XXI. évfolyam 1. szám
_

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZLÖNYE

HIVATALOS LAP
2020. FEBRUÁR 10.

SZEMÉLYI RÉSZ
ZMJVÖK 4/2020. (II.06.) határozata

Alsójánkahegy városrészben településrészi
önkormányzat létrehozása

ZMJVÖK 5/2020. (II.06.) határozata

Andráshida városrészben településrészi
önkormányzat létrehozása

ZMJVÖK 6/2020. (II.06.) határozata

Vorhota
városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVÖK 7/2020. (II.06.) határozata

Újhegy
városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVÖK 8/2020. (II.06.) határozata

Öreghegy városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVÖK 9/2020. (II.06.) határozata

Botfa
városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVÖK 10/2020. (II.06.) határozata

Kertváros városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVÖK 11/2020. (II.06.) határozata

Páterdomb városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVÖK 12/2020. (II.06.) határozata

Zalabesenyő városrészben településrészi
önkormányzat létrehozása

ZMJVÖK 13/2020. (II.06.) határozata

Gógánhegy városrészben településrészi
önkormányzat létrehozása

ZMJVÖK 14/2020. (II.06.) határozata

Hatháza
városrészben
önkormányzat létrehozása

ZMJVÖK 18/2020. (II.06.) határozata

A polgármester 2020. évi szabadságütemtervének jóváhagyása

településrészi

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ZMJVÖK 1/2020. (II.10.) ÖR.

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.
(II.08.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

ZMJVÖK 2/2020. (II.10.) ÖR.

a 2020. évi költségvetésről

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVÖK 2/2020. (II.06.) határozata

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról

ZMJVÖK 3/2020. (II.06.) határozata

A 2020. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

ZMJVÖK 15/2020. (II.06.) határozata

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata

ZMJVÖK 16/2020. (II.06.) határozata

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata

ZMJVÖK 17/2020. (II.06.) határozata

Zalaegerszeg Megyei
Polgármesteri Hivatala
Működési Szabályzata
jóváhagyása

ZMJVÖK 19/2020. (II.06.) határozata

Képviselői
Iroda
céljára
helyiség
biztosítása (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 46.)

ZMJVÖK 20/2020. (II.06.) határozata

A Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület,
valamint a Polgárőrök Zalaegerszeg
Biztonságáért Egyesület nem lakás célú
helyiségbérlet (Zalaegerszeg, Kossuth L.
u. 47-51.) iránti kérelme

Jogú Város
Szervezeti és
módosításának

ZMJVÖK 21/2020. (II.06.) határozata

Közterületek elnevezése

ZMJVÖK 22/2020. (II.06.) határozata

Alapítvány támogatása

ZMJVÖK 23/2020. (II.06.) határozata

Nagypáli Község Önkormányzatával
kötött ellátási szerződés módosítása a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
biztosítására

ZMJVÖK 24/2020. (II.06.) határozata

A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti
Központ Alapító Okiratának módosítása

ZMJVÖK 25/2020. (II.06.) határozata

Zalaegerszegi
Egyesített
Bölcsődék
Alapító Okiratának módosítása

ZMJVÖK 26/2020. (II.06.) határozata

A Hevesi Sándor Színház és a Griff
Bábszínház állami és önkormányzati
közös működtetésére irányuló kérelem
benyújtása

ZMJVÖK 27/2020. (II.06.) határozata

A
településrendezési
eszközök
módosítását megelőző településfejlesztési
döntés meghozatala, kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítás (volt MMIK területe
és környezete, városi sportcsarnok területe
és környéke)

ZMJVÖK 28/2020. (II.06.) határozata

A zalaegerszegi 25567-25571 hrsz-ú
ingatlanok (Hegyoldal utca) belterületbe
vonásához szükséges terület-felhasználási
célt tartalmazó döntés meghozatala

ZMJVÖK 29/2020. (II.06.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város középés hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ZMJVÖK 30/2020. (II.06.) határozata

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

ZMJVÖK 31/2020. (II.06.) határozata

Eötvös u. 20-22. szám alatti ingatlanok
(Zalaegerszeg 3193, 3192/1 és 3192/2
hrsz) területcseréje
Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap
2019. évi felhasználásáról, valamint a
2020. évi terv meghatározása

ZMJVÖK 32/2020. (II.06.) határozata

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató a 2020. január 31-i rendkívüli
közgyűlés zárt ülésén hozott határozatáról
Tájékoztató a 2020. február 6-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatáról

SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy:Alsójánkahegy városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 4/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Alsójánkahegy városrész Településrészi
Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Galbavy Zoltán önkormányzati
képviselő.
Tagjainak:
1.
Aszalos Attila,
2.
Aszalos-Kiss Viktória,
3.
Berke Tamás,
4.
Horváth Attila,
5.
Nagy János,
6.
Rácz Tamásné,
7.
Reidinger Gyuláné,
8.
Santák László,
9.
Stoll József
Alsójánkahegy településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.

3.

A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a
testület működési szabályainak meghatározásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Andráshida városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 5/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Andráshida városrész Településrészi
Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Domján István önkormányzati
képviselő.
Tagjainak:
1.
Bednárikné Rácz Enikő Mária,
2.
Gálosné Zsiday Mária,
3.
Májer Tamás,

4.
Molnár Klára,
5.
Novák Piroska,
6.
Salamon Róbert,
7.
Saliné Kun Szilvia,
8.
Tóth György Lajos,
9.
Varga Kálmán György
Andráshida településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.
3.

A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a
testület működési szabályainak meghatározásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Domján István önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Vorhota városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 6/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Vorhota városrész Településrészi
Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Domján István önkormányzati
képviselő.
Tagjainak:
1.
Donáczy Dezső,
2.
Dormánné Babolcsai Éva,
3.
Farkas Adrienn,
4.
Haas Tamás László,
5.
Lőrincz Bernadett
Vorhota településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.

3.

A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a
testület működési szabályainak meghatározásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Domján István önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Újhegy városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 7/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Újhegy városrész Településrészi
Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Domján István önkormányzati
képviselő.
Tagjainak:
1.
Boronyák Gyöngyi,
2.
Katona Péter,
3.
Sümegi Géza
Újhegy településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.

3.

A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a
testület működési szabályainak meghatározásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Domján István önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Öreghegy városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 8/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Öreghegy városrész Településrészi
Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Domján István önkormányzati
képviselő.
Tagjainak:
1.
Keresztes Csaba önkormányzati képviselő,
2.
Mónok Árpád,
3.
Németh-Hermán Renáta
Öreghegy településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.

3.

A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a
testület működési szabályainak meghatározásáról.

Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Domján István önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Botfa városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 9/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Botfa városrész Településrészi
Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Gecse Péter önkormányzati képviselő.
Tagjainak:
1.
Bali Ádám,
2.
Doszpoth Ferenc,
3.
Dömötör Balázs,
4.
Illyés Zoltán Péter,
5.
Kocsis Sándor Krisztián,
6.
Milics Tamás,
7.
Németh Péter,
8.
Németh Szilveszterné,
9.
Nagy Sándor Ferenc,
10. Simon Lászlóné
Botfa településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.

3.

A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a
testület működési szabályainak meghatározásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Gecse Péter önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Kertváros városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 10/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Kertváros városrész Településrészi
Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Orosz Ferencné önkormányzati
képviselő.

Tagjainak:
1.
Bognár Ákos önkormányzati képviselő,
2.
Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő,
3.
Horváthné Csanda Katalin Anna,
4.
Koválcsik Miklós,
5.
Marton Zoltán,
6.
Molnár János,
7.
Müller Roxána,
8.
Ruisz Cecília,
9.
Szabó Károly,
10. Varga Erzsébet Magdolna
Kertváros településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.
3.

A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a
testület működési szabályainak meghatározásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Orosz Ferencné önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Páterdomb városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 11/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Páterdomb városrész Településrészi
Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Gecse Péter önkormányzati képviselő.
Tagjainak:
1.
Borda István Ferencné,
2.
Csende László,
3.
Csiszár-Kalmár Annamária,
4.
Dr. Hertelendy Lajosné,
5.
Dr. Tihanyi Ferenc Attiláné,
6.
Fercsák Gabriella,
7.
Hajdu Zoltán Gyula,
8.
Kámán Péter,
9.
Maróti Adrián,
10. Molnár László
Páterdomb településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.

3.

A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a
testület működési szabályainak meghatározásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Gecse Péter önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Zalabesenyő városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 12/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Zalabesenyő városrész Településrészi
Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Gecse Péter önkormányzati képviselő.
Tagjainak:
1.
Kiss Ferenc önkormányzati képviselő,
2.
Becs Jánosné,
3.
Bérczes Tivadarné,
4.
Biczó Zsolt,
5.
Borsos József,
6.
László István,
7.
Miszori Dezső,
8.
Polgár Tibor Ferenc,
9.
Simon József,
10. Szakony József
Zalabesenyő településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.

3.

A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a
testület működési szabályainak meghatározásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Gecse Péter önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Gógánhegy városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 13/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Gógánhegy városrész Településrészi
Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Domján István önkormányzati
képviselő.
Tagjainak:
1.
Hartmann Miklós,
2.
Ruszinné Antal Veronika,
3.
Tubolyné Hartmann Éva,
4.
Szabó Gábor
Gógánhegy településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.

3.

A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a
testület működési szabályainak meghatározásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Domján István önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Hatháza városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 14/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 60. §
(1) bekezdése alapján létrehozza Hatháza városrész Településrészi
Önkormányzatát.

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Németh Gábor önkormányzati
képviselő.
Tagjainak:
1.
Tóth László,
2.
Szabó Istvánné
Hatháza településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig
tart.

3.

A közgyűlés felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a
testület működési szabályainak meghatározásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Németh Gábor önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:A polgármester 2020. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyása
ZMJVÖK 18/2020. (II.06.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Balaicz Zoltán
polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2020. január 2-3.
2 nap
2020. február 10.
1 nap
2020. február 13-14.
2 nap
2020. március 9-13.
5 nap
2020. március 23-31.
7 nap
2020. április 14-17.
4 nap
2020. május 27-29.
3 nap
2020. július 13–augusztus 14.
25 nap
2020. október 29-november 02.
3 nap
2020.december 21-31.
8 nap
Összesen:
60 nap
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
1/2020. (II.10.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6)
bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a
következőket rendeli el:
1. § A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi összes bevételének
előirányzatát 54.367.812 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét
32.040.079 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5.736.628 E Ft
13.344.227 E Ft
5.463.000 E Ft
6.996.294 E Ft
253.171 E Ft
222.146 E Ft
24.613 E Ft

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.
mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2019. évi összes kiadási előirányzatát 54.367.812 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési
kiadások összegét 51.378.518 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
ebből: működési célú tartalék
- beruházási kiadások
ebből: tartalék
- felújítási kiadások
- egyéb felhalmozási célú kiadások

4.385.738 E Ft
914.498 E Ft
11.491.671 E Ft
97.845 E Ft
2.291.152 E Ft
165.592 E Ft
26.229.277 E Ft
8.500 E Ft
5.035.738 E Ft
932.599 E Ft

