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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Zalaegerszegen az elmúlt években megvalósult a közvilágítás teljes „felújítása”. A beruházás 
eredményét minden városlakó érzékeli. Erről 2016 év elején személyesen is egyeztettünk a 
Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatója után. 
 
Tudjuk, hogy a beruházás előkészítése és a részletek kidolgozása az előző városvezetés idején 
történt (amikor Ön alpolgármester volt, a többségi frakció pedig hasonló összetétellel 
működött), de a kivitelezés már az Ön polgármestersége idején zajlott. A Demokratikus 
Koalíció helyi szervezete és a városlakók joggal várják el, hogy a beruházás eredményének 
kivizsgálása megtörténjen. 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény alapján, a Demokratikus Koalíció helyi vezetőiként, közérdekű adatigényléssel 
fordulunk Önhöz. 
 
A Demokratikus Koalíció Zala Megye 1. Választókerületi Szervezetének nevében az alábbi 
kérdéseket kívánjuk feltenni: 

1. A beruházás megvalósítása óta a LED-es közvilágítás üzemeltetési költsége mennyibe 
került a város számára? 

2. A beruházás megvalósítása óta a LED-es közvilágítás karbantartása mennyibe került a 
város számára? 

3. A város milyen vizsgálatokat és milyen eredménnyel folytatott le a közvilágítás 
minőségének egyértelmű romlásával összefüggésben? 
 

  



Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A múlt héten a DK szerint a város számára méltatlan esemény történt Közgyűlésben, melyet 
az Ön pártjának helyi frakciója hajtott végre. Azóta az országos sajtóban Zalaegerszeget is 
érintő, negatív információk jelentek meg az országos sajtóban.  
(Forrás: https://24.hu/belfold/2018/02/15/elios-ugy-van-mit-titkolnia-a-fidesznek-
manipulaltak-az-arakat/) 
 
Ezzel kapcsolatban az alábbi kérdéseket kívánjuk feltenni: 

1. A városvezetésnek mi a véleménye a fenti, 24.hu cikkében leírtakról, azok az Önök 
véleménye alapján milyen mértékben állják meg a helyüket? 

2. A városvezetés tervez-e jogi lépéseket tenni az ügyben? 
3. Gyutai Csaba, Zalaegerszeg volt polgármesterének felelősségét kívánják-e vizsgálni? 
4. Polgármester úr emlékei szerint Vigh László országgyűlési képviselő milyen mértékben 

avatkozott bele a zalaegerszegi Fidesz frakció munkájába a február 7-ei és 8-ai 
közgyűlések között? 

 
A 2018. február 8-án tartott rendkívüli közgyűlésen Gecse Péter alpolgármester és Tóth László, 
a Fidesz frakcióvezetője válaszaiból kiderült, hogy a város megkeresést kapott az Európai 
Csalás Elleni Hivataltól. 
 
Közérdekű adatigénylésünk részeként a fenti levelet, valamint az arra írt választ is kérem 
küldje meg számunkra. 
 
Kérem, hogy adatigénylésünknek az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29.§ (1) bekezdése értelmében 15 napon 
belül tegyen eleget. 
 
A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében kérem, hogy az alábbi e-mail címre (.doc, 
.docx vagy .pdf kiterjesztésű fájlokban) szíveskedjenek megküldeni a kért dokumentumokat: 
zala1@dkp.hu. 
Amennyiben erre nincsen lehetőség, úgy CD lemezre mentve kérjük az adatokat, a 8900 
Zalaegerszeg, Erzsébethegyi út 20/A postacímre (Keresztes Csaba). 
Amennyiben kizárólag papír alapú másolásra van lehetőség, úgy a dokumentumok 
másolásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségek megtérítését vállaljuk. Az esetleges 
költségek mértékére vonatkozóan előzetes tájékoztatást kérünk a törvény 28.§ (3) bekezdése 
alapján. 
 
Zalaegerszeg, 2018. február 20. 
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