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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZLÖNYE

HIVATALOS LAP
2020. MÁJUS 11.

POLGÁRMESTER RENDELETEI
ZMJVP 16/2020. (V.11.) ÖR.

a
lakások
bérletéről,
valamint
elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVP 17/2020. (V.11.) ÖR.

a közterületek használatáról szóló
47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról

POLGÁRMESTER HATÁROZATAI
ZMJVP 93/2020. (V.11.) határozata

jelentés a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról

ZMJVP 94/2020. (V.11.) határozata

a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.
2019. évi beszámolójának elfogadása, az
ügyvezető 2019. évi prémiumának
megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása

ZMJVP 95/2020. (V.11.) határozata

a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2019. évi
beszámolójának
elfogadása,
a
könyvvizsgáló megbízása

ZMJVP 96/2020. (V.11.) határozata

a Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi
beszámolójának elfogadása, az ügyvezető
2019. évi prémiumának megállapítása, a
könyvvizsgáló megbízása

ZMJVP 97/2020. (V.11.) határozata

a
Kvártélyház
Kft.
2019.
évi
beszámolójának elfogadása, az ügyvezető
2019. évi prémiumának megállapítása

ZMJVP 98/2020. (V.11.) határozata

a LÉSZ Kft. 2019. évi beszámolójának
elfogadása, az ügyvezető 2019. évi
prémiumának
megállapítása,
a
könyvvizsgáló megbízása

ZMJVP 99/2020. (V.11.) határozata

a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2019.
évi
beszámolójának elfogadása,
a
vezérigazgató 2019. évi prémiumának
megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása

ZMJVP 100/2020. (V.11.) határozata

a Városgazdálkodási Kft. 2019. évi
beszámolójának elfogadása, az ügyvezető
2019. évi prémiumának megállapítása, a
könyvvizsgáló megbízása

ZMJVP 101/2020. (V.11.) határozata

a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft.
2019. évi beszámolójának elfogadása, az
ügyvezető 2019. évi prémiumának
megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása

ZMJVP 102/2020. (V.11.) határozata

a
Zala-Müllex
Kft.
2019.
évi
beszámolójának elfogadása, az ügyvezető
2019. évi prémiumának megállapítása, a
könyvvizsgáló megbízása

ZMJVP 103/2020. (V.11.) határozata

a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.
2020. évi előzetes üzleti tervének
elfogadása

ZMJVP 104/2020. (V.11.) határozata

hulladékgazdálkodási
szerződés módosítása

ZMJVP 105/2020. (V.11.) határozata

Eötvös u. 18-20. szám alatti (Zalaegerszeg
3188/3 és 3193 hrsz.) ingatlanok eladása

ZMJVP 106/2020. (V.11.) határozata

a Zalaegerszegi Egészségsport Egyesület
névhasználati kérelme

ZMJVP 107/2020. (V.11.) határozata

tájékoztató
a
gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ZMJVP 108/2020. (V.11.) határozata

tájékoztató
Zalaegerszeg
közbiztonságának
helyzetéről,
a
közlekedésbiztonság
érdekében
tett
intézkedésekről, feladatokról

ZMJVP 109/2020. (V.11.) határozata

tájékoztató
a
Zalaegerszegi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a
Zalaegerszegi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről

ZMJVP 110/2020. (V.11.) határozata

vállalkozási szerződések megkötése a
Zalavíz Zrt-vel a 2020. évi víziközmű
felújítási és pótlási tervben elfogadott
egyes munkákra

ZMJVP 111/2020. (V.11.) határozata

a Göcseji Múzeum magasabb vezetője
közalkalmazotti
jogviszonya
megszüntetése jogcímének módosítása

ZMJVP 112/2020. (V.11.) határozata

önkormányzati
bérlakás
közgyűlési lakáskeret terhére

ZMJVP 113/2020. (V.11.) határozata

javaslat üresen álló önkormányzati
lakások bérbeadásának jogcímére és
jellegére, valamint pályázat kiírására