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és
8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési hiány összegét 19.338.439 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 4.771.785 E
Ft-ban, a fejlesztési hiányt 14.566.654 E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek maradványának igénybevétele
Működési célra:
4.860.246 E Ft
Felhalmozási célra:
4.938.061 E Ft
Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:
12.186.646 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek:
Felhalmozási célú hitel felvétele
340.999 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések
1.781 E Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 22.327.733 E Ft
Finanszírozási kiadások (működési célra):
88.461 E Ft
Forgatási célú értékpapír vásárlás felhalm-i célra
2.800.000 E Ft
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing
kötelezettség fejlesztési célra):
99.052 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
1.781 E Ft
Finanszírozási kiadás összesen:
2.989.294 E Ft”
2. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4.,
5., 5.a., 6., 6.a., 7., és 8. melléklete lép.
3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2019. költségvetési év vonatkozásában kell
alkalmazni.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2019. utólagos ei-módosítás” xls. dokumentumban
találhatóak

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában
meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.
évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésére, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat
költségvetési szerveire.
2. § (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi összes
bevételének előirányzatát 64.238.052 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek
összegét 26.460.436 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.919.491 E Ft
9.335.556 E Ft
6.095.000 E Ft
7.031.389 E Ft
76.000 E Ft
3.000 E Ft

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.
mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2020. évi összes kiadást 64.238.052 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások
összegét 52.009.214 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
ebből: működési célú tartalék
- beruházási kiadások
ebből: tartalék
- felújítási kiadások
ebből: tartalék
- egyéb felhalmozási célú kiadások

4.466.098 E Ft
857.992 E Ft
11.480.656 E Ft
100.500 E Ft
2.325.878 E Ft
366.220 E Ft
27.277.699 E Ft
10.420 E Ft
5.398.062 E Ft
8.500 E Ft
102.329 E Ft

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és
8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési hiány összegét 25.548.778 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 6.598.918
E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 18.949.860 E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek maradványának igénybevétele
Működési célra:
6.698.704 E Ft
Felhalmozási célra:
10.241.337 E Ft
Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:
20.687.575 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek:
Felhalmozási célú hitel felvétele
150.000 E Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 37.777.616 E Ft

(4)

Finanszírozási kiadások (működési célra):
Forgatási célú értékpapír vásárlás

99.786 E Ft
12.000.000 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing
kötelezettség fejlesztési célra):
Finanszírozási kiadás összesen:

129.052 E Ft
12.228.838 E Ft

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, ezen belül a
költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet
tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági
jellegű ellátásokat jogcímenként a 6.a melléklet tartalmazza.
(6)

Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 2. melléklet, az állami hozzájárulások
jogcímeit és összegeit a 3. melléklet, az önkormányzat kiadásait közgazdasági
osztályozás alapján a 4. melléklet, a hitelállomány és az adósságszolgálat alakulását a 9.
melléklet, valamint az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 11.
melléklet tartalmazza.

(7)

A közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) tartalmazó kimutatást a
12. melléklet tartalmazza.

(8)

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a
13.a és 13.b mellékletek tartalmazzák.

(9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet
tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2)

A bizottságok - a költségvetés végrehajtása során - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletében (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott
hatáskörök szerint járhatnak el.

(3)

A közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzatok a 6.a.
mellékletében foglaltak szerint az alábbiak:

Műszaki Bizottság:
- lakossági és civil kezdeményezések támogatása
Humánigazgatási Bizottság:
- művészeti ösztöndíj
- önálló kulturális egyesületek, együttesek
- peremkerületek támogatása
- felsőoktatási ösztöndíj
- intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása
- ifjúsági rendezvények
- rendezvény támogatása
- szabadidősport klubok támogatása
Gazdasági Bizottság:
- egyéb szervezetek támogatása
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság:
- egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
- közbiztonsági feladatok
(4) Céltartalékok között elkülönített előirányzatok igénybevételére
- a költségvetési szervek felújítási (Vis maior) keretének életveszély, balesetveszély és
rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználásáról az illetékes szakosztályok
bevonásával a polgármester döntését követően kerülhet sor,
- a projektekhez, pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához rendelkezésre álló
céltartalék felhasználásáról a polgármester döntését követően kerülhet sor,
- egyéb esetekben a közgyűlés döntését követően kerülhet sor.
Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a céltartalékból történő átvezetést a
költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
(5)

Az alapítványi forrás átvételének, átadásának engedélyezése a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a
közgyűlést a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja.
Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására a forrást biztosító előirányzat feletti
rendelkezési joggal bíró polgármester, a közgyűlés bizottságai, valamint a településrészi
önkormányzatok jogosultak kérelem benyújtása után, a tárgy szerinti önkormányzati
rendeletek szabályai alapján.

(6)

Az önkormányzati forrásból történő pénzeszköz átadások felhasználásáról az átvevő
szervezet köteles elszámolni a támogató felé az önkormányzat által nyújtott
támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően.

(7) Azok a szervezetek, amelyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat, az
önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé, addig
költségvetési forrásból támogatást nem kaphatnak, amíg tartozásukat nem rendezték.
Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a korábbi támogatásából adódó lejárt
elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

4. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési
célokra és feladatokra lehet.
(2) A már megkötött hitelszerződések keretösszege terhére történő hitel lehívásokról a
hitelcélnak megfelelően, a költségvetésben jóváhagyott mértékig a polgármester dönt.
Az értékpapírok értékesítéséről a kifizetésekhez igazodó ütemben, a költségvetésben
jóváhagyott összeg mértékéig a polgármester dönt.
(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon
belül engedélyezhet átcsoportosítást, új feladatokra csak a források egyidejű
megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a közgyűlés által már jóváhagyott
fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat
engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési
kiadási és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások
engedélyezésére,
d) a közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettséget a forrás
egyidejű megjelölésével, a költségvetésben nem szereplő feladatokra évente a
tárgyévi költségvetés főösszegének legfeljebb 0,5 %-áig, erről a vállalásáról a
következő nyilvános ülésen köteles tájékoztatni a Közgyűlést.
(4)

A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell,
elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat
működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. A működési
kiadásokat időarányosan, beruházási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet
kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a közgyűlés jóváhagyása szerint történhet.

(5)

Az éves gazdálkodás során az előirányzatok felhasználásának ütemezését a
szakosztályok és a költségvetési szervek által szolgáltatott adatok alapján, havi
likviditási tervekben, ezen belül heti, szervezetenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti
bontásban kell elkészíteni.

(6)

Az éves gazdálkodás során keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket
lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni kötelezettségek teljesítése
érdekében.

(7)

Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a
költségvetési szerv vezetője az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.
rendeletben meghatározott behajthatatlan követelések törlését saját hatáskörben
engedélyezheti. Minden más egyedi esetben követelés csak a közgyűlés
hozzájárulásával törölhető.

(8)

Az önkormányzat költségvetési szervei, a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és
az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az
önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére - az Európai Uniós és
hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket
képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat
benyújtását megelőzően egyeztetés történik – kölcsönt és kamatmentes visszafizetendő
támogatást nem nyújt, garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A
100 %-os, vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok

esetében - az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel - az önkormányzat
garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.
(9)

A városi kincstár 2020. évben folytatja működését.
Az önkormányzat fenntartási körébe tartozó költségvetési szervek pénzellátása a
számlavezető hitelintézet útján történik, akinek lehetősége van a saját bevételein felül
jelentkező kifizetéseknek megfelelő összeget lehívni az önkormányzat számlájáról.
Az önkormányzat pénzellátási kötelezettséget a közgyűlés által elfogadott
intézményfinanszírozási összeg erejéig vállal.

(10)

A gazdálkodás során keletkezett, valamint a központi költségvetésből fejlesztési,
beruházási céllal nyújtott támogatásokból származó átmenetileg szabad pénzeszközök
állampapír vásárlással történő hasznosításáról, valamint az önkormányzat átmenetileg
szabad pénzeszközeinek nem állampapírban történő lekötéséről a Tulajdonosi
Tanácsadó Testület tagjai véleményének kikérése után a polgármester dönt. Kiemelt
szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

(11)

A településrészi önkormányzatok a rendelkezésükre bocsátott keretösszeg tervezett
felhasználásáról határozatban döntenek, melyről az önkormányzatot értesítik. A
felhasználásra a 3. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kerülhet sor.

(12) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2020. évi költségvetési
rendelet 5.a melléklete szerint 2020. évre vonatkozóan a ZALA-MÜLLEX Kft. az
önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáért bruttó 101,6 millió Ft
használati díjat számla alapján, a felek között létrejött megállapodás szerint köteles
teljesíteni.
(13)

A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot
kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben
kerülhet sor, figyelemmel a Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatában
meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben
részesítésének követelményére:
- készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés
- reprezentációs kiadások
- kisösszegű szolgáltatási kiadások
- elszámolásra felvett előlegek
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- közfoglalkoztatottak juttatásai
- pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
- munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
- külső személyi juttatások
- fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
- egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó
kifizetés.

5.§ (1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.114 főben, a 10. mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2)

A közgyűlés az önkormányzat létszámát 5 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint
hagyja jóvá.

(3)

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott
köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2020. évre megállapított összege
51.400,- Ft.

(4)

A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 2020. évre megállapított mértéke
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 40 %-a,
b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a.

6. § A közgyűlés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének címrendjét az 5., 6., 7. és 8. melléklet szerint jóváhagyja a hozzá
tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal együtt. Az önkormányzat és az irányítása
alá tartozó költségvetési szervek címet, az egyes ágazati feladatok pedig alcímet
képeznek.
7. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és
saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves
gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(2)

A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás
jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az
alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős.

(3) A költségvetési szervek az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához
bevonni tervezett maradvány összegén felüli szabad maradványra, annak jóváhagyásáig
kötelezettséget nem vállalhatnak. Amennyiben a felülvizsgált és jóváhagyásra kerülő
maradvány összege elmarad a tervezettől, az elmaradás összegét köteles a költségvetési
szerv egyéb bevételével pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.
(4)

A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja,
előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló törvényben és a törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások
költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása
alapján a 9.§ szerint kerül sor.

(5)

A közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei részére az intézményfinanszírozás
keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról - kivéve a központi előirányzatok
leszervezését, törvények, rendeletek végrehajtását, központi költségvetésből kiutalt
összegeket - kérelem esetén, az azt követő felülvizsgálat eredményének függvényében
dönt.
Abban az esetben, ha az intézmény olyan feladat ellátását vállalja fel, amit a fenntartó
nem hagyott jóvá, akkor a finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei
terhére kell biztosítani.

(6)

Az intézmények használatában lévő ingó- és ingatlan vagyon biztosításáról az
önkormányzat gondoskodik a gépjárművek kivételével.
A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező
változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a fenntartót.

8. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél
nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen
adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség
összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.

