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SSZZEEMMÉÉLLYYII  RRÉÉSSZZ  
 

ZMJVK 180/2018. (XI.21.) sz. hat. Alsójánkahegy városrész Településrészi 

Önkormányzata tagjának megválasztása 

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 

ZMJVK 28/2018. (XI.22.) ÖR. a családok otthonteremtési 

kedvezményének helyi szabályozásáról 

szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

ZMJVK 29/2018. (XI.22.) ÖR. a talajterhelési díjról 

 

ZMJVK 30/2018. (XI.22.) ÖR. a településkép védelméről szóló 

42/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 31/2018. (XI.22.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 



ZMJVK 32/2018. (XI.22.) ÖR. a fizető parkolók működéséről és 

igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. 

(V.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

 
ZMJVK 177/2018. (XI.21.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 178/2018. (XI.21.) sz. hat. A településkép védelméről szóló 42/2017. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosítás véleményezési szakaszában 

beérkezett észrevételek megtárgyalása, 

valamint a rendelet módosítása 

 

ZMJVK 179/2018. (XI.21.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve és a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) 

önkormányzati rendelet módosítása, a 

településrendezési eszközök 

módosításának véleményezési 

szakaszában beérkezett államigazgatási 

észrevételek elfogadása (Búslakpuszta 

hulladékkezelő- és lerakó telep 

védőtávolságának kijelölése, ZÉSZ átfogó 

módosítása) 

  

ZMJVK 181/2018. (XI.21.) sz. hat. A FICSAK Zalaegerszeg Alapítvány 

névhasználati kérelme 

 

ZMJVK 182/2018. (XI.21.) sz. hat. Alapítványok támogatása 

 

 ZMJVK 183/2018. (XI.21.) sz. hat. A Lakásalap 2019. évi tervezett 

felhasználása 

 

ZMJVK 184/2018. (XI.21.) sz. hat. Közterületek elnevezése 

 

ZMJVK 185/2018. (XI.21.) sz. hat. Vágóhíd utcai birkózóterem fejlesztése 

 

ZMJVK 186/2018. (XI.21.) sz. hat. A vásárokon és piacokon alkalmazott 

területhasználati díj, helybiztosítási díj, 

helypénz és óvadék mértékének 

felülvizsgálata 

 

ZMJVK 187/2018. (XI.21.) sz. hat. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

2019. január 1. napjától alkalmazandó 

bérleti díjainak felülvizsgálata 

 

ZMJVK 188/2018. (XI.21.) sz. hat. A zalaegerszegi 6333/10 hrsz-ú kivett 

közpark megnevezésű ingatlan 

részterületének bérbeadása 



 

ZMJVK 189/2018. (XI.21.) sz. hat. A Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 35. szám 

alatti 4983/22 hrsz-ú ingatlan 

(Csecsemőotthon) állami tulajdonba adása 

 

ZMJVK 190/2018. (XI.21.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi 

buszközlekedésének biztosítása 

 

ZMJVK 191/2018. (XI.21.) sz. hat. Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum – Centenáriumi 

Pályázati Igazgatóság által meghirdetett I. 

Világháborús hadisírok és emlékművek 

helyreállítási munkáira vonatkozó 

pályázat benyújtása 

 

ZMJVK 192/2018. (XI.21.) sz. hat. Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ 

tárgyú projekt megvalósítása érdekében 

beruházási célterületté nyilvánítás 

 

ZMJVK 193/2018. (XI.21.) sz. hat. A Déli Ipari Parkban található 

zalaegerszegi 091/29 hrsz-ú ingatlan 

értékesítése 

 

ZMJVK 194/2018. (XI.21.) sz. hat. Tájékoztató Zalaegerszeg város 2018. évi 

Zöldfelületi Stratégiájának 

végrehajtásáról, valamint a 2019. évi 

Cselekvési Terv meghatározása 

 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 A közgyűlés 2018. november 21-i ülésén 

tárgyalt tájékoztató 

 

 Tájékoztató a 2018. november 21-i 

közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól 

 



SSZZEEMMÉÉLLYYII  RRÉÉSSZZ  
 

 

Tárgy: Alsójánkahegy városrész Településrészi Önkormányzata tagjának megválasztása  

 

 ZMJVK 180/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alsójánkahegy városrész 

Településrészi Önkormányzat testületi tagjának megválasztja Aszalos-Kiss Viktória 

8900 Zalaegerszeg, Bartók Béla u. 4. szám alatti lakost. 

A megválasztott településrészi önkormányzati képviselő megbízatása a következő 

általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart. 

A közgyűlés felkéri a jegyzőt a településrészi képviselő megválasztásához 

kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére, valamint a településrészi 

önkormányzat vezetőjét, hogy gondoskodjon a településrészi önkormányzat 

működési szabályzatának módosításáról.  

 

Határidő:  2018. december 31. 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

  Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

28/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete  

a családok otthonteremtési kedvezményének helyi szabályozásáról szóló  

15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

10.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. §  Hatályát veszti a családok otthonteremtési kedvezményének helyi szabályozásáról szóló 

15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet. 

