolgálja(ák). (jelen pályázat esetében nem releváns) 

 

______________________  épület (név, hrsz)     ___________________ kötelező feladat 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / 

nem rendelkezik*  

 

Biztosító Társaság megnevezése  

Biztosítási szerződés száma  

 

 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt. 

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra 

értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli 

fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási 

szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé. (jelen 

pályázat esetében nem releváns) 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság 

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / 

nem tudja ellátni. (jelen pályázat esetében nem releváns) 

 

A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.08.) számú 

önkormányzati rendeletében a „hibaelhárítás, sürgősségi feladatok” sor terhére biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 2018. május 17. 

Felelős:   Balaicz Zoltán polgármester 
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29. Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” tárgyú 2018. évi pályázati kiírásra 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Itt a cél az lenne, hogy a Zala utcának a felújítása történjen meg, hiszen a Panoráma Lakópark 

70 ingatlantulajdonosával már régóta tárgyalunk annak érdekében, hogy az oda vezető 

útszakasz megújuljon, erre szeretnénk egy pályázatot benyújtani, amihez az önrészt biztosítjuk. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 89/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú 2018. évi Pályázati 

Kiírásra az alábbi témában: 

 

 Zalaegerszeg, Zala utca - 0+125 és 0+317 szelvények közti 192 

hosszúságú szakasz - útburkolat felújítása 

 A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges 50%-os önerőt, 

18.555.081,- Ft összegben biztosítja. 

 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektek megvalósításhoz 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. 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: a támogatási értesítést követő költségvetés-módosítás,  

  legkésőbb a 2019. évi költségvetés tervezésekor 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

30. Pályázat benyújtása az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” 

tárgyú 2018. évi pályázati kiírásra 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A pályázat célja a Szent László utcai tagóvodában a konyha felújítása, korábban már 

próbálkoztunk ezzel a céllal, az önrész rendelkezésre áll. Az a kérésem, hogy a határozati 

javaslat elfogadásával támogassuk a konyha fejlesztésére vonatkozó pályázat beadását. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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ZMJVK 90/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

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  

 

 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: 2019. december 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

2. 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: a támogatási értesítést követő költségvetés-módosítás,  

   legkésőbb a 2019. évi költségvetés tervezésekor 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

31. A Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 15465/17 és 

15465/18 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Két cég jelentkezett az érintett területek megvásárlása iránt, az egyik a VoltMaster Kft., amely 

egy 1000 m
2
 nagyságú csarnokot szeretne építeni, a másik pedig a 3V’96 Bt., amely pedig egy 

500 m
2
-es logisztikai raktárt szeretne építeni. A határozati javaslat azt célozza, hogy pályázati 

eljárás lefolytatása nélkül, engedmény biztosítása, kedvezmény biztosítása nélkül, mindkét 

esetben bruttó 11,1 millió Ft értékben biztosítsuk ennek a két cégnek a terület megvásárlását, 

hogy így a fejlesztéseket meg tudják valósítani. 

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 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat 2. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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ZMJVK 91/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása 

nélkül értékesíti a zalaegerszegi 15465/17 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 2502 m
2
 területű, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlant a VoltMaster Kft. (Cg.: 

20-09-068160, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 14.) részére.  

 

 A közgyűlés az ingatlan vételárát 8.757. 000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 11.121.390,- 

Ft összegben határozza meg. Az ingatlan forgalmi értéke közművesítéssel került 

meghatározásra. 

 Az ingatlan vételárát az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 30 napon 

belül kell a vevőnek megfizetnie.       

 A vevő által az önkormányzat részére megfizetett 1.000.000,- Ft összegű 

bánatpénz az adásvételi szerződésben foglalónak minősül és a vételárba 

beszámításra kerül.   

 A vevőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell az átláthatóságáról. A 

valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 Az ingatlan értékesítése során az államot minden más jogosultat megelőző 

elővásárlási jog illeti meg. Az állam elővásárlási jogára tekintettel az adásvételi 

szerződés csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva 

álló 35 napos nyilatkozattételi határidő eltelte után lép hatályba.  

 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. 