9. § A 2020. évi költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével negyedévenként kell a közgyűlés elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat
módosításokat soron kívül a közgyűlés elé kell terjeszteni.
10.§ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelete 62. § (5)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) A településrészi önkormányzatok rendelkezésére álló pénzügyi keretösszeget a
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. A keretösszegen belül az
egyes településrészi önkormányzatok azonos mértékű összegre jogosultak azzal a
kivétellel, hogy Zalabesenyő városrész Településrészi Önkormányzatát, Botfa városrész
Településrészi Önkormányzatát, Páterdomb városrész Településrészi Önkormányzatát
másfélszeres mértékű, Andráshida városrész Településrészi Önkormányzatát, Csács
városrész Településrészi Önkormányzatát, Landorhegy városrész Településrészi
Önkormányzatát háromszoros mértékű, Kertváros városrész Településrészi
Önkormányzatát pedig ötszörös mértékű összeg illeti meg.”
11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020.
költségvetési év során kell alkalmazni.
(2) A rendelet 10. §-a a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester
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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy:Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVÖK 2/2020. (II.06.) határozata
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester
jelentését a ZMJVÖK 133/2013/3. (VI.20.), 212/2015. (XII.17.), 14/2016/2.1.
(II.04.), 108/2016. (VI.16.), 55/2017/I. (IV.13.), 95/2017/2. (V.18.), 262/2017.
(XII.14.), 84/2018. (V.17.), 86/2018/2. (V.17.), 89/2018/1. (V.17.),
124/2018/1. (VII.23.), 189/2018. (XI.21.), 9/2019. (II.07.), 21/2019. (II.07.),
22/2019. (II.07.), 37/2019/3.2. (III.07.), 52/2019. (IV.11.), 85/2019/2. (V.16.),
89/2019. (V.16.), 94/2019/5. (VI.12.), 107/2019/2. (VI.12.), 110/2019/2.
(VI.12.), 112/2019/2. (VI.12.), 123/2019/III./3.2. (VIII.08.), 155/2019/6., 7.
(X.25.), 161/2019. (X.25.), 163/2019/I., II. (XI.21.), 171/2019. (XI.21.),
172/2019/2. (XI.21.), 175/2019/2. (XI.21.), 178/2019. (XI.21.), 179/2019.
(XI.21.), 181/2019/2. (XI.21.), 183/2019. (XI.21.), 184/2019. (XI.21.),
187/2019. (XI.21.), 189/2019. (XI.21.), 191/2019/1., 2., 3. (XII.12.), 192/2019.
(XII.12.), 193/2019. (XII.12.), 194/2019. (XII.12.), 195/2019. (XII.12.),
196/2019. (XII.12.), 197/2019. (XII.12.), 198/2019. (XII.12.), 199/2019/2., 3.
(XII.12.), 200/2019. (XII.12.), 202/2019. (XII.12.), 203/2019/2. (XII.12.),
204/2019. (XII.12.), 205/2019/2. (XII.12.), 206/2019. (XII.12.), 207/2019/2.
(XII.12.), 208/2019. (XII.12.), 209/2019/2.,4. (XII.12.), 210/2019. (XII.12.),
211/2019/2., 3. (XII.12.), 212/2019. (XII.12.), 213/2019/2. (XII.12.),
214/2019/2.,4. (XII.12.), 215/2019. (XII.12.), 217/2019/1., 2., 3., 5, 6., 7.
(XII.12.), 218/2019. (XII.12.), 219/2019. (XII.12.), 220/2019/2. (XII.12.),
221/2019. (XII.12.), 222/2019/I., II.1.,III.1. (XII.12.), 224/2019. (XII.12.),
226/2019. (XII.12.), 227/2019. (XII.12.), 228/2019. (XII.12.), 229/2019.
(XII.12.), 230/2019. (XII.12.), 231/2019. (XII.12.) 232/2019. (XII.12.),
233/2019. (XII.12.), 234/2019. (XII.12.) lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 119/2012.
(VI.21.) határozata 3. pontját hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2016.
(II.04.) határozata 2.2. pontja végrehajtási határidejét 2023. december 31-re
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016.
(IV.14.) határozata végrehajtási határidejét 2023. december 31-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2016.
(IV.14.) határozata I. pontja végrehajtási határidejét 2020. december 31-re
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2016.
(IV.14.) határozata III. pontját a következők szerint módosítja:
„III. Tömblakások, társasházi lakások építésére alkalmas önkormányzati
területek
A közgyűlés felkéri a polgármester, hogy a családi otthonteremtési
kedvezmény (CSOK) minél hatékonyabb igénybevételéhez kapcsolódóan
tegye meg a szükséges intézkedéseket a tömblakások, társasházi lakások
építésére alkalmas alábbi önkormányzati területek értékesítése
érdekében:

7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

- Eötvös u. 18. (Zalaegerszeg, 3193 hrsz.-ú, 917 m2 nagyságú, kivett
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű) ingatlan
- Eötvös u. 20. (Zalaegerszeg, 3192/2 hrsz.-ú, 385 m2 nagyságú,
kivett
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű) ingatlan
Határidő:
2020. december 31.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester”
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 156/2016.
(IX.15.) határozata 2. pontja végrehajtási határidejét 2023. december 31-re
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 206/2016.
(XI.24.) határozata II.6. és III.6. pontja végrehajtási határidejét 2020.
december 31-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2017.
(II.09.) határozat végrehajtási határidejét folyamatosra módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 112/2017.
(VI.15.) határozata 2. pontja végrehajtási határidejét 2020. december 31-re
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 127/2017.
(VI.15.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 235/2017.
(XII.14.) határozata végrehajtási határidejét 2020. december 31-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 135/2018.
(VIII.15.) határozata támogatási kérelmek benyújtására vonatkozó végrehajtási
határidejét 2020. március 31-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 154/2018.
(IX.13.) határozata használat jogára és az üzemeltetésre vonatkozó
megállapodás, valamint az ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló
megállapodás aláírására vonatkozó végrehajtási határidejét 2021. december
31-re módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2019.
(II.07.) határozata 2. pontja végrehajtási határidejét 2020. december 31-re
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2019.
(III.07.) határozata 2. pontja végrehajtási határidejét 2020. december 31-re
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2019.
(IV.11.) határozata 2. és 3. pontja végrehajtási határidejét 2020. április 30-ra
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 83/2019.
(V.16.) határozatát hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 109/2019.
(VI.12.) határozata végrehajtási határidejét 2020. szeptember 30-ra módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 131/2019.
(IX.12.) határozata II. pontját hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 163/2019.
(XI.21.) határozata III. pontja végrehajtási határidejét 2020. december 31-re
módosítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 185/2019.
(XI.21.) határozata 2. pontja végrehajtási határidejét 2020. február 29-re
módosítja.

23.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 217/2019.
(XII.12.) határozata 4. pontja végrehajtási határidejét 2020. március 05-re
módosítja.

Tárgy:A 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
ZMJVÖK 3/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2020. évi költségvetésben a
„TOP és egyéb pályázatok előkészítése a Lakásalapból” sor előirányzatát 10
millió Ft-ban állapítja meg a Lakásalap átmenetileg szabad pénzeszközeinek
bevonásával, visszapótlási kötelezettség mellett.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat tervezéséről, és a
kifizetett összegek pályázati támogatásból való megtérülését követő
visszapótlásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2.

a tervezésre: a 2020. évi költségvetési rendelet
a visszapótlásra: 2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évre és az azt követő három évre
várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés

Sorszám

tárgyév

ezer forintban
Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettség a tárgyévet követő
1. évben

Helyi és települési adók
Tulajdonosi bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb
tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések
értékesítése
és
részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek
Privatizációból származó bevételek
Garanciaés
kezességvállalásból
származó megtérülések
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő
fizetési
kötelezettség
(11+...+18)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

01
02
03
04

2. évben

3. évben

5.807.000 5.981.000
409.709 410.000
8.000
8.000

6.160.000
410.000
8.000

6.345.000
410.000
8.000

76.000

75.000

70.000

6.300.709 6.479.000
3.150.355 3.239.500

6.653.000
3.326.500

6.833.000
3.416.500

151.270

149.685

146.802

145.413

126.270

124.685

121.802

120.413

80.000

05

06
07
08
09
10

11
12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 13
eredő fizetési kötelezettség
Adott
váltóból
eredő
fizetési 14
kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési 15
kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 16
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási 17
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 18
fizetési kötelezettség
Tárgyévben
keletkezett,
illetve 19
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (20+...+27)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
20
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 21
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 22
eredő fizetési kötelezettség
Adott
váltóból
eredő
fizetési 22
kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési 24
kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 25
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási 26
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 27
fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+19) 28
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 29
saját bevétel (09-28)

25.000

25.000

25.000

25.000

3.249

11.640

18.745

18.323

3.249

11.640

18.745

18.323

154.519

161.325

165.547

163.736

3.160.953

3.252.764

2.995.836 3.078.175

A közgyűlés felkéri a polgármestert,
kötelezettségvállalások teljesítését.
Határidő:
Felelős:

hogy

kísérje

figyelemmel

a

éves zárszámadás
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
ZMJVÖK 15/2020. (II.06.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési
megállapodást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti együttműködési megállapodás
aláírására.

Határidő:
Felelős:

2020. február 29.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
ZMJVÖK 16/2020. (II.06.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési
megállapodást elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti együttműködési megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 29.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyása
ZMJVÖK 17/2020. (II.06.) határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint
jóváhagyja 2020. január 1-jei hatállyal:

1.) Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:
- A Szociális és Igazgatási Osztály Anyakönyvi és nyilvántartási csoport feladatait
felsoroló szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
Anyakönyvi és nyilvántartási csoport:
anyakönyvvezető, nyilvántartási szakreferens:
- bejegyzi a születést, házasságkötést, halálesetet és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítését az elektronikus anyakönyvbe
- rögzíti a papír alapú anyakönyvi bejegyzés adatait az
elektronikus
anyakönyvbe
illetve
kezdeményezi
más
anyakönyvvezető által nyilvántartott papír alapú anyakönyvi
bejegyzések elektronikus anyakönyvbe rögzítését
- gondoskodik a tévesen bejegyzett adatok törléséről vagy
javításáról
- rögzíti az elektronikus anyakönyvbe bejegyzett adatok
változását

2010. évi. I. tv. 4. § (1) bekezdés
32/2014. (V.19) KIM rendelet 18. § (1)
bekezdés
2010. évi I. tv. 57-59. §

32/2014. (V.19.) KIM rendelet 18. § (4)
bekezdés
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 18. § (3)
bekezdés

- lefolytatja a házasságkötést megelőző eljárást, közreműködik a
házasságkötésnél, vezeti az esküvői naptárat
- lefolytatja a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző
eljárást, közreműködik a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésénél
- kiállítja az anyakönyvi okiratokat és teljesíti az
adatszolgáltatásokat
- jegyzőkönyvezi apai elismerő nyilatkozatot és rögzíti az apai
elismerő nyilatkozatok nyilvántartásába
- rögzíti és elbírálja vagy továbbítja a házassági névviselés
módosítására vonatkozó kérelmeket
- rögzíti és továbbítja a születési és házassági név
megváltoztatására vonatkozó kérelmeket

2010. évi I. tv. 17. § (2) bekezdés
2010. évi I. tv. 28. §
2010. évi I. tv. 31. § (2) bekezdés
2010. évi I. tv. 40. §
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 4. § (1)
bekezdés a) pont
2010. évi I. tv. 70. § (4) bekezdés
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 35. §
2010. évi I. tv. 48. §
2010. évi I. tv. 50. §
2010. évi I. tv. 52. §
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 34. § b) pont