 

 

2. §  Ez a rendelet 2018. december 31-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

29/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

(a továbbiakban: Ktd.) 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátóra terjed ki.  

 

 

Eljárási szabályok 

 

2. § (1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megállapítására, bevallására és megfizetésére 

a Ktd. rendelkezései az irányadók. 

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31. napjáig kell 

megfizetnie Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 11749008-15432704-

03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlája javára. 

(3) A közcsatornára történő rácsatlakozás esetén a díjfizetési kötelezettség megszűnéséhez a 

rákötés bekövetkezésétől számított 30 napon belül a kibocsátónak bevallást kell benyújtania.  

(4) A mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét az állami tulajdonú közüzemi vízműből 

szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 

fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. számú melléklete szerinti 

átalány alapján meghatározottak szerint kell megállapítani. 

 

 

Adatszolgáltatás, ellenőrzés 

 

3. § (1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez 

szükséges adatokat a tárgyévet követő év február 15. napjáig az önkormányzat rendelkezésére 

bocsátja. A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésére 

bocsátott adatok alapján ellenőrzi. 

(2) A folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet tárgyévet követő év február 15. 

napjáig adatot szolgáltat az előző évben elszállított folyékony hulladék mennyiségről 

kibocsátónként. 

 

 

Mentességek 

 

4. § Mentes a talajterhelési díj bevallási és fizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, akinek 

ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztás nem haladja meg a 2 m
3
-t.  

 

 



Záró rendelkezések 

 

5. § (1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének a talajterhelési díjról szóló 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete, 

valamint az azt módosító 59/2004. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelet és a 7/2005. (III.04.) 

sz. önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

30/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete  

a településkép védelméről szóló 

42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § 

(6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei 

Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, kulturális örökség védelméért 

felelős miniszter és Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével  a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A településkép védelméről szóló 42/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

rendelet) 2. § c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

[E rendelet alkalmazásában:] 

„c)  értékvizsgálat: É1 tervezői jogosultsággal rendelkező építész(ek) által készített olyan 

szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza és meghatározza a ténylegesen meglévő, 

illetve a település szempontjából annak minősülő értéket, amely védelemre érdemes, 

illetve melynek védelmét meg kell szüntetni. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a 

védelemre, illetve annak törlésére javasolt érték esztétikai, történeti, valamint műszaki, 

természeti jellemzőit, illetve a törlési javaslat alátámasztását.” 

 

2. § 

 

A rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1)   A helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény – annak értékeit nem sértő módon – 

egységes táblával megjelölhető.” 

 

3.§ 

 

A rendelet 14. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3)  Utcafronton garázskapu, illetve gépjármű behajtásra alkalmas homlokzati nyílás nem 

sorolható, mindösszesen egy létesíthető.” 

 



4.§ 

 

A rendelet 15. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4)  Utcafronton garázskapu, illetve gépjármű behajtásra alkalmas homlokzati nyílás nem 

sorolható, mindösszesen egy létesíthető.” 

 

5.§ 

 

A rendelet 16. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4)  Utcafronton garázskapu, illetve gépjármű behajtásra alkalmas homlokzati nyílás nem 

sorolható, mindösszesen egy létesíthető.” 

 

6.§ 

 

A rendelet 17. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(4)  Utcafronton garázskapu, illetve gépjármű behajtásra alkalmas homlokzati nyílásból 

kettő létesíthető, összesen 6 méteres szélességben.” 

 

7.§ 

 

A rendelet 25. §-a az alábbi g) ponttal egészül ki:  

 

[A helyi védelem alá tartozó épületeket érintő átalakításokat, bővítéseket a védett épülethez 

vagy épületrészhez történő illeszkedéssel szabad megvalósítani. Az alkalmazott építészeti 

megoldás nem lehet domináns, nem írhatja át a védett értékeket. A védett épületeket érintő 

építési munkák során:] 

„g) Az épületek nyílászáróinak cseréje, felújítása során a közterületről látható homlokzaton 

csak az eredetivel megegyező, korhű anyaghasználat a megengedett. A nyílászáró színe 

harmonizáljon a meglévő nyílászárók és a homlokzat színével. Redőnyszekrény csak 

rejtett módon létesíthető. A redőny színe illeszkedjen a nyílászáró és a homlokzat 

színéhez” 

 

8.§ 

 

A rendelet 49. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3)  Különálló, közterületen létesítendő hulladéktároló szerkezete csak zártszelvényből 

készülhet, színe RAL 7016, antracitszürke lehet. A tároló lehorgonyzása csak oldható 

kötéssel valósulhat meg. A tároló falának anyaga a fémszerkezet belső felületén 

rögzített vízszintes (áttört/tömör), felületkezelt, 120 cm magasságig érő diószínű 

deszkázat lehet, a természetes átszellőzés felette oldható meg.” 

 

9.§ 

 

A rendelet 62. §-a az alábbi (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

[(4) Településképi szempontból meghatározó területekbe tartozó ingatlanokon a (2) 

bekezdésben foglaltakon túl az alábbi esetekben:] 

„b)  Építményen vagy attól különállóan cégjelvény, címtábla, cégtábla elhelyezése, 

létesítése.” 