 A közgyűlés hozzájárul, hogy a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzésével egyidejűleg a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vagyonkezelői 

joga törlésre kerüljön. 

 Az adásvételi 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.  

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. július 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása 

nélkül értékesíti a zalaegerszegi 15465/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 2502 m
2
 területű, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlant a 3V’96 Bt. (Cg.: 20-06-

033761, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Takarék köz 4/C. fsz. 2.) részére.  

 

 A közgyűlés az ingatlan vételárát 8.757. 000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 11.121.390,- 

Ft összegben határozza meg. Az ingatlan forgalmi értéke közművesítéssel került 

meghatározásra. 
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 Az ingatlan vételárát az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 30 napon 

belül kell a vevőnek megfizetnie.       

 A vevő által az önkormányzat részére megfizetett 1.000.000,- Ft összegű 

bánatpénz az adásvételi szerződésben foglalónak minősül és a vételárba 

beszámításra kerül.   

 A vevőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell az átláthatóságáról. A 

valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 

 Az ingatlan értékesítése során az államot minden más jogosultat megelőző 

elővásárlási jog illeti meg. Az állam elővásárlási jogára tekintettel az adásvételi 

szerződés csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva 

álló 35 napos nyilatkozattételi határidő eltelte után lép hatályba.  

 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. 

 A közgyűlés hozzájárul, hogy a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási 

bejegyzésével egyidejűleg a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vagyonkezelői 

joga törlésre kerüljön. 

 Az adásvételi 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.  

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. július 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

32. Alapítványok támogatása 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Időközben bizottsági szakaszban még születtek döntések, így egy kiegészítést kaptak 

képviselőtársaim ehhez a napirendi ponthoz, amely a IV. pontban egy 1. és 2. pontot határoz 

meg annak érdekében, hogy ezeket a támogatásokat is biztosítsuk. A közgyűlés a I., II., III., és 

IV. pontokról külön szavazással dönt. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat I. pontjáról. Megállapítom, 

hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem a testület tagjait, szavazzanak a határozati javaslat II. pontjáról. Megállapítom, hogy a 

közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat III. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Kérem, szavazzanak a határozati javaslat IV. pontjáról. Megállapítom, hogy a közgyűlés  

16 igen, egyhangú szavazással elfogadta a határozati pontot. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés elfogadta az előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 
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ZMJVK 92/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának 

megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a polgármesteri 

rendelkezésű keret terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Kéz a kézben - gyermekeinkért 

Alapítvány 

eszközvásárlás 

támogatása 
80.000 Ft 

2. 
Koraszülöttmentő  

és Gyermekintenzív Alapítvány 

rendezvény 

támogatása 
100.000 Ft 

3. 
Besenyő a 2000-es Években 

Alapítvány 

jubileumi rendezvény 

támogatása 
100.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának 

megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a Médiával 

kapcsolatos szerződések költségvetési sor terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Kisebbségekért - Pro Minoritate 

Alapítvány részére 

rendezvény 

támogatása 
1.000.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Idősügyi Tanácsa 3/2018. (IV.10.) sz. határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi szervezetek részére biztosít támogatást a Városi Idősügyi 

Tanács feladatai keret terhére: 

 

Ssz. Szervezet megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Társadalmi Egyesülések Zala 

Megyei Szövetsége 

Zalaegerszegi Nyugdíjas Polgári Kör 

2018. évi rendezvényeinek költségei 
35.000 Ft 

2. 
Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub 2018. évi 

rendezvényeinek költségei 
35.000 Ft 

3. 
Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ 

Kertvárosi Nyugdíjas Klub 2018. évi 

rendezvényeinek költségei 
35.000 Ft 

4. 
Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ 

Közalkalmazottak Szakszervezete 

Megyeházi Nyugdíjas Klub 2018. évi 

rendezvényeinek költségei 

35.000 Ft 
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5. 
Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ 

Évgyűrűk Nyugdíjas Klub 2018. évi 

rendezvényeinek költségei 
35.000 Ft 

6. Összefogás Botfáért Egyesület 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2018. évi 

rendezvényeinek költségei 
35.000 Ft 

7. 
Gyöngyvirág Nyugdíjas 

Egyesület 
2018. évi rendezvények költségei 35.000 Ft 

8. 
Nyugdíjas Pedagógus 

Egyesület 
2018. évi rendezvények költségei 35.000 Ft 

9. 
Zalaegerszegi Asztma Klub 

Egyesület 

Mezőgazdasági Nyugdíjasok Klubja 

2018. évi rendezvényeinek költségei 
35.000 Ft 

10. 