- rögzíti és továbbítja a családi név korrekciójára vonatkozó
kérelmeket
- kezdeményezi a rendezetlen családi jogállású újszülött családi
jogállásának rendezését az értesíti az illetékes gyámhatóságot
kiskorú házasságkötéséről, illetve ismeretlen szülőktől származó
talált gyermek születéséről
- értesíti a külföldi állampolgár anyakönyvi eseményéről a az
érintett állam külképviseletét, ennek hiányában külpolitikáért
felelős minisztert illetve külföldi állampolgár halálesetéről a
központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szervet
- bevonja vagy érvénytelenítve a hozzátartozónak visszaadja az
elhalt igazolványait, és gondoskodik a hatósági igazolvány
érvénytelenítése tényének a hatósági igazolvány nyilvántartásba
történő bejegyzéséről. Vissza nem igényelt okmányokat
továbbítja az illetékes Járási Hivatalnak
- ismeretlen holttest anyakönyvezésével kapcsolatos feladatokat
elvégzi
- rögzíti és továbbítja az anyakönyvi események hazai
anyakönyvezésére vonatkozó kérelmeket
- őrzi a papír alapú anyakönyveket és betűrendes névmutatókat
- kezeli az anyakönyvi irattárat és irattározza az anyakönyvi
bejegyzés alapjául szolgáló iratokat
- megigényli a biankó anyakönyvi kivonat nyomtatványokat,
vezeti az okirat-nyilvántartást
- gondoskodik a hibás adattartalmú, a megszemélyesítés során
megsérült és az át nem vett anyakönyvi kivonatok selejtezéséről
- összeállítja a megsemmisült papír alapú anyakönyv
adattartalmát
- elvégzi a személyiadat- és lakcímnyilvántartás rendszerében a
nyilvántartás hatálya alá tartozó személyek adatainak és
adatváltozásainak átvezetését
- a személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt
megigényli és átadja az újszülött törvényes képviselőjének
- jogszabály által előírt esetben hivatalból kezdeményezi az
állampolgárság igazolását a Budapest Főváros Kormányhivatal
Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztályánál
- jogszabály által előírt esetben hivatalból kezdeményezi az
állampolgárság igazolását a Bevándorlási és Menekültügyi
Hivatal illetékes szervénél
- előkészíti az állampolgársági eskü- és fogadalomtételeket,
teljesíti a magyar állampolgárság megszerzésével kapcsolatos
adatszolgáltatásokat. A központi szervet értesíti az
állampolgársági eskü/fogadalom tervezett időpontjáról majd

2010. évi I. tv. 55/A. §
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 34/A. §
2010. évi I. tv. 88. §

2010. évi I. tv. 89. § (3) – (4) bekezdés

2010. évi I. tv. 62. §
2010. évi I. tv. 91. §

2010. évi I. tv. 69/G. § (2)
2010. évi I. tv. 67. § (1) bekezdés
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 4. § (1)
bekezdés c) pont
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 28. § (1)
bekezdés c) pont
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 68-69. §
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 51. §
2010. évi I. tv. 71. §
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 52. §
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 66. §
1992. évi LXVI. tv. 6. §
146/1993. (X.26.) Korm. rendelet 18. §
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 23. §
32/2014. (V.19.) KIM rendelet 23. §
1993. évi LV. tv. 19. §
125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 5. §
146/1993. (X.26.) Korm. rendelet 21. §
(5) bekezdés

letételéről.
- a honosítási, visszahonosítási okirat megérkezését követően a
polgármester nevében értesíti a kérelmezőt az állampolgársági
eskü v. fogadalom letételének időpontjáról és helyéről
- előkészíti a határozatot az újszülött gyermekek és a házasságot
kötő fiatal párok támogatására
- a kormány a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért
felelős szervként a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
a települési önkormányzat jegyzője
a) nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozatot vesz fel,
b) a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében
megállapítja a gyermek családi és utónevét,
j) hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti
perben az anya pertársaként való részvételéhez,
k) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a
képzelt szülők adatait,
m) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe
utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.
(2) A települési önkormányzat jegyzője az (1) bekezdés a)-b) és
j)-k) pontja szerinti ügyekben hozott határozatát megküldi a
gyámhivatalnak.
Személyi adat- és lakcímnyilvántartás
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról.

1993. évi LV. tv. 16. § (2) bek.
ZMJVK többször módosított 40/2004.
(X.29.) sz. rendelete
331/2006. (XII.) Korm. rendelet 1/A. §

331/2006. (XII.) Korm. rendelet 1.§, 2.§,
3. §

2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 7. § (2)
bek.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa Info tv. 15. § (1) bek.
kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
Az adatkezelő jogszabályban meghatározott esetben megtagadhatja Info tv. 16. § (1) bek.
az érintett tájékoztatását.
A polgár adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozat 146/1993. (X.26.) Korm. rend. (Nytv.
átvétele a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 89. vh.) 1. §
§ (2) bekezdése alapján.
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő Info tv. 17. § (1) bek.
helyesbíti.
Jogszabályban meghatározott esetben a személyes adatot törli.
Info tv. 17. § (2) bek.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti azokat, akiket Info tv. 18. §
jogszabály alapján értesíteni köteles.
A polgár adatainak szolgáltatását korlátozó vagy tiltó nyilatkozat 146/1993. (X.26.) Korm. rend. (Nytv.
átvétele.
vh.) 1. §
A nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében Nytv. vh. 9. §
gondoskodik
az
illetékességi
területén
bekövetkezett
adatváltozások, valamint az illetékességi területén lakcímmel
rendelkező
polgár
adatváltozásának
és
adatjavításának
nyilvántartáson történő átvezetéséről.
A feldolgozott adatváltozások és az adatjavítások alapiratait,
valamint a leadott személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági
igazolványt haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak.
A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon Nytv. vh. 17. § (1) bek. a) pont
jár el az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint

illetékes jegyző a személyi azonosító visszavonása és törlése
kivételével az adatok megváltozása esetén, továbbá a
nyilvántartásba vétellel vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos
eljárásban
A hatósági igazolványt a nyilvántartásba vételre, illetve a
lakcímbejelentésre irányuló eljárás során egyéb esetekben a jegyző
adja át.
A 19. § (2) bekezdés a)-e) pontjában foglalt esetben a polgár
elhalálozás
helye
szerint
illetékes
anyakönyvvezetőnek
gondoskodnia kell a hatósági igazolvány bevonásáról,
érvénytelenítéséről és az érvénytelenítés tényének a hatósági
igazolvány nyilvántartásba történő bejegyzéséről.
Amennyiben a hivatalból kiállított hatósági igazolvány kézbesítése
másodszori alkalommal is sikertelen, a járási hivatal a hatósági
igazolványt a címváltozás szerint illetékes jegyzőnek küldi meg
személyes átadás céljából. A címváltozás szerint illetékes jegyző a
hatósági igazolványt személyesen átadja, és ennek tényéről értesíti
a járási hivatalt. Amennyiben nem adja át személyesen, a hatósági
igazolványt érvénytelenítés céljából visszaküldi a járási hivatalnak.
A jegyző az általa vezetett nyilvántartásból külön kérelem nélkül is
felhasználhat, illetve szolgáltathat adatot ugyanazon települési
önkormányzat képviselő-testületének, polgármesterének, illetve a
polgármesteri hivatal ügyintézőjének feladatai ellátásához.
Ha a jegyző a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a
bejelentett lakcím nem valós, megállapítja a lakcím
érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az
érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel
szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem
jelenti. Ha a polgár igazolja, hogy a lakásába bejelentkezett
személy ténylegesen nem lakik ott, a jegyző a 34. § (3) bekezdése
szerint jár el. Nem szerepeltethető „fiktív” jelzéssel a lakcím, ha a
jegyző az eljárása során megállapítja, hogy az érintett – a lakás
végleges elhagyásának szándéka nélkül – átmenetileg nem
tartózkodik a lakásban.
A lakcím érvénytelenítése vagy „fiktív” jelzéssel szerepeltetése
esetén a jegyző haladéktalanul gondoskodik arról, hogy az érintett
polgár
lakcímet
tartalmazó
hatósági
igazolványa
érvénytelenségének ténye a hatósági igazolvány nyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön.
A jegyző a polgárok személyes adatai védelméért való
felelősségének körében köteles olyan technikai, szervezési
intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani, és
adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja az adatvédelmi
követelmények teljesülését.
Ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásával kapcsolatosan a jegyző hatáskörébe utalt
feladatokat.
Egyéb feladatok
Ellátja az Egerszeg Kártya kiadásával kapcsolatos feladatokat,
gondoskodik a kártyák megrendeléséről.
Utalványozza és érvényesíti az Egerszeg Kártyával kapcsolatos
bizonylatokat
A közterületek elnevezése, elnevezések megváltoztatásra irányuló
kérelmeket, javaslatokat, az Műszaki Bizottság elé terjeszti,

Nytv. vh. 18. § (6) bek.
Nytv. vh. 19. § (4) bek.

Nytv. vh. 19/A. §

Nytv. vh. 27.§ (1) bek.

Nytv. vh. 34-35. §

Nytv. 30. § (1) bek.

1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) 6. §
(1) bek.

ZMJVK 16/2003. (IV.11.)
önkormányzati rendelete az Egerszeg
Kártyáról 5-6. §
1ZMJVK 16/2003. (IV.11.)
önkormányzati rendelete az Egerszeg
Kártyáról 4. § (2)
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8.
pontja

előterjesztést készít
A Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára kifüggeszti a hatósági
hirdetményeket, a megkereső szerv felé igazolja a kifüggesztés
időtartamát. A termőföldre vonatkozó hirdetményeket közzéteszi az
interneten
Az életvitelszerű ott lakást hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

2010. évi LXXXVII. törvény 26. § (2)
bek.
474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet 26.§, 11-13. §
262/2010. (XI.17.) Korm. r. 32. § (6)
bek. da) pontja
Utalványozza és érvényesíti a házasságot kötő fiatal párok és az ZMJVK többször módosított 40/2004.
újszülöttek támogatásával kapcsolatos bizonylatokat.
(X.29.) sz. rendelete
Gondoskodik az utalványok nyomdai megrendeléséről.
Ellátja a Nemzedékek kézfogása program pályáztatásával
kapcsolatos előkészítő feladatokat.
Ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat és gondoskodik e 2345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.
feladatai nyomán, a központi címregiszterben tárolt adatokban § (2)
bekövetkezett változásokat igazoló okiratok őrzéséről.

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának A polgármesteri hatáskörben lévő védelmi igazgatási feladatok
tekintetében kezdetű táblázatában az alábbi szövegrész helyébe:
(1) A polgármester illetékességi területén ellátja a honvédelmi 2011. évi CXIII. tv. 29. §
felkészítéssel kapcsolatos, törvényben vagy kormányrendeletben
számára megállapított feladatokat, irányítja és összehangolja azok
végrehajtását.
(2) A polgármester a honvédelmi feladatok végrehajtása céljából
a)-b)
c) összehangolja a honvédelemben közreműködő települési szervek
tevékenységét,
d) elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség teljesítését,
e) részt vesz az illetékességi területe honvédelmi feladataihoz
szükséges tájékoztatási rendszer működtetésében,
f) irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok
végrehajtását,
g) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi
helyzet valamint váratlan támadás idején irányítja a hatáskörébe utalt,
a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári
védelmi feladatok ellátását, és az azokra történő felkészülést,
h) közreműködik a gazdaságfelkészítés és -mozgósítás helyi
feladatainak szervezésében és ellátásában.
(3) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott feladatok
teljesítése érdekében a helyi védelmi bizottság rendelkezései szerint
együttműködik más települések polgármestereivel.
(4) A polgármester a védelmi igazgatási feladatait a járási hivatal
közreműködésével látja el.

az alábbi szövegrész lép:
(1) A polgármester illetékességi területén ellátja a honvédelmi 2011. évi CXIII. tv. 29. §
felkészítéssel kapcsolatos, törvényben vagy kormányrendeletben
számára megállapított feladatokat, irányítja és összehangolja azok
végrehajtását.
(2) A polgármester a honvédelmi igazgatási jogkörében, illetékességi
területén
a) megszervezi a honvédelemben közreműködő szervek
tevékenységét,

b) elrendeli a hatáskörébe utalt gazdasági és anyagi szolgáltatási
kötelezettség teljesítését,
c) részt vesz az illetékességi területe honvédelmi feladataihoz
szükséges tájékoztatási rendszer működtetésében,
d) irányítja a rendkívüli intézkedésekből eredő feladatok
végrehajtását,
e) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi
helyzet, terrorveszélyhelyzet, váratlan támadás, valamint honvédelmi
veszélyhelyzet idején irányítja a hatáskörébe utalt, a fegyveres
összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatok
ellátását, és az azokra történő felkészülést,
f) irányítja a gazdaságfelkészítéssel és gazdaságmozgósítással
kapcsolatos feladatokat,
g) honvédelmi referenst jelöl ki.
(3) A polgármester az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
feladatok teljesítése érdekében a helyi védelmi bizottság
rendelkezései szerint együttműködik más települések és fővárosi
kerületek polgármestereivel.
(4) A polgármester a védelmi igazgatási feladatait a polgármesteri
hivatal közreműködésével látja el. A honvédelmi feladatok
érdekében, a szükséges mértékben a polgármesteri hivatallal
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló minden személy
rendkívüli munkavégzésre kötelezhető.