 



10. § 

 

A rendelet 3. mellékletében található helyi területi védelem alatt álló területek térképi 

lehatárolása, valamint a településképi követelmények térképi lehatárolása érintett szelvénye 

az 1. melléklet szerint módosul. 

 

11. § 

 

(1)  Ez a rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

(2)   A rendelet 1. melléklet 2. fejezet 34. pontja hatályát veszti. 

 

 

 
 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 
 
 



1. melléklet a 30/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 

 



 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

31/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 

25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében található szabályozási terv érintett szelvénye az 1. 

melléklet szerint módosul. 

 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet 2018. november 22. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. A 

rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem 

kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé. 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 31/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

32/2018. (XI.22.) önkormányzati rendelete  

a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló  

19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. 

§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

1. § A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) 

önkormányzati rendelet I. mellékletének 24. pontja hatályát veszti. 

 

 

2. § Ez a rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.  

  

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

 

 ZMJVK 177/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

106/2017.(V.18.), 111/2018.(VI.14.), 152/2018.(IX.13.), 153/2018.(IX.13.), 

157/2018.(IX.13.), 158/2018.(IX.13.), 160/2018.(X.18.), 161/2018.(X.18.), 

162/2018.(X.18.), 163/2018.(X.18.), 164/2018.(X.18.), 165/2018.(X.18.), 

169/2018.(X.18.), 170/2018/1.,2.(X.18.), 171/2018/1.,2.(X.18.), 

172/2018.(X.18.), 174/2018/1.(X.18.), 176/2018.(X.18.) sz. lejárt határidejű 

közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 108/2018.(VI.14.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2018. december 31-re módosítja. 

3. Zalaegerszeg Megyei Város Közgyűlése a 118/2018.(VI.14.) sz. közgyűlési 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 135/2018.(VIII.15.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2018. december 31-re módosítja. 

 

 

Tárgy: A településkép védelméről szóló 42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosítás véleményezési szakaszában beérkezett észrevételek megtárgyalása, valamint a 

rendelet módosítása 
 

 ZMJVK 178/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településképi rendelet 

módosítás véleményezési szakaszában lefolytatott partnerségi egyeztetés 

jegyzőkönyvét megismerte és elfogadja. 

 

2.  A Közgyűlés a településképi rendelet módosítás egyeztetési eljárásában 

beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadja. 

 

3.  A Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 

módosítását tegye közzé és az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt küldje 

meg az érintett szerveknek. 

 

Határidő:  2018. december 7. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati 

rendelet módosítása, a településrendezési eszközök módosításának véleményezési 

szakaszában beérkezett államigazgatási észrevételek elfogadása (Búslakpuszta 

hulladékkezelő- és lerakó telep védőtávolságának kijelölése, ZÉSZ átfogó módosítása)  

 

 ZMJVK 179/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési eszközök 

Búslakpuszta hulladékkezelő- és lerakó telep 300 m-es védőtávolságának 

kijelölésével kapcsolatos módosításának véleményezési szakaszában történt 

partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét, valamint a beérkezett véleményeket, 

javaslatokat megismerte és elfogadja. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat alapján a 

településrendezési eszköz végleges tervezetét küldje meg végső szakmai 

véleményezésre az állami főépítésznek, majd jóváhagyásra terjessze a 

közgyűlés elé. 

 

 Határidő: 2018. december 13. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési eszközök 

átfogó módosításának véleményezési szakaszában történt partnerségi 

egyeztetés jegyzőkönyvét megismerte, a partnerek által tett észrevételt nem 

fogadja el, mert az útszabályozás másik ingatlanra való áthelyezése az újonnan 

szabályozásra javasolt ingatlan tulajdonosának érdekét sértené.  

 

II.2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településrendezési eszközök 

átfogó módosításának véleményezési szakaszában beérkezett államigazgatási 

szervek és az érintett területi, települési önkormányzatok véleményét, valamint 

a polgármesteri egyeztetés jegyzőkönyvében foglaltakat megismerte, az abban 

megfogalmazott véleményeket elfogadja.  

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat alapján a 

településrendezési eszköz végleges tervezetét küldje meg végső szakmai 

véleményezésre az állami főépítésznek, majd jóváhagyásra terjessze a 

közgyűlés elé. 

 

 Határidő: 2018. december 13. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

III.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. november 22-i hatállyal 

elfogadja az Alsóerdő lőtér területére vonatkozó, Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Településszerkezeti Terve leírásának módosítását az előterjesztés 8. 

melléklete, valamint a Településszerkezeti Tervének a módosítását az 

előterjesztés 9. melléklete szerinti tartalommal. 

 

  



 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon.  