Zalai Építők Móricz 

Zsigmond Művelődési 

Egyesülete 

Zala Megyei Építők Nyugdíjas 

Szakszervezet 2018. évi 

rendezvényeinek költségei 

35.000 Ft 

11. Összefogás Egyesület 
Hóvirág Nyugdíjas Klub 2018. évi 

rendezvényeinek költségei 
35.000 Ft 

12. 
Közlekedéstudományi 

Egyesület 

Zala Megyei Területi Szervezet 

Senior Szakcsoport 2018. évi 

rendezvényeinek költségei 

35.000 Ft 

13. 

Zala Megyei 

Katasztrófavédelmi Tűzoltó és 

Polgári Védelmi Nyugdíjasok 

Egyesülete 

2018. évi rendezvények költségei 35.000 Ft 

14. 
Besenyő a 2000-es Években 

Alapítvány 

Nyugdíjas Klub 2018. évi 

rendezvényeinek költségei 
35.000 Ft 

15. Egészség Egyesület 2018. évi rendezvények költségei 35.000 Ft 

16. 
Páterdomb a Kultúráért 

Egyesület 
2018. évi rendezvények költségei 35.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

IV.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalabesenyő Városrész 

Településrészi Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány 

részére biztosít támogatást a Zalabesenyő Városrész Településrészi 

Önkormányzat kerete terhére: 

 

Ssz. 
Alapítvány 

megnevezése 
Támogatott cél 

Támogatás 

összege 

1. 

 

 Besenyő a 2000-es 

években Alapítvány 

Nyugdíjas klub rendezvényei 250 000 Ft 

Családi közösségi nap, Mikulás ünnepély, 

Karinthy Amatőr Színpad működése, 

rendezvényei 

500 000 Ft 

 Összesen: 750 000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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IV.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Landorhegy Városrész 

Településrészi Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány 

részére biztosít támogatást a Landorhegy Városrész Településrészi 

Önkormányzat kerete terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
 Zárda Utcai Időskorúak Otthonáért 

Alapítvány 
eszközök vásárlása 50 000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2018. június 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

33. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Az előterjesztés részletesen tartalmazza azokat a legfontosabb megállapításokat, amelyek a 

jövőre is vonatkoznak, de egyben a múlt tekintetében is fontos megállapításokat tesznek. Egy 

dologra szeretném külön felhívni képviselőtársaim figyelmét, erről már többször is 

beszélgettünk az elmúlt időszakban, a 4. oldalon olvashatták, ez pedig a városi népesség 

megoszlása, a korösszetétel, ill. hogyan alakultak a halálozások és a születések. Kíváncsi 

voltam arra, hogy ha a táblázatot egy kicsit más szemszögből nézzük, akkor mire jutunk, hiszen 

azt mindannyian tudjuk, hogy Magyarország lakossága 1981 óta folyamatosan csökken, és ez a 

csökkenő tendencia bizony Zalaegerszeg esetében is az elmúlt években érzékelhető volt. 

Azonban ha csak a 0-14 éves életkort nézzük, akkor továbbra sem annyira biztató ez a 

statisztika, viszont külön kigyűjtettem, hogy mi a helyzet a 0-3 év tekintetében, és a következő, 

jövő évi beszámolóban már egy ilyen bontást is fognak látni képviselőtársaim. Nagyon érdekes, 