- Az Adóosztály Adóeljárási csoportjának feladatait felsoroló táblázatában az
alábbi szövegrész helyébe:
végrehajtható vagyon hiányában az adós tartozását ideiglenesen 2017. évi CLIII. tv. 20.§
behajthatatlannak minősítheti és a tartozás végrehajthatóvá válásáig, ZMJVK 5/2018. (II.08.) önkorm.
illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tarthatja rendelet
nyilván.
a
behajthatatlanság
címén
nyilvántartott
tartozást
ismét
végrehajthatónak minősíti, ha a végrehajtáshoz való jog elévülési
idején belül a tartozás végrehajthatóvá válik

az alábbi szövegrész lép:
végrehajtható vagyon hiányában az adós tartozását ideiglenesen 2017. évi CLIII. tv. 20.§
eredménytelen végrehajtással érintett tartozásnak minősítheti és a ZMJVK 5/2018. (II.08.) önkorm.
tartozás végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog rendelet
elévüléséig ezen a jogcímen tarthatja nyilván.
az ideiglenesen eredménytelen végrehajtás címén nyilvántartott
tartozást ismét végrehajthatónak minősíti, ha a végrehajtáshoz való jog
elévülési idején belül a tartozás végrehajthatóvá válik

- A Humánigazgatási Osztály „Köznevelési feladatok:” kezdetű táblázatában az
alábbi szövegrész helyébe:
Az önkormányzati köznevelési intézményekkel, valamint a
vagyonkezelésbe adott önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban
működő intézményekkel összefüggő képviselőtestületi hatáskörbe
tartozó döntések előkészítése, végrehajtása

Nkt. 21. § (2) bek., 25. § (4) bek., 49. §
(1)-(3) bek., 67. § (2) bek., 74. § (1),
(4). 76. §, 83-85. §

az alábbi szövegrész lép:
Az önkormányzati köznevelési intézményekkel, valamint a Nkt. 21. § (2) bek., 25. § (4) bek., 30. §
vagyonkezelésbe adott önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban (5) bek., 49. § (1)-(3) bek., 67. § (2)
működő intézményekkel összefüggő képviselőtestületi, illetve bek., 74. § (1), (4), 76. §, 83-85. §
jegyzői hatáskörbe tartozó döntések előkészítése, végrehajtása

- Az Ellenőrzési Osztály feladatait felsoroló táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
ellenőrzési szakreferens
Feladat megnevezése
A belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok és hatáskörök címzettje a
polgármesteri hivatalban a jegyző, aki a belső ellenőrzés kialakítását,
megfelelő működtetését, függetlenségét, és a belső ellenőrzés működési
feltételeit biztosítja. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében
gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
Az Ellenőrzési Osztály ZMJV Közgyűlése nevében ellenőrzést végezhet az
önkormányzat:
a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv
használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás
tekintetében,
c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások
felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító
szerveknél, és
d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a)
pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.
Az Ellenőrzési Osztály ellenőrzést végez a képviselő testület hivatalánál és
az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan.
A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést,
gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és
javaslatokat fogalmaz meg a vizsgált szerv, szervezeti egység vezetője, a
jegyző és a polgármester részére, melyeket a polgármester indokolt esetben a
képviselő-testület soron következő ülésére előterjeszt. A belső ellenőr ezen
kívül más tevékenységbe nem vonható be.
Az Ellenőrzési Osztály a bizonyosságot adó ellenőrzési tevékenysége során
szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve
informatikai ellenőrzéseket végez.
A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok.
Helyi önkormányzat esetén a képviselő-testület is kezdeményezheti a
tanácsadó tevékenység, illetve soron kívüli ellenőrzés végzését.
Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető
kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által
közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési
tervet és éves ellenőrzési tervet készít. Helyi önkormányzat esetében a belső
ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves
ellenőrzési tervet.
A kockázatelemzés során ellenőrzésre kijelölt szervek és szervezeti egységek
ellenőrzési feladatainak számbavételével összeállított ellenőrzési tervet az
önkormányzat közgyűlése a tárgyévet megelőző év december 31-éig
jóváhagyja.
A helyi önkormányzati költségvetési szervek és a helyi önkormányzatok
alszektorba sorolt korlátolt felelősségű társaságok által összeállított saját
belső ellenőrzési terveket az Ellenőrzési Osztály koordinálja és az

Feladatot meghatározó
jogszabály
2011. évi CLXXXIX. tv. 119.
(4) bek.
2011. évi CXCV. tv. 70. § (1)
370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
15. §
2011. évi CLXXXIX. tv. 119.
(6) bek.
2011. évi CXCV. törvény 70.
§ (1) bek.

2011. évi CXCVI. törvény 3.
§
339/2019. (XII. 23.) Korm
rendelet
2011. évi CLXXXIX. tv. 119.
(3)-(4) bek.
2011. évi CXCV. tv. 70. § (2)
370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
21. § (3) bek.

370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
21. § (4) bek., 31. § (6) bek.
370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
29. § (1) bek., 31. § (5) bek.

2011. évi CLXXXIX. tv. 119.
(5) bek.

370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
32. § (4) bek.

önkormányzat képviselőtestülete elé terjeszti jóváhagyásra.
Az Ellenőrzési Osztály az államháztartásért felelős miniszter által közzétett
módszertani útmutató figyelembevételével- elkészíti a tárgyévre vonatkozó
éves ellenőrzési jelentést. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső
ellenőrzési vezető felelős, amelyet megküld a polgármesternek és a
jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.
A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi
önkormányzat által alapított költségvetési szervek, továbbá a helyi
önkormányzatok alszektorba sorolt korlátolt felelősségű társaságok és a
többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok éves ellenőrzési
jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a
tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a
képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Az Ellenőrzési Osztály revizorainak ellenőrzési tevékenysége kiterjed a
vizsgált szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési
bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának,
valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó
feladatai
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének,
működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,
valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást,
a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások
megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;
c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket
és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok
megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok
megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv
működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek
javítása, továbbfejlesztése érdekében;
d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján
megtett intézkedéseket.
Az ellenőrzési tevékenység eljárási rendjéhez kapcsolódó dokumentumok
elkészítése.

Az ellenőrzés megszakítása vagy felfüggesztése.
Az intézkedési tervvel kapcsolatos előírások.
Az ellenőrzések nyilvántartása.
Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az
Ellenőrzési Osztály vezetője köteles a vizsgált szerv, szervezeti egység
vezetőjét, valamint az érintett szervet irányító szerv vezetőjét haladéktalanul
tájékoztatni, és javaslatot tenni a megfelelő eljárások megindítására.
Az Ellenőrzési Osztály vezetőjének feladatai.
A belső ellenőrök jogai és kötelezettségei.
A munka jellegének megfelelően az osztály dolgozói részére a szabad és
rugalmas mozgás biztosított.

370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
49. § (1) és (3) bek.
370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
49. § (3a) bek.
1991. évi XX. törvény 138.§
(1) és a 140. § (1) bek.

370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
21. §

370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
33-37. §, 39-44. §,
2016/679 számú Európai
Parlamenti
és
Tanácsi
általános
adatvédelmi
rendelet
370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
38. §
370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
45-47. §
370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
50. §
370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
22. § (1) bek.

370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
22. §
370/2011. (XII. 31.) Korm. r.
25-26. §

Az Ellenőrzési Osztály ellátja a ZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat és
a ZMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését ZMJV
Közgyűlésének a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodása alapján.

2011. évi CXCV. törvény
6/C. § (2) bekezdése
ZMJV RNÖ 46/2019. (XI.
14.) sz. határozata
ZMJV UNÖ 6/2019. (XI. 14.)
sz. határozata

- Az Önkormányzati Osztály Közterület-felügyeleti csoport feladatait felsoroló
táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:
Közterület-felügyeleti csoport
közterület-felügyelő
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül
felügyeli a közterületek (parkok, játszóterek, egyéb közterületek)
rendeltetésszerű
használatát,
az
észlelt
hiányosságok
megszüntetésére intézkedik
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében
- a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány
jogszerű használatának és birtoklásának ellenőrzése
- közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok
ellátásában
- közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok
megvalósításában, a közrend és közbiztonság védelmében
- közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet
védelmében
együttműködik
a
rendőrséggel,
a
hivatásos
katasztrófavédelmi szervvel (a továbbiakban: rendvédelmi
szervek), a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, az egyéb állami
ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel,
így különösen a helyi polgárőr szervezettel, valamint a feladatai
ellátásához segítséget nyújtó egyéb szervezettel
- közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki
számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet
el, és felvételt készíthet, üzemeltethet, kezelhet
- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése esetén
helyszíni bírság kiszabása, szabálysértési feljelentés megtétele,
büntetőpont megállapítása
- vezeti a helyszíni bírságolás, illetve szabálysértési feljelentések
nyilvántartását
- meghatározott közúti közlekedési szabályszegés esetén
közigazgatási bírság alkalmazása
- közigazgatási bírságnyilvántartás részére adatszolgáltatás
- meghatározott szabálysértések esetén helyszíni
kiszabása, szabálysértési feljelentés megtétele

bírság

- a képviselő-testület által meghatározottak szerint
együttműködik a rendőrséggel, a hivatásos katasztrófavédelmi
szervvel (a továbbiakban: rendvédelmi szervek), a Nemzeti Adó-

1999. évi LXIII. tv. 1. § (4) bek. a-b), 27. §
a), b)
1999. évi LXIII. tv. 1. § (4) bek. e)
1999. évi LXIII. tv. 1. § (4) bek. h)
1999. évi LXIII. tv. 1. § (4) bek. g)
1999. évi LXIII. tv. 1. § (4) bek. d)
1999. évi LXIII. tv. 1. § (4) bek. c)
1999. évi LXIII. tv. 6. § (1) bek.