 

 Határidő: 2018. december 7. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A FICSAK Zalaegerszeg Alapítvány névhasználati kérelme  

 

 ZMJVK 181/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a FICSAK 

Zalaegerszeg Alapítvány nevében Zalaegerszeg város neve szerepeljen. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Alapítvány képviselőjét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása  

 

 ZMJVK 182/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Ságod Városrész Településrészi 

Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít 

támogatást a Ságod Városrész Településrészi Önkormányzat kerete terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 
Határozat száma 

1. Ságodért Alapítvány rendezvényszervezés 120.000 Ft 2/2018. (11.06.) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2018. december 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Lakás és 

Egészségügyi Bizottság 135/2018/4. sz. határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást az egészségügyi 

és szociális ágazat pályázati kerete költségvetési sor terhére: 
 

 

 

 

 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
„Lakhatásért” 

Közalapítvány 
hátrányos helyzetű családok támogatása  260.000 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2018. november 26. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 

155/2018/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítványok 

részére biztosít támogatást az Egyéb szervezetek támogatása költségvetési sor 

terhére. 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
„Lakhatásért” 

Közalapítvány 

hátrányos helyzetű családok  

támogatása 
50.000 Ft 

2. 
A Tanulókért és az Iskoláért 

Ady Alapítvány 

Ady városi versmondó, valamint 
iskolaheti magyar és idegen nyelvi 

versenyek lebonyolítása 

50.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2018. december 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Lakásalap 2019. évi tervezett felhasználása  

 

 ZMJVK 183/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évre a Lakásalapból az alábbi 

összegek kötött célú felhasználását tervezi: 

 

Ssz. Felhasználás megnevezése 
Költsége 

(eFt) 

1. 
R. 2. § (1) bek.a) pontja szerint  

 Lakóövezetbe sorolt ingatlanok vásárlása 
10.300,- 

2. 

R. 2. § (1) bek. b) pontja szerint  

 önkormányzati tulajdonban lévő mintegy 30 db bérlakás teljes vagy 
részleges felújítása, korszerűsítése 

50.800,- 

3. R. 2. § (1) bek. b) pontja szerint   egyéb önkormányzati lakások felújítása 35.000,- 

4. 
R. 2. § (1) bek. c) pontja szerint  

 városrehabilitációra (Belváros rehabilitáció) 
34.200,- 

5. R. 2. § (1) bek. e) pont szerint  első lakáshoz jutók támogatása 10.000,- 

Összesen: 140.300,- 

 

A 2019. évre tervezett feladatok megvalósítása érdekében szükséges a 2018. évi 

előirányzat maradványok igénybevétele is.  

 



A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fenti feladatok és a 2018. évi előirányzat 

maradványok tervezéséről a 2019. évi költségvetés készítésekor gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Közterületek elnevezése  

 

 ZMJVK 184/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Csács 

településrészen található 31558 hrsz-ú és a 03051 hrsz-ú kivett közutaknak a 

Dombtető utca elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2018. november 21. 

 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közutak elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2018. november 21. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Páterdomb 

településrészen található 026/5 hrsz-ú kivett közútnak a Pillangó utca 

elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2018. november 21. 

 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2018. november 21. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Ebergény 

településrészen található 25749 hrsz-ú kivett közútnak a Hajnalcsillag utca 

elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2018. november 21. 

 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2018. november 21. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Ságod 

településrészen található 0787 hrsz-ú kivett közútnak a Barényi Béla út 

elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2018. november 21. 

 

  



 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2018. november 21. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Öreghegy 

településrészen található 0487/2 hrsz-ú kivett országos közútnak az Újhegyi út 

elnevezést, a 0487/3 hrsz-ú kivett országos közútnak az Erzsébet utca 

elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2018. november 21. 

 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett országos közutak 

elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2018. november 21. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: Vágóhíd utcai birkózóterem fejlesztése  

 

 ZMJVK 185/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZMJVK 222/2017. (XI.23.) 

határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16. 

szám alatti, 6518/1 hrsz-ú ingatlanon található birkózóterem és öltöző épület 

vonatkozásában – a Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület részére az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által nyújtott 14.000.000,- Ft-os támogatással (A 

Zalaegerszegi Birkózó Club (SE) által használt birkózó csarnok edzőteremmel 

és női öltözővel való bővítése) és a 2017. évben a MOB által megítélt 

18.000.000,- Ft-os támogatással – a teljeskörű, befejezett fejlesztés 

32.000.000,- Ft-os műszaki tartalommal valósuljon meg. 

 

 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a 

támogatásból megvalósítandó fejlesztés pontos, a támogatási összegnek 

megfelelő végleges műszaki tartalomnak megfelelően adja ki.  

 

Határidő: 2018. december 31.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Sportlétesítmény 

Gondnokság Intézménye vagyongazdálkodásában álló, Zalaegerszeg, Vágóhíd 

u. 16. szám alatti, 6518/1 hrsz-ú ingatlanon található birkózóterem és öltöző 

épület, összesen 340 m
2
 alapterületű bérleményen megvalósuló fejlesztés 

Kedvezményezett a támogatás felhasználására vonatkozó beszámolójának, 

elszámolásának a Támogató általi jóváhagyásától számított 15 évre terjedő 



határozott időre, pályáztatás nélkül bérbe adja a Zalaegerszegi Birkózó Sport 

Egyesület részére. 