ZMJVP 114/2020. (V.11.) határozata

a Humánigazgatási Bizottság 25/2020.
(II.24.) határozatának módosítása a
szabadidősport
klubok,
alapfokú
sportversenyek, rendezvények támogatása
költségvetési előirányzat keret terhére

közszolgáltatási

és

biztosítása

ZMJVP 115/2020. (V.11.) határozata

Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlése
Humánigazgatási Bizottsága 26/2020.
(II.24.) határozata egyes pontjainak
hatályon kívül helyezése

ZMJVP 116/2020. (V.11.) határozata

egyéb szervezetek támogatási
terhére benyújtott kérelmek

ZMJVP 117/2020. (V.11.) határozata

lakossági
civil
kezdeményezések
támogatási keret terhére benyújtott
kérelmek (támogatás megítélése)

ZMJVP 118/2020. (V.11.) határozata

támogatási kérelmek elbírálása

ZMJVP 119/2020. (V.11.) határozata

az
„Önálló
kulturális
együttesek,
egyesületek” és a „Peremkerületek
támogatása” előirányzatok felhasználása

keret

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató
határozatokról

egyes

polgármesteri

POLGÁRMESTER RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének
16/2020. (V.11.) önkormányzati rendelete
a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló
57/2007. (XII.28.) 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 a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és
(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2)
bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. §
(2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) és (6)
bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében,
84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 17. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
[(2) Az egyes munkakörökhöz vagy tevékenységekhez kapcsolódó lakás bérlőjének – az
alábbiakban felsorolt feltételek fennállásáig – csak az a személy jelölhető ki, akinek
munkaköre vagy feladatellátása]
„1. a 2/a. mellékletben felsorolt lakásnál egészségügyi tevékenységhez kapcsolódik,”
(2) Az Ör. 17. § (4) bekezdés 1. és 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
[(4) A (2) bekezdésben meghatározott lakások bérbeadása esetén a bérlőkijelölési jogot]
„1. a 2/a. melléklet c) pontjában felsorolt lakás esetén a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó
Szervezet vezetője, a lakás fekvése szerint illetékes intézmény vezetőjével történő
egyeztetést követően,
7. a 2/f. melléklet b) pontjában felsorolt műterem jellegű lakásoknál és a 2/f. melléklet
c) pontjában felsorolt kulturális és köznevelési célú lakásoknál a kultúráért és
köznevelésért felelős szakbizottság,”
[gyakorolja.]
2. § Az Ör. 31/E. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„31/E. §
A Zalaegerszeg, Landorhegyi út 17. C. lph. 1/4. szám alatti lakásra köznevelési feladatellátás
céljából a Zalaegerszegi Tankerületi Központ, illetve jogutód szervezete jogosult a
Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft-vel bérleti szerződést kötni.”

3. § Az Ör. 2/f. melléklete c) táblázata helyébe az alábbi táblázat lép:
„c) Kulturális és köznevelési célú lakások
Cím
(Zalaegerszeg)

Sorszám
1.

Landorhegyi út 32. 4/24.

2.

Platán sor 38. fszt. 4.

Szobaszám
(db)

Alapterület
(m2)

2+2

74

1

32”

4. § (1) Ez a rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az Ör. 2/a. melléklete b) táblázata.
(3) Hatályát veszti az Ör. 2/f. melléklete d) táblázatából a
„4.

Platán sor 38. fszt. 4.

1

32”

szövegrész.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének
17/2020. (V.11.) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló 47/2004. (XII.03.)
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 Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közterületek használatáról szóló 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 24. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pótdíjat a jogtalan vagy szabálytalan közterület-használat megállapításának napjától az
eredeti állapot visszaállításának napjáig köteles a közterület-használó megfizetni. Az eredeti
állapot helyreállítását a közterület-használó jegyzőkönyvvel igazolja. A pótdíj napi mértéke a
közterület tényleges használatára irányadó, a rendelet 2. számú mellékletében szereplő
egységnyi díjtétel (alapdíj) 1 napra számított összege. A 3500 - 5000 kg össztömegű, a város
I. övezetében tárolt gépjárművek után a jogtalan közterület-használó, a rendelet 2. számú
mellékletében szereplő, a város II. övezetére megállapított alapdíj 1 hónapra számított
összegét köteles megfizetni.”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

POLGÁRMESTER HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 93/2020. (V.11.) határozata
I.