1999. évi LXIII. tv. 7. §
1999. évi LXIII. tv. 17. §
2012. évi II. tv. 224. §
2000. évi CXXVIII. tv. 3. §
22/2012. (IV.13.) BM rendelet 18-24. §
43/1999. (XI.26.) BM rendelet
1999. évi LXIII. tv. 17. §
21/2012. (IV. 13.) BM rendelet 11. §
1999. évi LXIII. tv. 17/A. §
1988. évi I. tv. 20. § (1), (2) bek.
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 2. § bg)
1988. évi I. tv. 21/D. § (2) bek.
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 12. § 1)
bek.
1999. évi LXIII. tv. 17. §
2012. évi II. tv. 177. 182., 185., 191., 192.,
193., 195., 196., 197., 200., 200/A., 202.,
202/A., 207. §
22/2012. (IV.13.) BM rendelet 18-24. §
43/1999. (XI.26.) BM rendelet
1999. évi LXIII. tv. 6. §

és Vámhivatallal, az egyéb állami ellenőrző és önkormányzati
szervekkel, társadalmi szervezettel, így különösen a helyi
polgárőr szervezettel, valamint a feladatai ellátásához segítséget
nyújtó egyéb szervezettel.
- intézkedik a közterületen szabálytalanul elhelyezett, hatósági 1999. évi LXIII. tv. 20. §
jelzéssel rendelkező üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel nem 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 4-19. §
rendelkező járművek elszállítása, tárolása, értékesítése iránt
ZMJVK 47/2004. (XII.03.) önkormányzati
rendelete 21. §
1/1975. (II.5.) KPM-BM rendelet 59. §
- - a nemdohányzók védelméről szóló jogszabályban foglaltak 1999. évi XLII. törvény 2/A. §
ellenőrzése, szankcionálása
- talált robbanóanyagokat elszállításra bejelenti és gondoskodik a 142/1999. (IX.8) Korm. rendelet 1-4.§
terület őrzésének biztosításáról
- közterület-használati szerződések és hozzájárulások ZMJVK 47/2004. (XII.03) önkormányzati
előkészítése, a közterület-használati díjak kivetése, továbbítása a rendelet 5-6.§
Közgazdasági Osztály felé
- a közterület-használati szerződés vagy hozzájárulás nélküli, ZMJVK 47/2004. (XII.03) önkormányzati
vagy attól eltérő használat észlelése esetén a jogsértő állapot rendelet 23.§
megszüntetése érdekében a szükséges intézkedések megtétele
- igazolás kiadása a személytaxi-szolgáltatást végzők kérelmére 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1)
bek.
- a közpénzekkel való felelős gazdálkodásra kötelezett 2016. évi LXXIV. tv. 11/G. §
szervezetekre vonatkozó különös szabályok betartásának 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 8/B. §
ellenőrzése (reklám és plakát elhelyezés)

2.) Az SZMSZ 4. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 3. számú melléklete lép.
II.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
(továbbiakban: SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2020. február 1jei hatállyal:

1.) Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:
- A Szociális és Igazgatási Osztály Szociálpolitikai csoportjának feladatait felsoroló
táblázat az alábbiakkal egészül ki:
- gondoskodik a szünidei gyermekétkeztetés megszervezésével és A gyermekek védelméről és a gyámügyi
lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásáról
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
21/C. §
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 1313/B. §

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának Hagyatéki ügyekben kezdetű táblázata az alábbiakkal egészül ki:
- az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a hagyatéki leltár felvétele
során közli az öröklésben érdekeltekkel.
- tájékoztatja a feleket az eljárás során az általa beszerzett
adatokról, a hagyaték tárgyához tartozó ismertté vált
vagyontárgyakról, a biztosítási intézkedések kérelmezésének
lehetőségéről, valamint iratbetekintési jogukról, az eljárás
menetéről, jogaikról, kötelezettségeikről, az eljárás várható
költségeiről.

2010. évi XXXVIII. tv. 26. § (1a) bek.
2010. évi XXXVIII. tv. 31/A. § (1) bek.

III.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
(továbbiakban: SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2020. március 1jei hatállyal:

1.) Az SZMSZ I. fejezet (ÁLTALÁNOS RENDELKEÉSEK) 1. pont (A hivatal
megnevezése, címadatai) (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A hivatal illetékességi területe: A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az
ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő szolgáltató tevékenység
üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól
szóló 499/2017. (XII.29.) Korm. rendelet alapján az üzletszerű ingatlanközvetítői, valamint az
üzletszerű
ingatlanvagyon-értékelő
és
-közvetítői
tevékenység
tekintetében
ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként illetékessége Zala megye területére terjed ki.”
2.) Az SZMSZ II. fejezet (A HIVATAL SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSÉNEK
RENDSZERE) 5. pont (A hivatal szervezeti tagozódása) e) alpontja törlésre kerül.
3.) Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép.
4.) Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 2. számú melléklete lép.
5.) Az SZMSZ 3. számú mellékletében az „Építéshatósági Osztály: építésügyi
szakreferens” szövegrészek törlésre kerülnek.
7.) Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:
- Az Építéshatósági Osztály feladatait felsoroló táblázat törlésre kerül.
- A Műszaki Osztály Városüzemeltetési csoportjának
táblázatában az alábbi szövegrész helyébe:

feladatait

felsoroló

ellátja
az
önkormányzat
finanszírozásával
történő 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bek. a),
szennyvízcsatornázással
és
ivóvízellátással
kapcsolatos c), d), f), (2) bek., 16. § (5) bek., 17. § (3)
önkormányzati feladatokat az építési engedélyezési eljárásoknál az – (4) bek.
Építéshatósági Osztály közreműködésével,
gondoskodik a belvíz és csapadékvíz elvezetéséről, átereszek,
vízelvezető
árkok
karbantartásáról,
csapadék-csatornák
tisztításáról, a bel- és árvízvédelemről,

az alábbi szövegrész lép:
ellátja
az
önkormányzat
finanszírozásával
történő 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bek. a),
szennyvízcsatornázással
és
ivóvízellátással
kapcsolatos c), d), f), (2) bek., 16. § (5) bek., 17. § (3)
önkormányzati feladatokat,
– (4) bek.
gondoskodik a belvíz és csapadékvíz elvezetéséről, átereszek,
vízelvezető
árkok
karbantartásáról,
csapadék-csatornák
tisztításáról, a bel- és árvízvédelemről,

- A Főépítészi Osztály feladatait felsoroló táblázat az alábbiakkal egészül ki:
Hatósági bizonyítvány kiállítása ingatlan címének igazolásához

312/2012.
(XI.8.)
Korm.
rendelet,
345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet
Ákr. 95.§
Telepengedélyezési eljárásban a rendezési tervvel , helyi építési 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet 6.§(1) és
szabályzattal való összhangról való nyilatkozat kiadása
8.§(2) bek.
Rendeltetésmódosítási engedélyezési eljárás lefolytatása
143/2018.(VIII.13.) Korm. rendelet 2.§(1)
bek.
Szakhatóságként közreműködik a helyi településrendezési 531/2017.(XII.29.)
Korm.
rendelet
eszközökkel való összhang megállapítására:
4.táblázat 43. pont, 382/2007.(XII.23.)
- építési, használatbavételi és fennmaradási eljárásban Korm. rendelet
villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyköteles
építmény építése esetén
- építési, használatbavételi és fennmaradási eljárásban a helyi 531/2017.(XII.29.)
Korm.
rendelet
településrendezési
4.táblázat 50. pont 31/2014.(II.12.) Korm.
rendelet
- állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló 531/2017.(XII.29.)
Korm.
rendelet
eljárásban
9.táblázat 18. pont
- útépítési engedélyezési eljárásban

531/2017.(XII.29.)
10.táblázat 23. pont

Korm.

rendelet

Korm.

rendelet

531/2017.(XII.29.)
Korm.
18.táblázat 7. pont
2007. évi CXXIX. évi tv.

rendelet

- csak csónakok fogadására alkalmas, legalább 20 csónak 531/2017.(XII.29.)
fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, 10.táblázat 173. pont
használatbavételi, fennmaradása, rendeltetéstől eltérő használati
és megszüntetési engedélyezése, valamint adatváltoztatásra
irányuló eljárásban
- telekalakítási eljárásban
Belterületbe vonási eljárások lefolytatása

- Az Önkormányzati Osztály Jogi csoportjának feladatait felsoroló táblázatában az
alábbi szövegrész helyébe:
ellátja a társosztályoktól leadott egyéb – jogi képviselettel megbízott 2016. évi CXXX. tv. 65. § b) pont
ügyvéd részére át nem adott – peres ügyek intézését, az ítélet alapján
gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról

az alábbi szövegrész lép:
jogi képviseletet lát el az önkormányzat és a hivatal – jogi 2016. évi CXXX. tv. 65. § b) és f) pont
képviselettel megbízott ügyvéd részére át nem adott – polgári peres 2017. évi I. tv. 26-27. §
ügyeiben, valamint a közigazgatási perekben

- A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási
csoportjának Telepengedélyezési, telephely bejelentési ügyekben kezdetű
táblázatában az alábbi szövegrész helyébe:
- az építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján a 57/2013. (II. 27.) Korm. r. 6. § (1) bek.
telepengedély kiadására vonatkozó döntése előtt köteles
meggyőződni arról, hogy a településrendezési tervben
meghatározott övezeti besorolás alapján a kérelemben feltüntetett
telepen az adott tevékenység végezhető-e,

az alábbi szövegrész lép:
- a jegyző nyilatkozata alapján a telepengedély kiadására 57/2013. (II. 27.) Korm. r. 6. § (1) bek.
vonatkozó döntése előtt köteles meggyőződni arról, hogy a
településrendezési tervben meghatározott övezeti besorolás
alapján a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység
végezhető-e,

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a címzetes
főjegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. február 29.
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Képviselői Iroda céljára helyiség biztosítása (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.)
ZMJVÖK 19/2020. (II.06.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. február 1.
napjától 2025. október 31. napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg, Széchenyi
tér 4-6. szám alatti épület I. emeletén található, 4. számú, összesen 16 m2 alapterületű
irodahelyiséget képviselői iroda kialakításának céljára biztosítja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az épület üzemeltetését végző
Keresztury Dezső Városi Művelődési Központtal a helyiségre jutó közüzemi díjak
kiegyenlítéséről szóló megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

2020. február 20.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:A Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület, valamint a Polgárőrök Zalaegerszeg
Biztonságáért Egyesület nem lakás célú helyiségbérlet (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 4751.) iránti kérelme
ZMJVÖK 20/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 47-51. szám alatti épület (hrsz.: 3065/A/2.) II. emeletén található
206. sz. (22,79 m2) üres, nem lakás célú helyiséget 2020. február 1. napjától
2021. január 31. napjáig terjedő határozott időre, pályáztatás nélkül,
kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával bérbe adja a Polgárőrök
Zalaegerszeg Biztonságáért Egyesület részére.
A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege 2.625,-Ft+Áfa/hó.
A helyiség használatával járó közüzemi díjak megfizetése a bérleti díjon felül a
bérlőt terheli.

A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg kettő havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadékot köteles fizetni.
A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú
hasznosítás esetére a 30 napos felmondási időt.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az
Egyesületnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható
szervezetnek minősül.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárulását
adja ahhoz, hogy - a bérleti jogviszony fennállásáig - a Polgárőrök
Zalaegerszeg Biztonságáért Egyesület a székhelyét a fenti címre bejegyeztesse.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:
2.