 

 A közgyűlés felhatalmazza a Városi Sportlétesítmény Gondnokság 

Intézményét, hogy a bérleti díj megállapításáról és a bérleti szerződés 

megkötéséről gondoskodjon. 

 

 Határidő: Kedvezményezett a támogatás felhasználására vonatkozó 

beszámolójának, elszámolásának a Támogató általi jóváhagyásától 

számított 10 munkanap 

 Felelős:  felkérésre: Bodrogi Csaba intézményvezető 

 

 

Tárgy: A vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díj, helybiztosítási díj, 

helypénz és óvadék mértékének felülvizsgálata  

 

 ZMJVK 186/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 220/2017. (XI.23.) sz. 

határozat  

„I. Területhasználati díj” részét 2018. december 1. napjával az alábbiakkal 

egészíti ki, mely díjtétel a helyi termelői és kézműves piac kivitelezési 

munkáinak megkezdésekor hatályát veszti.   

 

D. Gépjárművek részére a Munkácsy u. 7. szám alatti területen hétfő és 

vasárnap kivételével naponta 6.00-14.00-ig áruszállítás céljából 

 2 000     Ft/gépjármű/hó 

 

A közgyűlés felkéri a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy 

az érintettek értesítéséről gondoskodjon. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Vásárcsarnok Gazdálkodási 

Szervezet igazgatójának értesítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: érintettek értesítésére: 2018. november 22.  

  helyi termelői és kézműves piac kivitelezési munkáinak  

  megkezdése 

Felelős:  felkérésre: Horváth István igazgató 

  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 220/2017. (XI.23.) sz. 

határozatát 2018. december 31. napjával hatályon kívül helyezi. 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegen megrendezett 

vásárokon és piacokon a területhasználati díjakat, a helybiztosítási díjakat, a 

helypénzeket és az óvadék mértékét 2019. január 1. napjától az alábbiakban 

állapítja meg: 

 



 

I. Területhasználati díj 

 

A. Heti kirakóvásár:  
az ár nem tartalmazza az országos kirakóvásár napját (minden hónap második kedd) 

a. Iparcikk 

   I. osztályú sátor 3 395                                   Ft/m2/hó 

   II. osztályú sátor 2 925                                       Ft/m2/hó 

   III. osztályú sátor 2 165                                       Ft/m2/hó 

b. Vendéglátás 5 090                                       Ft/m2/hó 

  

B. Vásárcsarnok: 

a. zöldség-gyümölcs kereskedő, 

virágkereskedő, koszorúkötő, pék, élelmiszer 

és édesség stb. 

6 000                                       Ft/fm/hó 

b. elektromos áram felhasználás esetén + Mért fogyasztás alapján 
Ft/ mérés alapján 

fogyasztás/hó 

  

C. Országos kirakóvásár: 

a. Iparcikk 80 000                                     Ft/10m2/év 

b. Vendéglátás 90 000     Ft/büfékocsi/év 

  

D. Gépjárművek részére a Munkácsy u. 7. szám alatti területen hétfő és vasárnap 

kivételével naponta 6.00-14.00-ig áruszállítás céljából 

 2 000     Ft/gépjármű/hó 

 

II. Helybiztosítási díj 

A. Napi zöldségpiac:  

a. őstermelők 19 000                                     Ft/ m2 (asztal/járófelület)/év 

b. kereskedők:       

zöldség-gyümölcs 
23 000                                     Ft/ m2 (asztal/járófelület)/év 

virág 31 000                                     Ft/ m2 (asztal/járófelület)/év 

élelmiszer-édesség 32 000                                     Ft/ m2 (asztal/járófelület)/év 

    

B. Vásárcsarnok:  

a. őstermelők 19 000                                     Ft/ m2/év 

b. savanyúság árusítók 23 000                                     Ft/ m2/év 

  

III. Helypénz 

A. Heti kirakóvásáron és napi zöldség, gyümölcs és virágpiacon 

a. zöldség-, gyümölcs őstermelő 300                                          Ft/m2/nap 

b. zöldség-, gyümölcs kereskedő 300                                          Ft/m2/nap 

c. gomba  

     termesztett                      500                                          Ft/m2/nap 

     vadon termő 1 000                                          Ft/m2/nap 

d. iparcikk 

    piaci napokon, aranyvasárnap 400                                          Ft/m2/nap 

    munkaszüneti nap, vasárnap 400                                          Ft/fm/nap 

e. élelmiszer  

(kivéve édesség, méz, tojás 300 db felett) 
300                                          Ft/m2/nap 

    édesség, méz, sajt és tejtermék 450                                          Ft/m
2
/nap 

    tojás 300 db felett 500                                          Ft/m2/nap 

f. virág 

kereskedő (élő, selyem) 500                                          Ft/m2/nap 

őstermelő (váza) 100                                          Ft/váza/nap 

               (vödör) 150                                          Ft/vödör/nap 

               (asztal) 500 Ft/m2/nap 



g. szaporító anyag 600                                          Ft/m2/nap 

h. egyéb kisállat (baromfi, nyúl stb.) 100                                          Ft/db 

i. idényáru 

    koszorú (okt. 15 - nov. 1-ig) 900                                          Ft/m2/nap 

    fenyőfa (dec. 24-ig) 900                                          Ft/m2/nap 

    kegyeleti cikk (okt. 15 - nov. 1-ig) 550                                          Ft/m2/nap 