és magáért beszél ez a szám, mert ha a 0-3 évet nézzük, akkor a teljes 2017-es évben ez 1931 fő 

volt, most pedig azzal szembesültünk, hogy már 2018. április 30-ával elértük az 1911 főt, holott 

még jó néhány hónap május 1-jétől hátravan ebből az évből. Tehát biztosan tudjuk állítani, 

hogy a következő évben, mikor a statisztikát megnézzük, akkor 2018-ra vonatkozóan 

megfordul az arány a 0-3 évesek tekintetében, és végre egy emelkedő tendenciáról fogunk tudni 

beszámolni. Hogy ez csak a 2017-es 1931 főt lépi-e majd át, vagy esetleg a 2011-es 1949-es 

létszámot is át tudjuk-e lépni, azt persze most még innen nem tudom megmondani, de egy 

biztos, most már biztos, hogy a tavalyi évnél jobban fogunk szerepelni. Ez azt mutatja, hogy a 

különböző engedmények, esetleg a CSOK-támogatás, vagy akár az ide költözések, és a 

gyermekvállalás szempontját is figyelembe véve a 2018-as évben végre egy tendencia-

fordulásnak lehetünk szemtanúi Zalaegerszegen. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Örülök neki, hogy 2018-ra megfordul a tendencia, és tényleg több gyerek születik, és többen 

lesznek bölcsődések. Azt szeretném megkérdezni, hogy most ilyen probléma jelentkezik, hogy 

bölcsődei felvétel. Van-e olyan, hogy elutasított bölcsődei felvételes? Ha nő a kicsi bölcsődés 
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korúak száma, akkor jelentkezik, hogy felvételi elutasítás is lehet ebben. Igaz, hogy nő a 

születések száma, de ezek a számok, ami 2017. december 31-et mutat, azt jelenti, hogy 

Zalaegerszeg lakossága a 10 évvel ezelőttihez, 2006. decemberhez képest 2300 fővel kevesebb. 

Ez viszont probléma! Az is látszik, hogy sokkal több a 70-75 éven felüli zalaegerszegi lakos, 

tehát tényleg van mit tenni az utánpótlásban, ebben egyetértek! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Így van! Konkrétan, ami kérdésként elhangzott, arra tudok válaszolni. Néhány héttel ezelőtt 

tartottuk a bölcsődék napját, és amellett, hogy elismertük a bölcsődei rendszerben munkát 

végző kollégáink tevékenységét, azokat a számokat is átnéztük, amelyekkel most a 

zalaegerszegi bölcsődei rendszer rendelkezik, hiszen Zalaegerszegen az önkormányzat 

fenntartásában 4 bölcsőde működik. Ezeknek a befogadói létszámát ha nézzük, akkor most 

értünk el arra a szintre, hogy már nem biztos, hogy minden igénylőt be tud fogadni ez a 

rendszer. Egy új kezdeményezéssel is találkoztunk, ez egyébként az andráshidai városrészt 

érinti, ahol most látható az előző napirendben pont emeltük az óvodai férőhelyek számán. Az 

andráshidai városrészről érkezett az igény, hogy megjelent egy új intézményforma, ez a mini-

bölcsőde, ami éppen csak 1 vagy 2 pici csoportot jelent, de már a létszám emelkedésére próbál 

reflektálni. Nos, szeretnénk, ha az első ilyen mini-bölcsődét az andráshidai városrészben a volt, 

régi óvoda épületének részleges felújításával, egy részének az átadásával meg tudnák lépni, 

mert ha ez így van, akkor egyrészt helyben tudjuk tartani azokat a kisgyermekeket az 

andráshidai városrészben, akik utána majd az óvodának az utánpótlását is tudják biztosítani, 

másrészt ezzel egy picit tudunk enyhíteni azon a nyomáson, amivel most szembesül a 4 

bölcsőde a városban. A városrész képviselőjének adok szót! 

 

Sümegi László képviselő: 

Annyival szeretném kiegészíteni az Ön által elmondottakat, hogy ezzel kapcsolatban volt az 

illetékes osztályon egy megbeszélés, egy ilyen mini-bölcsőde 2 csoporttal nagyon jól 

szolgálhatná azt a puffer-igényt is, ami megjelenik a városban. Jelenleg a városban kb. 15-20 

között van a vidéki szülőktől behozott bölcsődések száma, tehát erre van igény a 

városkörnyékén az agglomerációban. Felelős zalaiként nekünk erre az igényre tekintettel is kell 

lennünk, hiszen ezek az emberek jellemzően azért hozzák ide a gyermekeiket, mert itt 

dolgoznak, itt termelik meg azt az adóalapot, amiből aztán részben mi is gazdálkodunk. Egy 

ilyen mini-bölcsőde jól szolgálná azt az igényt is, hogy igény esetén akár vidéki gyermekek is 

oda elhelyezhetők, ha nem tudnánk teljes mértékben feltölteni, de a matematika most azt 

mondja, hogy a feltöltés nem jelent problémát. 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