2020. február 10.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 47-51. szám alatti épület (hrsz.: 3065/A/2.) II. emeletén található
210. sz. (16,6 m2) üres, nem lakás célú helyiséget 2020. február 1. napjától
2021. január 31. napjáig terjedő határozott időre, pályáztatás nélkül,
kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával bérbe adja a Zalaegerszegi
Polgárőr Egyesület részére.
A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege: 1.912,-Ft+Áfa/hó.
A helyiség használatával járó közüzemi díjak megfizetése a bérleti díjon felül a
bérlőt terheli.
A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg kettő havi bruttó bérleti díjnak
megfelelő óvadékot köteles fizetni.
A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú
hasznosítás esetére a 30 napos felmondási időt.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az
Egyesületnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható
szervezetnek minősül.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárulását
adja ahhoz, hogy - a bérleti jogviszony fennállásáig - a Zalaegerszegi Polgárőr
Egyesület székhelyét a fenti címre bejegyeztesse.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés megkötéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. február 10.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Közterületek elnevezése
ZMJVÖK 21/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg,
Botfa településrészen található 01102/2 hrsz-ú kivett közútnak a Rózsás utca
elnevezést adja.
Az elnevezés időpontja: 2020. február 6.
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút elnevezésével
kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2.

2020. február 28.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg,
Botfa településrészen található 01102/3 hrsz-ú kivett közútnak a Rózsáshegyi
utca elnevezést adja.
Az elnevezés időpontja: 2020. február 6.
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút elnevezésével
kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

3.

2020. február 28.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg,
Ságod településrészen található 0788/80 hrsz-ú kivett közútnak a
Dr. Michelberger Pál út elnevezést adja.
Az elnevezés időpontja: 2020. február 6.
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút elnevezésével
kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. február 28.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: Alapítvány támogatása
ZMJVÖK 22/2020. (II.06.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester
javaslatának megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a
polgármesteri rendelkezésű keret terhére:
Ssz.
1.

Alapítvány megnevezése
Egerszegi Fúvószene Alapítvány

Támogatott cél
ruházat beszerzése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére.

Támogatás
összege
200.000 Ft

Közgyűlése

felkéri

a

Határidő:
Felelős:

2020. március 6.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Nagypáli Község Önkormányzatával kötött ellátási szerződés módosítása a
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására
ZMJVÖK 23/2020. (II.06.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Nagypáli Község
Önkormányzatával családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására kötött
ellátási szerződés módosítását, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt
ellátási szerződést az előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés módosításának,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt ellátási szerződésnek az aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. február 11.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okiratának
módosítása
ZMJVÖK 24/2020. (II.06.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratot módosító okiratát és
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti tartalommal 2020. március 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:
Felelős:

2020. február 14.
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Alapító Okiratának módosítása
ZMJVÖK 25/2020. (II.06.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi
Egyesített Bölcsődék alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2020. március 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:
Felelős:

2020. február 14.
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:A Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház állami és önkormányzati közös
működtetésére irányuló kérelem benyújtása
ZMJVÖK 26/2020. (II.06.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a
polgármestert a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház állami és
önkormányzati közös működtetésére irányuló kérelem benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2020. március 1.
Balaicz Zolán polgármester

Tárgy:A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés
meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (volt MMIK területe és környezete,
városi sportcsarnok területe és környéke)
ZMJVÖK 27/2020. (II.06.) határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
településrendezési tervek és az építési szabályzat kidolgozása során
1.
az alábbi módosítási kérelmek vizsgálatát támogatja:
1.1.
Az Andráshidát észak-keletről elkerülő tervezett út felülvizsgálata
1.2.
A Budai Nagy Antal utca, 3651 hrsz-ú ingatlant tartalmazó tömb
szabályozásának felülvizsgálata
1.3.
Helyi építési szabályzatra vonatkozó módosítási szándékok
1.3.1. Vízrendezéssel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata
1.3.2. Helyi természetvédelmi értékek szabályozási terven való feltüntetése
1.3.3. Parkolóházak elhelyezhetőségének szabályozása
1.3.4. Helyi építési szabályzat átfogó felülvizsgálata
1.4.
Területfelhasználás módosításának vizsgálata – új beépítésre szánt
területek kijelölésével
1.4.1. Csáfordhegyen 24713-24718 hrsz-okat érintő telekcsoport újraosztás
érdekében szabályozás felülvizsgálata
1.4.2. Neszele városrészben a 6421/7 hrsz-ú ingatlan déli irányú
bővíthetősége érdekében övezethatár módosítás vizsgálata
1.4.3. Egerszeghegyen új beépítésre szánt terület kijelölésének vizsgálata a
26174/1 hrsz-ú telket érintően
1.4.4. Akácfa sor mentén új beépítésre szánt terület kijelölésének vizsgálata
26267, 26268 hrsz-ú telkeket érintően

1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.

1.8.7.
1.8.8.

1.8.9.

Zalaegerszeg 2433/1 hrsz-ú ingatlan beépítésre szánt területbe
sorolásának vizsgálata
A Szövetkezet utca nyugati végének két oldalán gazdasági övezet
kijelölésének vizsgálata
Zala utcában az 5815 hrsz-ú ingatlan szabályozásának felülvizsgálata
Pózvai elkerülő úttól délre különleges beépítésre nem szánt
bányaterület beépítésre szánt övezetbe sorolásának vizsgálata
Területfelhasználás módosítás- új beépítésre szánt területek kijelölése
nélkül
Bozsok városrész északi részén gazdasági övezetből lakóterületbe
sorolás vizsgálata
Pózva, Felsőerdő utca déli oldalán lakóövezet módosításának
vizsgálata
Pózván bányanyitás érdekében a szabályozás felülvizsgálata
Czobor Mátyás utca északi részén a 47/9 hrsz-ú ingatlan
szabályozásának felülvizsgálata
Nekeresd déli végén gazdasági terület szabályozásának felülvizsgálata
Belsőszeg utca és Kishegyi út közötti tömbben a 25507/5 hrsz-ú
ingatlan nyugati részének szabályozás felülvizsgálata
Kertes
mezőgazdasági
övezetek
lakóépülettel
történő
beépíthetőségének vizsgálata
Púposdomb területén lakóépület építése céljából a szabályozás
felülvizsgálata
Csácsi-hegy területén lakóépület építése céljából a szabályozás
felülvizsgálata
Lukahegy területén lakóépület építése céljából a szabályozás
felülvizsgálata
Kertes
mezőgazdasági
övezetek
szabályozásának
átfogó
felülvizsgálata
Közlekedési területek szabályozásának felülvizsgálata
Mártírok utca 4. melletti 3182 hrsz-ú ingatlan szabályozásának
felülvizsgálata
Besenyő, Öreghegyi kápolna területén közösségi funkció elhelyezése
érdekében a szabályozás felülvizsgálata
Kaszaházán, Rózsavölgyi út keleti oldalán a szabályozás
felülvizsgálata
Botfa, Öreghegy településrészen a 29225 hrsz-ú ingatlan
szabályozásának felülvizsgálata
Nagypáli patak Nekeresdtől délre lévő szakasza szabályozásának
felülvizsgálata
A Flórián utca dél-keleti oldalán, valamint a 3460 hrsz-ú telek északnyugati részén a szabályozás módosítás vizsgálata parkoló terület
kialakíthatósága érdekében
Kerámia lakópark területének déli irányú kiegészítési lehetőségével
kapcsolatosan a szabályozás felülvizsgálata
Hegyoldal utca déli végén a gyalogút útszabályozásának
felülvizsgálata, valamint a 4987/63 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a
beépítési előírások felülvizsgálata
Szívhegyi út, Belsőszeg utca, Szüret utca által határolt tömbben a
belső tömbfeltáró út szabályozásának felülvizsgálata

1.8.10. Ságodi utca és Fészek utca közötti átkötés szabályozásának
felülvizsgálata
1.8.11. Vorhotán Barka utcától északra és keletre található tömb közlekedési
struktúrájának felülvizsgálata
1.8.12. Kelemen Imre utca 10. szám alatti 3544 hrsz-ú ingatlant érintő
szabályozás felülvizsgálata
1.8.13. Búslakpusztán autóbuszmegálló kialakítása érdekében a szabályozás
felülvizsgálata
1.8.14. Ebergényi út szabályozásának felülvizsgálata
1.8.15. Gyümölcsös utca és Gyöngyvirág utca szabályozásának
felülvizsgálata
1.8.16. Csillagvölgyi utca szabályozásának felülvizsgálata
1.8.17. Holdfény utca szabályozásának felülvizsgálata
1.8.18. A Vágóhíd utca és a tehermentesítő út csomópontjától dél-keletre lévő
terület szabályozás módosításának felülvizsgálata
1.8.19. Páterdombon a Baross Gábor utcai garázssor bővítése érdekében
szabályozás felülvizsgálata
1.8.20. Ady, Kisfaludy, Kossuth, és Petőfi utca által határolt tömbben a
tömbbelső közterületeinek szabályozás felülvizsgálata
1.9.
Építési övezet szabályozásának módosítása
1.9.1. A Zengő utca - Lankás utca – Hegybíró utca által határolt tömbben a
beépítési mód szabályozásának felülvizsgálata
1.9.2. Füzike utca keleti oldalán a szabályozás felülvizsgálata
1.9.3. Egerszeghegyi út 25220 hrsz-ú ingatlanon a szabályozás
felülvizsgálata
1.9.4. Jánkahegyen a 23497/8 hrsz-ú ingatlant tartalmazó tömb
szabályozásának felülvizsgálata
1.9.5. Andráshida, Cserfa utca 6823/55 (volt 0732/334) hrsz-ú ingatlant
érintő szabályozás felülvizsgálata
1.9.6. Gálafejen az Aranyeső utcától dél-nyugatra lévő tömb
szabályozásának felülvizsgálata
1.9.7. Andráshidán a 7289/6 hrsz-ú telek szabályozásának felülvizsgálata
1.9.8. Gyöngyvirág utca nyugati oldalán szabályozás felülvizsgálata
1.9.9. Becsali út, Gyümölcsös utca, Gyöngyvirág utca által határolt tömb
szabályozásának felülvizsgálata
1.9.10. A Balatoni út északi oldalán, a 2735/13 hrsz-ú telek szabályozásának
felülvizsgálata
1.9.11. Mártírok utca, Eötvös utca, Ady utca, Kisfaludy utca által határolt
tömb északi részének szabályozás felülvizsgálata
1.9.12. Becsali városrészben a 24954 hrsz-ú ingatlan szabályozásának
felülvizsgálata
1.9.13. Jánkahegy 23568/1 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás és az övezeti
előírások felülvizsgálata
1.9.14. A Gasparich, Rákóczi, Arany János utcák és a Platán sor által határolt
tömb szabályozásának felülvizsgálata
1.10.
Egyéb szabályozási elemek
1.10.1. MOL terület veszélyességi övezetének szabályozási terven történő
ábrázolása
1.10.2. Ingatlan-nyilvántartási alaptérkép cseréje

1.10.3. M9-es gyorsforgalmú út új kisajátítási vonalainak átvezetése a
szabályozási tervre
1.10.4. Biológia aktivitásérték szinten tartásának biztosítása érdekében a
szabályozás módosítása
2.
2.1.
2.2.
2.3.

az alábbi módosítási kérelmeket nem támogatja:
Csácsbozsok 01023/22 hrsz-ú terület beépítésre szánt övezetbe
sorolása
A Juhász Gyula utca, Szegfű utca, Honvéd utca, Radnóti utca által
határolt tömb szabályozásának módosítása
Petőfi utca 13. számú ingatlan beépítésre nem szánt területbe
sorolásának vizsgálata

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a módosított rendezési tervet és
építési szabályzatot terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