  

B. Országos kirakóvásár 

a. iparcikk és élelmiszer 1 000                                       Ft/m2/nap 

b. vendéglátás (sátor vagy büfé kocsi) 1 300                                       Ft/m2/nap 

c. gépkocsi, utánfutó elhelyezés 450 Ft/gépjármű/nap 

C. Használtcikk piac: új termék nem értékesíthető 

a. szombatonként 300                                          Ft/m2/nap 

b. vasárnaponként 450                                          Ft/m2/nap 

 

D. Búcsúvárosok 

a. Mutatványos 212 785 Ft/alkalom 

b. büfé, vendéglátás (sátras) 11 265 Ft/10 m
2
/alkalom 

c. büfékocsi 5 830 Ft/db/alkalom 

d. édesség, fagylalt, jégkrém, vattacukor, 

pattogatott kukorica 
2 275 Ft/eszköz/alkalom 

e. ruha, kultúrcikk, játék, bazár 4 520 Ft/10 m2/alkalom 

f. könyv 1 705 Ft/3 m2/alkalom 

g. léggömb 3 390 Ft/palack/alkalom 

h. egyéb 1 690 Ft/3 m2/alkalom 

 

E. Helyi termelői piac 300 Ft/fm(asztal)/alkalom 

 300 
IV. Óvadék  

(iparcikk, új sátrak) 30 000                                     Ft/sátor 

  

V. Fizetési határidők 

Megnevezés Határidő 

Területhasználati díj: 

a. országos kirakóvásár:  tárgyévet megelőző év december 15. 

b. iparcikk piac: tárgyhó 15. napja 

c. vásárcsarnok:  tárgyhó 15. napja 

d. gépjárművek tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapja 

Helybiztosítási díj: az éves díj két egyenlő részletben 

I. félév:  tárgyévet megelőző év december 15. 

II. félév:  tárgyév június 15. 

A fenti árak az általános forgalmi adót tartalmazzák! 

 

Az I.D. „Gépjárművek részére a Munkácsy u. 7. szám alatti területen hétfő és 

vasárnap kivételével naponta 6.00-14.00-ig áruszállítás céljából” díjtétel a 

helyi termelői és kézműves piac kivitelezési munkáinak megkezdésekor 

hatályát veszti.   

 

A közgyűlés felkéri a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy 

az érintettek értesítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2018. december 15. 

Felelős:  felkérésre Horváth István igazgató 

 

 



Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2019. január 1. napjától alkalmazandó 

bérleti díjainak felülvizsgálata  

 

 ZMJVK 187/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az önkormányzati 

nem lakás célú helyiségek hasznosítása során a 2019. január 1-től megkötésre kerülő 

bérleti szerződésekben az alábbi bérleti díjak kerüljenek alkalmazásra: 

 

Díjövezet 

Nettó bérleti díj (Ft/m
2
/hó) 

Üzleti célú 

(üzlet, iroda, műhely stb.) 

Tárolási és kiszolgáló 

célú (raktár stb.) 
Garázs 

I. díjövezet 2745 Ft 950 Ft 770 Ft 

II. díjövezet 1800 Ft 700 Ft 660 Ft 

III. díjövezet 1400 Ft 500 Ft 550 Ft 

IV. díjövezet 1100 Ft 400 Ft 500 Ft 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a díjtételek változásáról a bérbeadókat 

értesítse. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

  felkérésre Pais Kornél ügyvezető, LÉSZ Kft. 

 

 

Tárgy: A zalaegerszegi 6333/10 hrsz-ú kivett közpark megnevezésű ingatlan 

részterületének bérbeadása  

 

 ZMJVK 188/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül, 

2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó egy év határozott 

időtartamra bérbe adja a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

kizárólagos tulajdonában lévő zalaegerszegi 6333/10 hrsz-ú, kivett közpark 

megnevezésű, 10.855 m
2
 nagyságú ingatlant a Zalai Kutyabarátok Egyesülete (8900 

Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 22/a.) számára.  

Az ingatlan bérleti díja 2,5,- Ft + ÁFA/m
2
/év, a bérlet díj megfizetése egy összegben 

történik. 

A szerződés megkötésével egyidejűleg a szerződő fél a vállalt kötelezettségeinek 

biztosítására bruttó kéthavi hasznosítási díjnak megfelelő összegű óvadékot köteles 

fizetni a vagyont hasznosító részére. 

