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PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  RREENNDDEELLEETTEE  
  

ZMJVP 12/2020. (IV.14.) ÖR. a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  
  

ZMJVP 82/2020. (IV.08.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi 

közúti közforgalmi személyszállítási 

szolgáltatásnak az egészségügyi és 

szociális dolgozók általi díjmentes 

igénybevételével összefüggésben 

felmerült bérletvisszaváltása   

 

ZMJVP 83/2020. (IV.09.) határozata  Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 



ZMJVP 84/2020. (IV.14.) határozata  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve és a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

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

önkormányzati rendelet módosítása, 

valamint a településrendezési eszköz 

módosítását megelőző településfejlesztési 

döntés meghozatala, kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítás 

 

  



PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  RREENNDDEELLEETTEE  
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 

12/2020. (IV.14.) önkormányzati rendelete 

a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 

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

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

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

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

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az épített környezet alakításáról és védelméről 

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

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

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

eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

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

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

melléklet szerint módosulnak. 

2. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

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

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

elbírálását teszi lehetővé. 

 

 

Balaicz Zoltán sk. Dr. Kovács Gábor sk. 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 



1. melléklet a 12/2020. (IV.14.) önkormányzati rendelethez 

 



PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    

  
Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti közforgalmi személyszállítási 

szolgáltatásnak az egészségügyi és szociális dolgozók általi díjmentes igénybevételével 

összefüggésben felmerült bérletvisszaváltása   

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 82/2020. (IV. 08.) határozata  

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint 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 megállapított díjmentesség 

miatt kezdeményezi a Volánbusz Zrt-nél, mint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi 

közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatait 

ellátó közszolgáltatónál, hogy ettől az időponttól kezdve  

- a már megváltott és érvényben lévő helyi bérlet teljes, illetve az Egerszeg Kártya 

kedvezménnyel csökkentett árának, vagy időszakos részének visszatérítését, vagy 

- a már megváltott és érvényben lévő helyi bérlet érvényességi idejének 

meghosszabbítását a koronavírus-járvány lezárulásától számítva annyi nappal, 

amennyi nap eltelt 2020. április 01. napjától  

felmerülő kezelési költségek felszámítása nélkül.   

Jelen határozatomat a Volánbusz Zrt. részére soron kívül megküldöm. 

 

Határidő:  2020. április 8. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

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

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva felkéri a Volánbusz 

Zrt-t, mint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal 

végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatait ellátó közszolgáltatót, hogy a 

veszélyhelyzet ideje alatt meghozott önkormányzati intézkedések miatt havonta 

készítsen elszámolást a közforgalmú közlekedés bevételeinek és ráfordításainak 

alakulásáról, összevetve az előző év azonos időszakának adataival, intézkedésenként 

bemutatva a felmerült többletköltségeket, visszatérítéseket és megtakarításokat,  

valamint a szolgáltatás mennyiségére vonatkozó adatokat.  

 

Határidő:  tárgyhót követő 10. munkanap veszélyhelyzet megszüntetéséig 

Felelős:  felkérésre: Volánbusz Zrt.  

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

  
 



Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 83/2020. (IV.09.) határozata 

 

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 Önkormányzata 

Közgyűlésének: 

 

1. 135/2018. (VIII.15.), 170/2018/3. (X.18.), 20/2019/1.2., 2.2., 3. (II.07.), 

164/2019/1. (XI.21.), 220/2019/1. (XII.12.), 223/2019. (XII.12.), 3/2020/1. (II.06.), 

4/2020/3. (II.06.), 5/2020/3. (II.06.), 6/2020/3. (II.06.), 7/2020/3. (II.06.), 8/2020/3. 

(II.06.), 9/2020/3. (II.06.), 10/2020/3. (II.06.), 11/2020/3. (II.06.), 12/2020/3. (II.06.), 

13/2020/3. (II.06.), 14/2020/3. (II.06.) 22/2020. (II.06.), 36/2020/3. (III.05.), 

38/2020/3. (III.05.), 39/2020/3. (III.05.), 40/2020/3. (III.05.), 42/2020. (III.05.), 

43/2020. (III.05.), 44/2020. (III.05.), 50/2020/II.1.1, II.2.1. (III.05.), 53/2020. (III.05.), 

57/2020/2. (III.05.), 60/2020/2. (III.05.), 61/2020. (III.05.) lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtását megállapítja. 

 

2. 136/2014. (IX.18.) határozata 3. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

3. 137/2014. (IX.18.) határozata 3. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

4. 15/2019. (II.07.) határozata 3. pontja végrehajtási határidejét 2020. december 

31-re módosítja. 

 

5. 186/2019. (XI.21.) határozata végrehajtási határidejét 2020. augusztus 31-re 

módosítja. 

 

6. 35/2020. (III.05.) határozata 3. pontja végrehajtási határidejét 2020. 

szeptember 30-ra módosítja. 
 

7. 37/2020. (III.05.) határozata 3. pontja végrehajtási határidejét 2020. 

szeptember 30-ra módosítja. 

 

8. 41/2020. (III.05.) határozata 3. pontja végrehajtási határidejét 2020. 

szeptember 30-ra módosítja a. 
 

9. 46/2020. (III.05.) határozata végrehajtási határidejét 2020. június 30-ra 

módosítja. 

 

10. 58/2020/1. (III.05.) határozata 3. pontja végrehajtási határidejét 2020. június 

30-ra módosítja. 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg 

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

rendelet módosítása, valamint a településrendezési eszköz módosítását megelőző 

településfejlesztési döntés meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 84/2020. (IV.14.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint 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 Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Közlönyében való megjelentetését követő napi hatállyal elfogadja 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének leírását az 

előterjesztés 4. melléklete, valamint a Településszerkezeti Tervét az előterjesztés 5. 

melléklete szerinti tartalommal. 

 

A további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni kell.  

 

Határidő: hatályosulást követő 15. nap 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint 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 településrendezési 

tervek és az építési szabályzat kidolgozása során az alábbi módosítási kérelmek 

vizsgálatát támogatja: 

1. Posta utca nyugati oldalán a Hegyi úttól északra lévő beépítésre szánt területek 

szabályozásának felülvizsgálata 

2. Botfa 01108/31 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának felülvizsgálata 

3. Bozsok 21055/3-5 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának felülvizsgálata 

4. Botfán a 14153 hrsz-ú ingatlan szabályozásának felülvizsgálata 

 

A módosított rendezési tervet és építési szabályzatot a Közgyűlés elé kell terjeszteni.  

 

Határidő:  2020. december 31. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint 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 Zalaegerszeg, pózvai 

elkerülő út déli oldalán tervezett beruházás megvalósíthatósága érdekében kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 0831/36, 0831/87, 0831/298, 0831/299, 

0831/331, 0831/332, 0866/12, 0866/13, 0866/14, 0866/15, 0867/1, 5914/4, 5914/5 

hrsz-ú ingatlanokat. 

  

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 el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

módosítását és a tervezés, majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a 

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2020. december 31. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
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