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 Önkormányzata Közgyűlésének:
1.

62/2016. (IV.14.), 218/2018. (XII.13.), 126/2019. (VIII.08.), 182/2019.
(XI.21.), 217/2019/7. (XII.12.), 49/2020/II. (III.05.), 52/2020/1. (III.05.),
54/2020. (III.05.), 61/2020. (III.05.) lejárt határidejű határozatainak
végrehajtását megállapítja.

2.

223/2019. (XII.12.) határozata a felmérés eredményének közgyűlés elé
terjesztésére feladat végrehajtási határidejét 2020. szeptember 30-ra
módosítja.

3.

55/2019. (IV.11.) határozata 2. és 3. pontjának végrehajtási határidejét 2020.
augusztus 31-re módosítja.

4.

127/2019. (VIII.08.) 2. pontjának végrehajtási határidejét 2020. augusztus
31-re módosítja.

5.

46/2020. (III.05.) határozata I. és II. pontját, valamint III.1. és III.3. alpontjait
hatályon kívül helyezi.

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 Polgármesterének:
1.

63/2020. (III.20.), 64/2020. (III.30.), 65/2020. (III.31.), 66/2020. (III.31.),
67/2020. (IV.01.), 68/2020. (IV.02.), 69/2020. (IV.06.), 70/2020. (IV.06.)
71/2020. (IV.06.), 72/2020. (IV.06.), 73/2020. (IV.06.), 74/2020. (IV.06.),
75/2020/I.1., III. (IV.06.), 78/2020. (IV.06.), 82/2020/1. (IV.08.), 84/2020/I.
(IV.14.) lejárt határidejű határozatainak végrehajtását megállapítja.

2.

76/2020. (IV.06.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. május 31-re
módosítja.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása,
az ügyvezető 2019. évi prémiumának megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 94/2020. (V.11.) 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 elfogadja a
Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. felügyelő bizottságának határozatát,
könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2019. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 174.666 eFt-ban,
adózott eredményét 219 eFt-ban állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

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 a 2019. évi
prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Bánhegyi Péter ügyvezető részére a
prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2019. évben már kapott
50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére
kerülnek.
Határidő:
Felelős:

3.

2020. május 31.
felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester

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 Zalaegerszegi
Létesítményfenntartó Kft. könyvvizsgálójának 2020. június 1. napjától 2025. május
31. napjáig terjedő határozott időre Koczkáné Imre Terézt (nyilvántartási száma:
MKVK 001022) választja meg és megbízási díját 60.000,- Ft + ÁFA/hó összegben
állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. május 31.
felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása, a
könyvvizsgáló megbízása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 95/2020. (V.11.) 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 elfogadja a ZTESPORTSZOLG Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának
jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2019. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 294.820 eFt-ban, adózott eredményét
27.004 eFt-ban állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2.

2020. május 31.
felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

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 ZTESPORTSZOLG Kft. könyvvizsgálójának a LAUF-AUDIT Kft.-t (székhely:
Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. I. 5., nyilvántartási szám: MKVK 001465, a
könyvvizsgálat elvégzéséért felelős: Borsosné Pál Ildikó, nyilvántartási száma:
MKVK 000970) választja meg 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig
terjedő határozott időre, a megbízási díjának változatlanul hagyása mellett.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. május 31.
felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető
2019. évi prémiumának megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 96/2020. (V.11.) 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 elfogadja a
Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának
jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2019. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolóját, közhasznú mérleg- és eredménykimutatását. A Kft.
mérlegfőösszegét 178.082 eFt-ban, adózott eredményét 7.074 eFt-ban állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

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 jóváhagyja a
Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2019. évi tevékenységéről és
gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

3.