 

A bérleti szerződésben rögzíteni szükséges: 

 a Ptk. 6:337. § szerint a bérbeadót törvényes zálogjog illeti meg a bérleti 

jogviszony időtartama alatt, 

 az önkormányzat a bérleti szerződés aláírását megelőzően tájékoztatta a bérlőt 

arról, hogy a tárgyi és a szomszédos ingatlanokon a TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-

00001 „Zöld Zala-part - Zala holtág revitalizáció és rekreációs célú vízparti 

sétány” elnevezésű projekt valósul meg, 

 a bérleti jogviszony megszüntetésére irányadó a Ptk. 6:333. § (3) bekezdése és 

a 6:339. § (2) bekezdésének rendelkezései, 



 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átláthatóságról 

szóló nyilatkozat, valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis, 

 a bérlő az egyeztetéseken elhangzottaknak megfelelően 2019. április 30-i 

határidővel, saját költségére köteles áthelyezni a kerítést, ezzel egyidejűleg a 

felek a bérlemény területének változása miatt közös megegyezéssel módosítják 

a szerződést a fajlagos bérleti díj változatlanul hagyása mellett, 

 a bérleti szerződés megszűnését követően az igénybe vett terület eredeti 

állapotának helyreállítása bérlő feladata,  

 az éves bérleti díj megfizetése évente előre az önkormányzat által az általános 

forgalmi adóról szóló törvény 58. §-a szerint kiállított számla alapján, a számla 

kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, 

 a bérbeadó az ingatlan környezetében megvalósuló fejlesztések esetén jogosult  

30 napos felmondási idő figyelembevételével a bérleti szerződést rendes 

felmondással megszüntetni, 

 a bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződés módosítása, bérbeadó által történő 

felmondása esetén sem pénzbeli térítésre, sem csereingatlanra nem tarthat 

igényt, 

 a gépjárművel érkezők kizárólag a bérelt területen parkolhatnak, 

 a szerződés lejárta előtt kettő hónappal felek a bérleti szerződés esetleges 

módosításáról, vagy fenntartásáról egyeztetést tartanak. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 35. szám alatti 4983/22 hrsz-ú ingatlan 

(Csecsemőotthon) állami tulajdonba adása  

 

 ZMJVK 189/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján a Zalaegerszeg 4983/22 hrsz-ú 

(Landorhegyi u. 35.), 5.597 m
2
 nagyságú, kivett bölcsőde megnevezésű ingatlan 

9456/10000 arányú önkormányzati tulajdoni hányadának tulajdonjogát - a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) 

vagyonkezelésébe kerülése és feladatainak hosszútávú ellátása érdekében - 

ingyenesen átadja a Magyar Állam tulajdonába. 

 

Az állami vagyon tulajdonosi joggyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – 

1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. 

 

Az ingatlan ZMJV Önkormányzata korlátozottan forgalomképes intézményi vagyoni 

körébe tartozik. Az átadásra kerülő önkormányzati tulajdoni hányad ingatlanvagyon-

kataszterben nyilvántartott becsült forgalmi értéke bruttó 417.223.000,- Ft. 

 

Az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átadására a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 15. § (3) 



bekezdésében, 46. §-ában, 92. §-ában, valamint 95. §-ában meghatározott állami 

közfeladatok ellátása érdekében kerül sor. 

Az ingatlan kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről 

szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladatokhoz, vagy ezek 

finanszírozási forrásának biztosításához, illetve az önkormányzati költségvetési 

bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 

 

Az ingatlan ingyenes átadásának feltételei az alábbiak: 

- Az ingatlan tulajdonjogának ingyenes állami tulajdonba adásával 

kapcsolatosan felmerülő költségek az Átvevőt terhelik. 

- A tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése az 

Átvevő feladata, az azzal kapcsolatosan felmerülő költségek is az Átvevőt 

terhelik. 

 

A közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert a Zalaegerszeg 4983/22 hrsz-ú 

(Landorhegyi u. 35.) ingatlan tulajdonjogának a Magyar Állam részére történő 

ingyenes átadásához szükséges intézkedések megtételére, valamint a szükséges 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság értesítésére: 2018. 

november 30. 

 a szükséges dokumentumok aláírására: 2019. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi buszközlekedésének biztosítása  

 

 ZMJVK 190/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a ZMJVK 149/2014. 

(IX.18.) sz. határozatával jóváhagyott, az önként vállalt feladatának ellátása 

érdekében a helyi menetrendszerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási 

szerződés keretében történő ellátására kiírt nyilvános pályázatot az előterjesztés 

1. sz. mellékletét képező összegző emlékeztetőben foglaltak 

figyelembevételével – eredményesnek, nyertesnek az ÉNYKK Északnyugat-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt–t nyilvánítja. 

 

 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az 

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel az 

előterjesztés mellékletét képező közszolgáltatási szerződést aláírja. 

 

Határidő:  2018. december 15.  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy helyi 

közösségi közlekedés közszolgáltatást ellátó ÉNYKK Északnyugat-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére a 2017. évben képződött 

114.581 ezer Ft – az önkormányzat részéről még nem ellentételezett – 

veszteségét egy összegben 2019. szeptember 30-i fizetési határidővel 

megfizesse. 



 Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a 

2019. évi költségvetés tervezésekor gondoskodjon a fedezet biztosításáról. 