További hozzászólás a képviselő testület részéről nincs. Felkérem a testület tagjait, 

szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, egyhangú szavazással elfogadta az 

előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 

 

ZMJVK 93/2018. (V.17.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja, felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően küldje meg azt a Zala Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. 

 

Határidő:  2018. május 31. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 
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34. Tájékoztató külföldi utazásról (Klagenfurt) 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

500 éves évfordulóját ünnepelte Klagenfurt, én vettem részt az 500 éves évfordulós 

ünnepségeken, amelyről a beszámoló szól. 

Kérdezem a testület tagjait, kíván-e valaki szólni. Hozzászólás a képviselő testület részéről 

nincs. Felkérem a testület tagjait, szavazzanak. Megállapítom, hogy a közgyűlés 16 igen, 

egyhangú szavazással elfogadta a külföldi utazásról szóló tájékoztatót. 

 

 

 
Balaicz Zoltán polgármester 12:20 órától zárt ülést rendel el, 

melynek keretében a testület a  35.) és 36.) napirendi pontokat tárgyalja meg. 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

Balaicz Zoltán polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 

12:25 órától nyilvános ülés keretében folytatja a munkát. 

 

 

 

37. Interpellációs bejelentésekre válasz 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Gecse Péter alpolgármester úr szeretne válaszolni Kiss Ferenc képviselő úr interpellációjára. 

 

Gecse Péter alpolgármester: 

Képviselő úrral a közgyűlés előtt erről a válaszról egyeztettünk, a Vásárcsarnok teljes egészét 

tekintve az elmúlt időszakban megfogalmazott prioritási sorrendben megvalósult, ill. 

megvalósuló felújításokat írtuk le, jeleztük. De képviselő úrral akkor abban maradtunk, hogy 

egy helyszíni bejárást a műszaki tartalom tisztázása végett mindenképpen szervezünk. Azt 

szeretném jelezni, hogy nyilván a költségvetésben ezután meg kell teremteni rá a fedezetet, 

hiszen külön soron a forrás nem áll rendelkezésre, tehát ezt egy negyedéves módosításnál lehet 

esetlegesen kezelni. (Az interpellációs válasz a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Így van, köszönöm a választ, alpolgármester úr! Tényleg az a fejlesztés, felújítás, ami az egész 

Vásárcsarnokra vonatkozik, az tájékoztató jellegű, de azt kérem, hogy konkrétan a szabadtéri 

árusítóhely fölötti beázást, tehát itt egy esővízcsatorna-ügy van, nem bírja el a vizet, és ezért 

mellette ráfolyik az eladópultokra. Azt kérem, ahogy megbeszéltük, hogy a költségvetésben 

szorítsunk annyi pénzt, hogy ezt oldják meg, hogy ne ázzanak az árusok, az eladók, meg a 

vásárlók is. Köszönöm, a választ elfogadom! 

 

 

 

38. Interpellációs bejelentések 

 

Kiss Ferenc képviselő: 

Az egyik kérdésem: a Dózsa iskola felújítása mikor kezdődik meg? Tudom, hogy szerepelt a 

TOP-os programban, szigetelés, nyílászárócsere, belső vizesblokk felújítás. Várható egyáltalán, 

hogy elindul? Nem igazgató úrtól kérdezem, hanem a várostól. Tudom, hogy nem a mi 

projektünk, hanem a Tankerület projektje, de azért erre hassunk oda! 
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A másik szintén erre vonatkozik: a Kis utcában esőzések alkalmával a rendőrség mögötti 

területen a vízelvezetés nem megoldott, ott végig bokáig áll a víz, és nem tud elfolyni. Akiknek 

a csatornát kellene tisztítani, vagy azok nem figyelnek oda, vagy nem jó a víznyelő kapacitása. 