2020. május 31.
felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

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 2019. évi
prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a
prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2019. évben már kapott
50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére
kerülnek.
Határidő:
Felelős:

4.

2020. május 31.
felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester

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 Kontakt
Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig
terjedő határozott időre Szijártóné Gorza Klárát (nyilvántartási száma: MKVK

001067) választja meg és megbízási díját 70.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja
meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. május 31.
felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2019. évi
prémiumának megállapítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 97/2020. (V.11.) 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 elfogadja a
Kvártélyház Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését,
jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2019. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 71.922 eFt-ban, adózott eredményét 402 eFtban állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2.

2020. május 31.
felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

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 2019. évi
prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Tompa Gábor ügyvezető részére a
prémiumalap 100%-ának kifizetését.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére
kerülnek.
Határidő:
Felelős:

2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2019. évi
prémiumának megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 98/2020. (V.11.) 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 elfogadja a LÉSZ
Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a
Kft. ügyvezetőjének a társaság 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft.
mérlegfőösszegét 414.433 eFt-ban, adózott eredményét 27.465 eFt-ban állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

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 a 2019. évi
prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Pais Kornél ügyvezető részére a
prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2019. évben már kapott
50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére
kerülnek.
Határidő:
Felelős:

3.

2020. május 31.
felkérésre Pais Kornél ügyvezető

2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester

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 LÉSZ Kft.
könyvvizsgálójának 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő
határozott időre Szijártóné Gorza Klárát (nyilvántartási száma: MKVK 001067)
választja meg és megbízási díját 80.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. május 31.
felkérésre Pais Kornél ügyvezető

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása, a
vezérigazgató 2019. évi prémiumának megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 99/2020. (V.11.) 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 elfogadja a
Zalaegerszegi
Városfejlesztő
Zrt.
felügyelő
bizottságának
határozatát,
könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Zrt. vezérigazgatójának a társaság 2019.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 979.197 eFt-ban,
adózott eredményét -12.862 eFt-ban állapítja meg.
A polgármester felkéri az vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával
kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

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 a 2019. évi
prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Oláh Gábor vezérigazgató részére a
prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az vezérigazgató 2019. évben már kapott
50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére
kerülnek.
Határidő:
Felelős:

3.

2020. május 31.
felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató

2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester

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 Zalaegerszegi
Városfejlesztő Zrt. könyvvizsgálójának 2020. május 26. napjától 2025. május 31.
napjáig terjedő határozott időre Szijártóné Gorza Klárát (nyilvántartási száma:
MKVK 001067) választja meg és megbízási díját 75.000,- Ft + ÁFA/hó összegben
állapítja meg.
A polgármester felkéri az vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával
kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. május 25.
felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető
2019. évi prémiumának megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 100/2020. (V.11.) 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 elfogadja a
Városgazdálkodási Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának
jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2019. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 484.910 eFt-ban, adózott eredményét
771 eFt-ban állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

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 a 2019. évi
prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Horváth István ügyvezető részére a
prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2019. évben már kapott
50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére
kerülnek.
Határidő:
Felelős:

3.

2020. május 31.
felkérésre Horváth István ügyvezető

2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester

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
Városgazdálkodási Kft. könyvvizsgálójának 2020. július 1. napjától 2025. május 31.
napjáig terjedő határozott időre Koczkáné Imre Terézt (nyilvántartási száma: MKVK
001022) választja meg és megbízási díját 55.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja
meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
felkérésre Horváth István ügyvezető
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása, az
ügyvezető 2019. évi prémiumának megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 101/2020. (V.11.) 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 elfogadja a
Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. felügyelő bizottságának határozatát,
könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2019. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 121.762 eFt-ban,
adózott eredményét 4.621 eFt-ban állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

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 a 2019. évi
prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Frauenhoffer Márta ügyvezető
részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2019. évben már
kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére
kerülnek.
Határidő:
Felelős:

3.