 

Határidő: 2018. december 30.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Centenáriumi 

Pályázati Igazgatóság által meghirdetett I. Világháborús hadisírok és emlékművek 

helyreállítási munkáira vonatkozó pályázat benyújtása  

 

 ZMJVK 191/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Centenáriumi Pályázati Igazgatóság 

által meghirdetett, a Magyarországon található, I. világháborús hadisírok és 

emlékművek felújítására vonatkozó pályázati kiírásra (HIM-HF16), a Zalaegerszegi 

Köztemetőkben található I. világháborús síremlékek és emlékmű felújítására. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ tárgyú projekt megvalósítása érdekében 

beruházási célterületté nyilvánítás  

 

 ZMJVK 192/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyrészt az „Alsóerdei Sport- és 

Rekreációs Központ fejlesztése”, másrészt a „Zalaegerszeg, Alsóerdő komplex 

turisztikai fejlesztése” című projekt megvalósítása céljából kezdeményezi a 

zalaegerszegi 0133/1, 0133/3, 0134/2, hrsz-ú ingatlanok, valamint a zalaegerszegi 

0114/1, 0159/15, 0132, 0141 hrsz-ú ingatlanokból a telekalakítási eljárások jogerős 

befejezését követően kialakításra kerülő ingatlanok beruházási célterületté 

nyilvánítását.  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja a beruházási célterületté 

nyilvánítás érdekében a végleges termelésből kivonásához szükséges dokumentumok 

elkészítését, a szükséges hatósági engedélyezési eljárások kezdeményezését, 

valamint a felmerülő költségek (földvédelmi járulék, végleges termelésből kivonás 

költsége, tulajdonszerzés költsége) viselését fenti tárgyú projektek támogatása 

terhére, valamint vállalja, hogy a csereerdősítés és az utógondozás költségét az éves 

költségvetéseiben tervezi. 

 



A közgyűlés felkéri a polgármestert a beruházási célterületté nyilvánításról szóló 

kérelem Magyarország Kormányához történő benyújtására. 

 

Határidő:  2018. november 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Déli Ipari Parkban található zalaegerszegi 091/29 hrsz-ú ingatlan értékesítése  

 

 ZMJVK 193/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése munkahelyteremtő beruházás céljára 

nyilvános pályázat útján építési telekként kívánja értékesíteni a zalaegerszegi 091/29  

hrsz-ú, 6817 m
2
 területű, kivett telephely megnevezésű, Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlant. 

 

Az adásvétel tárgyát képező ingatlan induló eladási ára 23.859.500,- Ft+ÁFA (bruttó 

30.301.565,- Ft). 

 

Az ingatlan értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívást a közgyűlés az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 

pályázati felhívás megjelentetéséről, valamint a beérkezett érvényes ajánlatok 

közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: a pályázat kiírására: 2018. november 23.   

  az érvényes ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2018. december 13.  

Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

 

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg város 2018. évi Zöldfelületi Stratégiájának 

végrehajtásáról, valamint a 2019. évi Cselekvési Terv meghatározása  

 

 ZMJVK 194/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Zöldfelületi 

Stratégiájának 2019. évi Cselekvési Tervét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

2019. évi költségvetés tervezésekor az alapban rendelkezésre álló maradvánnyal 

együtt, lehetőség szerint biztosítson 6.500.000 Ft összegű fedezetet a kijelölt 

projektek megvalósítására. 

 

Határidő: 2019. évi költségvetés jóváhagyása 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester  

  

  



EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 

 

AA  kköözzggyyűűllééss  22001188..  nnoovveemmbbeerr  2211--ii  üülléésséénn  

ttáárrggyyaalltt  ttáájjéékkoozzttaattóó  
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 külföldi utazásról (Marl) 

 

 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  22001188..  nnoovveemmbbeerr  2211--ii  kköözzggyyűűllééss  

zzáárrtt  üülléésséénn  hhoozzootttt  hhaattáárroozzaattaaiirróóll  
 

 
Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 195/2018. (XI.21.) számú 

határozatával rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel támogatja egy fő 

lakáshoz jutási kérelmét. 

 

 

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 196/2018. (XI.21.) számú 

határozatával egy fő lakásbérleti jogviszonyát visszaállítja. 

 

 

Tárgy: Tűzifa támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 197/2018. (XI.21.) számú 

határozatával a fellebbezést elutasítja, az I. fokú határozatot helyben hagyja. 

 

 

Tárgy: Javaslat „Zalaegerszegért” díj odaítélésére 
 

 ZMJVK 198/2018. (XI.21.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Zalaegerszegért” díjat adományoz az 

alábbi személyeknek, szervezet(ek)nek:  

Delacasse Lászlóné 

Décsy-Paál Enikő 

Halász Vincéné 

Herbert Ferenc 

Horváth László 

Horváthné Szabó Anna 

Inkovics László 

 



Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület 

Tourinform Zalaegerszeg 

Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Zalaegerszegért” díj ünnepélyes keretek 

között történő átadásáról gondoskodjon. 

 

A díj átadásának határideje: 2018. december 14. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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