
XXI. évfolyam 3. szám 
 

_ 
 
 

 

ZZAALLAAEEGGEERRSSZZEEGG  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS    

KKÖÖZZLLÖÖNNYYEE 

 

 
 
 

HHIIVVAATTAALLOOSS  LLAAPP  

22002200..  ÁÁPPRRIILLIISS  0022..  

 
 

  

   

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  RREENNDDEELLEETTEE  

 

ZMJVP 1/2020. (IV.02.) ÖR. az intézményi élelmezés 

nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. 

(XII.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

 
ZMJVP 1/2020. (III.20.) határozata  A Zalaegerszegi kistérség sürgősségi 

alapellátási ügyelet működési rendjének a 

koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet 

idejére történő meghatározása 

  

ZMJVP 2/2020. (III.30.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által fenntartott 

bölcsődékben és óvodákban rendkívüli 

szünet elrendelése 



 

ZMJVP 3/2020. (III.31.) határozata Veszélyhelyzetben döntés Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város helyi közúti 

közforgalmi személyszállítási 

szolgáltatásának egyes változtatásairól 

 

ZMJVP 4/2020. (III.31.) határozata  Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület 

támogatása 

 

ZMJVP 5/2020. (IV.01.) határozata  Zalaegerszeg közigazgatási területén a 

Zalaegerszegi Tankerületi Központ és a 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum által 

fenntartott intézményekben az intézményi 

gyermekétkeztetés folyamatos biztosítása 

a koronavírus járvány okozta 

veszélyhelyzet ideje alatt 

 

 

  



PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  RREENNDDEELLEETTEE  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 

1/2020. (IV.02.) önkormányzati rendelete 

az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 

43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. – 8a. pontjában, a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-ában és a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § 

 

Az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. (XII.14.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit  

2020. március 19. napjától kell alkalmazni és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 Balaicz Zoltán sk. Dr. Kovács Gábor sk. 
 polgármester  címzetes főjegyző   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet az 1/2020. (IV.02.) polgármesteri rendelethez 

„1. melléklet a 43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák ÁFA nélküli nyersanyagnormája: 

2020. évre 

 

Szociális intézmények 

 
1.  Bölcsődék 

   (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)    450,- Ft/fő 

Ezen belül:  

- ebéd:       225,- Ft/fő  

Felnőtt ebéd:        338,- Ft/fő  

2. Nappali ellátás  

(ebéd)        333,- Ft/fő 

3. Idősek Gondozóháza, Idősek Otthona 

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)   754,- Ft/fő 

4. Étkeztetés (ebéd)      333,- Ft/fő  

 

 

 

Köznevelési intézmények 

 

 

1. Óvodai napközi otthon 

(tízórai, ebéd, uzsonna)     419,- Ft/fő 

Ezen belül:  

- ebéd:       253,- Ft/fő  

 Felnőtt ebéd       338,- Ft/fő 

 2. Általános iskolai napközi otthon 

  (tízórai, ebéd, uzsonna)      543,- Ft/fő 

 3. Általános iskolai ebéd     338,- Ft/fő 

Felnőtt ebéd       338,- Ft/fő 

 4. Középiskolai kollégium     870,- Ft/fő 

5.  Középiskolai ebéd      377,- Ft/fő 

  Felnőtt ebéd        338,- Ft/fő” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    

 
Tárgy:  A Zalaegerszegi kistérség sürgősségi alapellátási ügyelet működési rendjének a 

koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet idejére történő meghatározása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2020. (III.20.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat-és hatáskörében eljárva – 2020. március 

20. napján (péntek) 16.00 órától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III.11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig – a Zalaegerszegi 

kistérség sürgősségi alapellátási ügyelet működési rendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

A háziorvosi ügyeleti ellátás hétköznap 16.00 órától másnap reggel 08.00 óráig, míg 

hétvégén és ünnepnapokon 24 órás időtartamban vehető igénybe. 

 

Az ügyeleti ellátást Zalaegerszegen hétköznapokon 16.00 óra és 22.00 óra közötti 

időtartamban 2 fő háziorvos és 1 fő házi gyermekorvos, 22 órától másnap reggel 8.00 

óráig 2 fő felnőtt háziorvos és 1 fő telefonos készenléti szolgálatot ellátó házi 

gyermekorvos biztosítja.  

Az ügyeleti ellátást hétvégén és ünnepnapokon 0-24 óra időtartamban 2 háziorvos, 

08.00 órától 22.00 óráig 1 fő házi gyermekorvos, 22.00 órától másnap reggel 08.00 

óráig 1 fő telefonos készenléti szolgálatot ellátó házi gyermekorvos biztosítja. 

 

Jelen határozatomat a háziorvosi ügyeleti ellátásban résztvevő önkormányzatoknak 

megküldöm.  

 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős:     Balaicz Zoltán polgármester 

 

 Balaicz Zoltán sk. 

 polgármester 

 

 

Tárgy:  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

bölcsődékben és óvodákban rendkívüli szünet elrendelése  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2020. (III.30.) határozata 

 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés 

feladat- és hatáskörében eljárva 2020. március 30. napjától (hétfő) a 

bölcsődékben rendkívüli szünetet rendelek el, a kiscsoportos ügyeleti ellátást 

biztosító erre kijelölt bölcsődék kivételével. Ügyeleti ellátás kizárólag indokolt 

esetben kérhető, azon családok részéről, amelyekben a szülők munkakörének 

jellege ezt indokolttá teszi, azaz egészségügyi dolgozók, gyógyszertári 



dolgozók, a rendőrség és a katasztrófavédelem vezényelhető dolgozói, a 

mentőszolgálat dolgozói, a szociális területen az ellátásban közreműködő 

dolgozók, illetve az élelmiszerellátásban dolgozó szülők. Az ügyeleti ellátást 

igénybe vevő gyermekek számára az étkezés helyben biztosított. 