2020. május 31.
felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester

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 Zalaegerszegi
Televízió és Rádió Kft. könyvvizsgálójának 2020. június 1. napjától 2025. május 31.
napjáig terjedő határozott időre Szijártóné Gorza Klárát (nyilvántartási száma:
MKVK 001067) választja meg és megbízási díját 75.000,- Ft + ÁFA/hó összegben
állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. május 31.
felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2019. évi
prémiumának megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 102/2020. (V.11.) 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 elfogadja a ZalaMüllex Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését,
jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2019. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 2.781.754 eFt-ban, adózott eredményét
77.591 eFt-ban állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

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 a 2019. évi
prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Bauer Arnold ügyvezető részére a
prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2019. évben már kapott
50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére
kerülnek.
Határidő:
Felelős:

3.

2020. május 31.
felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester

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 Zala-Müllex
Kft. könyvvizsgálójának 2020. június 1. napjától 2025. május 31. napjáig terjedő
határozott időre Szijártóné Gorza Klárát (nyilvántartási száma: MKVK 001067)
választja meg és megbízási díját 145.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos
további szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. május 31.
felkérésre Bauer Arnold ügyvezető
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2020. évi előzetes üzleti tervének
elfogadása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 103/2020. (V.11.) határozata
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 Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2020.
évi előzetes üzleti tervét 22.357 eFt nettó árbevétellel és 4.758 eFt adózott eredménnyel
elfogadja.
A polgármester felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
felkérésre Kelemen Attila ügyvezető
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 104/2020. (V.11.) határozata
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 előterjesztés 1. számú mellékletét képező
tartalommal - elfogadja a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel 2019. december 14. napján
megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítását.
Határidő:
Felelős:

a szerződésmódosítás aláírására 2020. május 15.
Balaicz Zoltán polgármester

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Eötvös u. 18-20. szám alatti (Zalaegerszeg 3188/3 és 3193 hrsz) ingatlanok
eladása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 105/2020. (V.11.) határozata
I.
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 nyilvános ingatlan-eladási pályázatot ír ki a
Zalaegerszeg 3193 hrsz-ú (Eötvös u. 18.) és a Zalaegerszeg 3188/3 hrsz-ú (Eötvös u. 20.)
ingatlanokból hatósági telekalakítási eljárás lefolytatását követően létrejövő Zalaegerszeg
3193/2 hrsz-ú, kivett ”beépítetlen terület” megnevezésű (Eötvös u. 18.) 1.180 m2 területű
építési telek ingatlan értékesítésére, mely – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet
(Vagyonrendelet) előírása alapján – az alábbiak szerint történhet meg:
Ingatlan
Megnevezés
(Zalaegerszeg)
3193/2
hrsz
(Eötvös u. 18.)

beépítetlen
terület

Terület

Induló NETTÓ
vételár

Induló
BRUTTÓ
vételár

Pályázati
biztosíték

1.180 m2

48.900.000,- Ft

62.103.000,- Ft

6.000.000,- Ft

A pályázati ajánlatokat „Eötvös u. 18. eladás” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Pályázó nevét, címét.
- Az ingatlanok pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a vételárra, amely a kiinduló
árnál kevesebb nem lehet.
- Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
- A pályázati biztosíték megfizetését igazoló dokumentum másolatát.
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy
pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.
Pályázati feltételek:
- A Zalaegerszeg 3193/2 hrsz-ú ingatlan kialakítására a pályázati felhívásban elhelyezett, a
Zalai Geo-Centrum Kft. (Zalaegerszeg, Köztársaság útja 92.) által 2020. április 27-én,
19/2020. munkaszámon készített telekegyesítési változási vázrajznak megfelelő módon
lefolytatott hatósági telekalakítási eljárást követően kerül sor.
- Az önkormányzat a pályázaton való részvételt bruttó 6.000.000,- Ft pályázati biztosíték
előzetes megfizetéséhez köti. A pályázati biztosíték összege eredményes pályázat esetén
előlegnek minősül, és beleszámít a vételárba.
- A pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott vételár. Az induló vételár összegébe
csereingatlan vagy bármilyen ellenérték, költség, stb. beszámítására nincs mód.
- Érvényes ajánlat az Zalaegerszeg 3193/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására csak a
Zalaegerszeg 3194/2 hrsz-ú ingatlan felőli közúti csatlakozásnak és 10 db parkolóhelynek
a nyertes pályázó (vevő) saját költségén történő megépítésére vonatkozó kötelezettség
vállalásával nyújtható be.