II/1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „zalaegerszegi
új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok megvalósítása”
elnevezésű tervezett fejlesztés érdekében kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja a Zalaegerszeg 2952/6, 2952/5, 2897/12, 2952/3, 2901/19, 2897/13,
2897/14, 5750/2, 3011, 2897/17, 2897/16, 2897/18, 2897/19, 2897/22,
2897/23, 2953/4, 2953/6, 5750/3, 2747/8, 2897/20, 2897/21, 2897/8, 2897/10
hrsz-ú ingatlanokat.
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. rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse el a
területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés,
majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet
elfogadásra terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

II/2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
„Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése” elnevezésű
tervezett fejlesztés érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a
Zalaegerszeg 3328, 3226/2, 3226/5, 3242, 3234, 3238/1, 3238/2, 3245, 3244/1,
3244/2, 3173/1, 3914, 3459, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449,
3450, 3473, 3474/1, 3474/2, 3475, 3476, 3478, 3477, 3479, 3480, 3481, 3205,
3225, 3325/1, 3246, 3247, 3248, 3249, 3251, 3226/3, 3226/4 hrsz-ú
ingatlanokat.
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. rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse el a

területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés,
majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet
elfogadásra terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:A zalaegerszegi 25567-25571 hrsz-ú ingatlanok (Hegyoldal utca) belterületbe
vonásához szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala
ZMJVÖK 28/2020. (II.06.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése belterületbe vonási
engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban
határozza meg:
- Zalaegerszeg, 25567-25571 hrsz-ú ingatlanok (Hegyoldal utca) lakóterület
kialakítása céljából kerülnek belterületbe.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi megkeresés függvényében a
belterületbe vonási eljárást folytassa le.
Határidő:
Felelős:

2024. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve
ZMJVÖK 29/2020. (II.06.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja és elfogadja a jelen
előterjesztés 1. mellékletében szereplő, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.
A vagyongazdálkodási tervet a mindenkori önkormányzati választások időpontjához
igazítva, az új személyi összetételű közgyűlés megalakulását követő év költségvetési
rendeletének megalkotásával egyidejűleg felül kell vizsgálni, és azt a közgyűlés elé
be kell terjeszteni jóváhagyásra.
Határidő:
Felelős:

2025. február 28.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Zalaegerszeg 2985 hrsz.-ú ingatlan (Batthyány utca – Kölcsey utca sarok)
értékesítése
ZMJVÖK 30/2020. (II.06.) határozata
1.
2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a ZMJVK
86/2018. (V.17.) határozatának 2. pontját hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal,
hogy a Zalaegerszeg 2985 hrsz-ú, természetben Zalaegerszeg Batthyány utca Kölcsey utca sarkán található, 478 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával értékesítésre
kerüljön.

A közgyűlés az ingatlan induló eladási árát: nettó 15.669.291,- Ft összegben
határozza meg, melyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel.
A pályázati felhívásban és az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell:
d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)

n)
o)

A Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont rövid időn belül történő
megépítése jelentősen megváltoztatja a környék arculatát.
Vevő köteles az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 1 éven
belül megszerezni a jogerős építési engedélyt a megvásárolt ingatlanon
felépítendő épületre.
Vevő köteles az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 2 éven
belül megkezdeni az építőipari kivitelezési tevékenységet.
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
építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére vonatkozó határidő
lejártáig késedelmi kötbér jogcímén havonta 100.000,- Ft-ot megfizetni
az önkormányzatnak.
Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére vonatkozó határidő
elmulasztása esetén vevő köteles az építőipari kivitelezési tevékenység
tényleges megkezdéséig (legfeljebb 6 hónap időtartamig) késedelmi
kötbér
jogcímén
havonta
100.000,Ft-ot
megfizetni
az
Önkormányzatnak. Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenység
tényleges megkezdésére a szerződés hatálybalépésétől számított 2,5 éven
belül nem kerül sor, az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni.
Elállás esetén az önkormányzat a vételár 10 %-ával megegyező
meghiúsulási kötbérrel csökkentett mértékben fizeti vissza a vételárat.
Vevő köteles az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 3,5 éven
belül megszerezni a jogerős használatbavételi engedélyt a megvásárolt
ingatlanon felépítendő épületre.
A jogerős használatbavételi engedély késedelmes megszerzése esetén
vevő minden megkezdett hónap után 391.732,- Ft/hó összegű késedelmi
kötbért köteles fizetni az önkormányzat részére maximum 12 hónap
időtartamra.
Eladó a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogát.
Vevő a vételárat a szerződés hatályba lépésétől számított 90 napon belül
egy összegben köteles megfizetni.
A pályázaton való részvétel biztosíték adásához van kötve, melyet az
ajánlat benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlattevőnek a kiíró
rendelkezésre bocsátani. A pályázati biztosíték mértéke az induló bruttó
ár 10 %-a, azaz 1.990.000 forint. A felek a befizetett pályázati
biztosítékot előlegnek tekintik, fizetés esetén a vételárba beszámítják.
Az önkormányzat a vételár megfizetését követő 15 napon belül adja a
Vevő birtokába az ingatlant.
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 az építőipari kivitelezési tevékenység

p)

q)

r)

s)

t)

u)

tényleges megkezdéséig. Az építőipari kivitelezési tevékenység tényleges
megkezdése alatt az Önkormányzat az építési napló megnyitásának
időpontját érti.
Az Önkormányzat vállalja, hogy eredményes pályázat és adásvételi
szerződés hatályba lépése esetén a vételár teljes kiegyenlítéséig az
ingatlant a Parkoló rendelet hatálya alól kiveszi.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2)
bekezdése előírja, hogy nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni
természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
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.
Az önkormányzat kiköti a teljes vételár meghatározott időre történő meg
nem fizetése esetére az egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolható
elállási jogát.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a
vevő kötelezettsége és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan
felmerülő költségek és illetékek a vevőt terhelik.
A vevő a teljes vételár megfizetéséig nem végezhet bontási, építési
munkákat a területen.

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:
Felelős:

pályázat első kiírására:2020. február 15.
adásvételi szerződés aláírására: 2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Eötvös u. 20-22. szám alatti ingatlanok (Zalaegerszeg 3193, 3192/1 és 3192/2 hrsz)
területcseréje
ZMJVÖK 31/2020. (II.06.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy a
Trió Egerszeg Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 10.) tulajdonban lévő
Zalaegerszeg 3188 hrsz-ú, 496 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
és Zalaegerszeg 3192/1 hrsz-ú, 109 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanok, valamint a ZMJV Önkormányzata tulajdonát képező
Zalaegerszeg 3192/2 hrsz-ú, 395 m2 nagyágú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű ingatlanok részterületeinek cseréjére kerüljön sor a Zalai Geo-Centrum
Kft. (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 92.) által 5/2020. munkaszámon készített
változási vázrajz alapján, az alábbiak szerint:

Fajlagos
Átadott
BRUTTÓ
Cím
Hrsz
Tulajdonos
területrész
érték
(m2)
(Ft/m2)
Eötvös u. 22.
3188
Trió Egerszeg Kft.
61 290
30
Eötvös u. 20.
3192/1
Trió Egerszeg Kft.
58 716
12
58 716
7
Trió Egerszeg Kft. összesen:
49
Eötvös u. 20.
3192/2
ZMJV Önkorm.
55 584
101
Trió Egerszeg Kft. által fizetendő értékkülönbözet:
52

Átadott
BRUTTÓ
érték
1 838 710 Ft
704 587 Ft
411 009 Ft
2 954 306 Ft
5 614 026 Ft
2 659 720 Ft

Az ingatlanok területcseréjének feltételei:
A Zalai Geo-Centrum Kft. által 5/2020. munkaszámon készített változási
vázrajz felhasználásával lebonyolítandó hatósági telekalakítási eljárás
lefolytatásának kötelezettsége, valamint a telekalakítási eljárással és a
tulajdonjog-változásokkal kapcsolatosan felmerülő költségek és illetékek a
Trió Egerszeg Kft-t terhelik.
Szerződő felek az általuk átadott ingatlanterületek értékéről kölcsönösen
számlát bocsátanak ki.
A Trió Egerszeg Kft-t terhelő értékkülönbözet megfizetése kizárólag pénzben,
az önkormányzat OTP Banknál vezetett 11749008-15432704 számú
bankszámlájára történő banki átutalással történhet, az adásvétellel vegyes
csere-szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül. A területrészek
birtokba adására az értékkülönbözet megfizetését követően kerül sor.
A Trió Egerszeg Kft. tudomásul veszi, hogy 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.
A Trió Egerszeg Kft. saját beruházásának megkezdés előtt, az építési
munkálatok időszaka alatt, illetve a beruházás befejezését követően is
folyamatosan köteles gondoskodni arról, hogy a Zalaegerszeg 3192/2 hrsz-ú
(telekalakítás után Zalaegerszeg 3188/3 hrsz) és a Zalaegerszeg 3193 hrsz-ú
önkormányzati ingatlanokra illetéktelen személyek ne juthassanak be a
Zalaegerszeg 3188 és 3192/1 hrsz-ú ingatlanokon (telekalakítás után
Zalaegerszeg 3188/2 hrsz) ingatlanon keresztül.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvétellel vegyes csereszerződést a Trió Egerszeg Kft-vel megkösse.
Határidő:
Felelős:

adásvétellel vegyes csere-szerződés megkötésére: 2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2019. évi felhasználásáról, valamint a 2020.
évi terv meghatározása
ZMJVÖK 32/2020. (II.06.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Zalaegerszeg
Környezetvédelmi Alap Felhasználási Tervét az előzetes költségbecslések
alapján. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a – az Alapban
rendelkezésre álló pénzeszköz terhére –, gondoskodjon 9.500 eFt összegű
előirányzat felhasználásáról az alábbi projektek megvalósítására.
1. Környezeti nevelés:
2. Tartalékkeret hulladékgazdálkodási feladatok ellátására:
3. Zaj- és rezgésvédelem:
4. Vízvédelem:
5. Helyi Fenntarthatósági Program felülvizsgálatának elkészítése:
Összesen:
Határidő:
Felelős:

2.

2.000 eFt
2.000 eFt
500 eFt
4.000 eFt
1.000 eFt
9.500 eFt

2021. január 31.
Balaicz Zoltán polgármester

ZMJV Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Környezetvédelmi
Alapban szabadon rendelkezésre álló forrásnak - Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 17/2008.
(IV.25.) sz. önkormányzati rendeletben megfogalmazott feladatok ellátására
történő - felhasználásáról döntsön, amennyiben azonnali intézkedést igénylő
környezet- vagy természetvédelmi feladat merül fel.
Határidő:
Felelős:

2021. január 31.
Balaicz Zoltán polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató a 2020. január 31-i rendkívüli közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatáról
Tárgy:Építésügyi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos megállapodás
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 1/2020. (I.31.)
határozatával az építésügyi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos
megállapodást a melléklet szerint elfogadja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hatályos jogszabályokban foglaltak
szerint a Zala Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás, továbbá a 2020.
június 30-ig megkötendő vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

megállapodás aláírására: 2020. január 31.
vagyonkezelési szerződés megkötésére: 2020. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tájékoztató a 2020. február 6-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatáról
Tárgy: Köztemetési költség megtérítése ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 33/2020. (II.06.)
határozatával köztemetési költség megtérítése ellen benyújtott fellebbezést elutasítja,
a polgármester 2019. december 10-én kelt 5281-11/2019. számú, I. fokú határozatát
helyben hagyja.
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