 Az étkezést ezen felül igénylők részére - felmérés után - 2020. március 30. 

napjától (hétfő) a helyben fogyasztásra nincs lehetőség, csak az elvitel útján 

történő étkeztetés biztosított.  

 

  Jelen határozatomat az intézményvezető részére soron kívül megküldöm.  

 

Határidő: 2020. március 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés 

feladat- és hatáskörében eljárva 2020. március 30. napjától (hétfő) az 

óvodákban rendkívüli szünetet rendelek el, a kiscsoportos ügyeleti ellátást 

biztosító erre kijelölt óvodák kivételével. Ügyeleti ellátás kizárólag indokolt 

esetben kérhető, azon családok részéről, amelyekben a szülők munkakörének 

jellege ezt indokolttá teszi, azaz egészségügyi dolgozók, gyógyszertári 

dolgozók, a rendőrség és a katasztrófavédelem vezényelhető dolgozói, a 

mentőszolgálat dolgozói, a szociális területen az ellátásban közreműködő 

dolgozók, illetve az élelmiszerellátásban dolgozó szülők. Az ügyeleti ellátást 

igénybe vevő gyermekek számára az étkezés helyben biztosított. 

 Az étkezést ezen felül igénylők részére - felmérés után - 2020. március 30. 

napjától (hétfő) a helyben fogyasztásra nincs lehetőség, csak az elvitel útján 

történő étkeztetés biztosított.  

 

 Jelen határozatomat az intézményvezetők részére soron kívül megküldöm.  

 

Határidő: 2020. március 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 Balaicz Zoltán sk. 

 polgármester 

 

 

Tárgy:  Veszélyhelyzetben döntés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti 

közforgalmi személyszállítási szolgáltatásának egyes változtatásairól  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 3/2020. (III.31.) határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 4) bekezdése alapján, a közgyűlés 

feladat- és hatáskörében eljárva – 2020. április 01. napjától a koronavírus-

járvány miatt elrendelt veszélyhelyzeti időszak idejére –a Zalaegerszeg Megyei 



Jogú Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. (jogutódja: Volánbusz Zrt.) között 2018. december 

10. napján, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti közforgalmú, 

autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatainak ellátására 

létrejött közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítását 

kezdeményezi az alábbiak szerint: 

 

1.  A Szerződés 6.1. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 „Megrendelő jogosult a díjfizetés alól mentességet adni, figyelemmel a 

Szerződés 13. pontjában [Pénzügyi feltételek, a szolgáltatás 

finanszírozása] foglaltakra.” 

2.  A Szerződés 7.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 „7.8.  A hálózaton elsőajtós felszállási rendet kell érvényesíteni, melynek 

során a járművezető köteles ellenőrizni a felszálló utasok utazási 

jogosultságát. Humánjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet esetén az 

elsőajtós felszállási rendet kizárólag a menetjeggyel utazók számára kell 

érvényesíteni.” 

 

 A Szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. 

 

Jelen határozatomat és a szerződésmódosítás tervezetét a Volánbusz Zrt. 

részére soron kívül megküldöm. 

 

Határidő:  2020. március 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 4) bekezdése alapján, a közgyűlés 

feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város területén 

közlekedő helyi járatok esetében – 2020. április 01. napjától a koronavírus-

járvány miatt elrendelt veszélyhelyzeti időszak idejére – az egészségügyi és 

szociális dolgozók részére korlátlan számú utazására díjmentességet állapít  

meg. A jogosultság az alábbi okmányokkal igazolható:  

- az egészségügyi/szociális szolgáltató, illetve intézmény, mint munkáltató 

által kiállított, évi 12 alkalomra szóló „Utazási utalvány”, valamint 

személyi igazolvány és lakcímkártya (ezek együttesen) vagy 

- egészségügyi/szociális szolgáltató, illetve intézmény, mint munkáltató 

által kiállított igazolás vagy 

- az egészségügyi/szociális szolgáltatás nyújtására jogosító hatósági 

igazolvány. 

 

 Egészségügyi dolgozó az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § 

(d) bekezdésében meghatározott személy.  

 Szociális ágazatban dolgozó az a személy, aki a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 993. évi III. törvényben meghatározott személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatónál vagy intézménynél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

 



 Jelen határozatomat a Volánbusz Zrt. részére soron kívül megküldöm. 

 

Határidő:  2020. március 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

 Balaicz Zoltán sk. 

 polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület támogatása  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 4/2020. (III.31.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottsága közbiztonsági feladatok előirányzata 

terhére a Zalaegerszegi Polgárőr Egyesület részére 200.000,- Ft működési támogatást 

biztosít.  

 

Határidő: 2020. április 01. 

Felelős: Balaicz Zoltán 

 Balaicz Zoltán sk. 

 polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg közigazgatási területén a Zalaegerszegi Tankerületi Központ és a 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum által fenntartott intézményekben az intézményi 

gyermekétkeztetés folyamatos biztosítása a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet 

ideje alatt 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 5/2020. (IV.01.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 2019/2020 

tanév rendjéhez igazodó tavaszi szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 

(április 09. és április 14.) intézményi gyermekétkeztetés biztosítását rendeli el.  

 

Jelen határozatomat a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet, a Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére soron kívül 

megküldöm.  

 

Határidő: 2020. április 01. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 Balaicz Zoltán sk. 

 polgármester 
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