A harmadik ügyben már korábban interpelláltam, de most szeretnék konkrétan egy ígéretet. A 

Gólyadombon vannak olyan járdák, ahol a víz kimosta az aljzatot, ez azt jelenti, hogy a 

csapadékvíz nagy esőzéseknél nem a csatornába folyik, hanem befolyik a járda alá, és van úgy, 

hogy fél méterre a járda alatt nincs semmi, csak egy szakadék. Félő, hogy valaki abba a 

nyílásba vagy beleesik, vagy leszakad a járda. Ez nem olyan, hogy majd amikor lesz pénz, 

szerintem ezt meg kellene vizsgálni, és nagyon sürgősen a balesetveszélyes helyzetet meg 

kellene szüntetni. Ebben kérem alpolgármester úr közreműködését! 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

A Kis utca és a Gólyadomb műszaki problémáival kapcsolatban alpolgármester úr fog 

válaszolni.  

Ami a Dózsa iskolát érinti, nem Tankerületi projekt, hanem Zalaegerszeg Önkormányzatának 

TOP-os projektje a Dózsa iskola felújítása. Valóban, jól emlékszik képviselő úr, már korábban 

döntöttünk róla, de az Európai Unióval volt egy szakmai vitája az elmúlt időszakban az 

önkormányzatoknak, ez pedig arra vonatkozik, hogy a CO2-kibocsátás kapcsán ezek a 

beruházások mennyire tudják hozni egyáltalán azokat az elvárásokat, amelyeket az Európai 

Unió megfogalmazott. Ezek most váltak véglegessé, és most látjuk, hogy összességében 

valójában mennyi pénzt tudunk felhasználni, tehát mi az az összeg, mi az a műszaki tartalom, 

amit valóban el tudunk költeni. Most, hogy ez véglegesült, most indul el a tervek kidolgozása, 

és amint az engedélyes és kiviteli tervek készen állnak, utána indulhat a közbeszerzés. Ez maga 

az iskola.  

Van ott egy másik projekt is, ez pedig az új tornaterem megépítése, ez viszont nem 

önkormányzati, hanem teljes mértékben állami beruházás már. Ott remélem, hogy a terveknek 

megfelelően haladunk, ha minden jól megy, és ezt igazgató úr is nagyon „hajszolja”, akkor 

talán a tanévnyitón megtörténhet az alapkő letétele. 

 

Gecse Péter alpolgármester: 

A gólyadombi üggyel kapcsolatban tájékozódni fogok, hiszen a műszaki tartalmat ott szerintem 

helyszíni bejárás alkalmával kell megnézni. A műszaki osztályvezető-helyettesre nézek, és 

kérem, jegyezze ezt a problémát, mindenképpen legyen a Városüzemeltetési Csoport részéről 

helyszíni bejárás! 

A Kis utcával kapcsolatban számítottam erre a kérdésre, mert ma reggel, ahogy a kisebbik 

gyermekemet kiraktam a bölcsődében, láttam, hogy Kiss Ferenc képviselő úr ott ment el 

autóval, így egyből jegyeztem magamnak ezt a problémát, mert biztos voltam benne, hogy 

kérdés lesz. Egyébként valóban jogos, 2-3 napja én is felfigyeltem erre, hogy megáll a víz a 

szegély mellett, ott valamilyen vízelvezetési probléma lesz. De erre is felhívom a Műszaki 

Osztály figyelmét! 

 

 

39.  Egyebek 

 

Balaicz Zoltán polgármester: 

Május 24-25-én kerül sor a II. MOBIL Országos Járműipari és Logisztikai Konferenciára, erre 

hamarosan megkapják a meghívót képviselőtársaim. 

Május 27-én, vasárnap Hősök Napja, a hagyományos ünnepségünk. 

Május 31-én kerül sor a Flex új üzemcsarnokának ünnepélyes avatására, erre majd a cég fog 

küldeni minden képviselőnek meghívót.  

Június 1-3. Street Food Weekend. 




	megh180517.pdf
	nyilt jelenléti.pdf
	jkv180517.pdf
	aláiro.pdf