- Az ingatlanok értékesítése a pályázat során a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tevő
részére történik.
- Pályázati ajánlatok értékelése, elbírálása - szükség esetén több lépcsős licit
lebonyolításával - az alábbiak szerint történik:
1. ajánlati ár - nyertes a legmagasabb ár
azonos ajánlati árak esetén
2. építési engedély megszerzésének vállalt időpontja - nyertes a legkorábbi időpont
azonos vállalt időpont esetén
3. beépítés (beruházás) megkezdésének vállalt időpontja - nyertes a legkorábbi
időpont
azonos vállalt időpont esetén
4. használatbavételi engedély megszerzésének vállalt időpontja - nyertes a
legkorábbi időpont
azonos vállalt időpont esetén
5. sorsolás
- A vételár kiegyenlítése kizárólag pénzben, az önkormányzat bankszámlájára történő banki
átutalással történhet.
- Ingatlan-eladási pályázat első alkalommal történő kiírásának határideje: 2020. május 31.
- A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje: pályázat kiírását követő 15 nap.
- Az önkormányzat 5 (öt) munkanap hiánypótlási lehetőséget biztosít az ajánlattevők részére
a benyújtott ajánlatok esetlegesen szükséges kiegészítése, pontosítása érdekében.
- A pályázat eredményéről az önkormányzat írásban értesíti a pályázókat.
- Sikeres és eredményes pályázat esetén az eladni kívánt építési telek kialakítása érdekében:
= Le kell bontani a Zalaegerszeg 3188/3 (volt 3192/2) és a Zalaegerszeg 3193 hrsz-ú
ingatlanon található épületeket.
= A lebontott épületeket töröltetni kell a hivatalos ingatlan-nyilvántartásból.
= Az épületbontásokat követően hatósági telekalakítási eljárás keretében össze kell vonni
a Zalaegerszeg 3188/3 (volt 3192/2) és 3193 hrsz-ú ingatlanok területét.
= Az épületek lebontását, a lebontott épületek ingatlan-nyilvántartási törlését, a
telekalakítási eljárás lefolytatását az azokkal kapcsolatosan felmerülő költségekkel
együtt ZMJV Önkormányzata vállalja.
= A fentiekre való tekintettel a pályázaton nyertes ajánlattevőnek (vevőnek) adásvételi
előszerződést kell kötnie az önkormányzattal az ingatlan-eladási pályázat
eredményhirdetését követő 15 napon belül.
- A pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) a vételár I. részletét (50 %-át) - melybe beleszámít
a már megfizetett pályázati biztosíték összege -, az adásvételi előszerződés aláírását követő
15 napon belül kell megfizetnie.
- A Zalaegerszeg 3193/2 hrsz-ú ingatlant kialakító hatósági telekalakítási eljárás befejezését
követően kerül sor a végleges adásvételi szerződés aláírására a véglegessé vált hatósági
engedély rendelkezésre állását követő 15 napon belül.
- A pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) a vételár II. részletét (50 %-át) a végleges
adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül kell megfizetnie.
- Az önkormányzat az adásvételi szerződésben a vételár teljes összegének kiegyenlítéséig
tulajdonjog fenntartást, a vételár teljes, illetve első részösszegének meghatározott időre
történő meg nem fizetése esetére pedig elállási jogot köt ki. Ebben az esetben az
önkormányzat egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát.
- Az önkormányzat a pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) részére a Zalaegerszeg 3193/2
hrsz-ú ingatlant a teljes vételár megfizetést követő 5 napon belül - jegyzőkönyv
felvételével - adja birtokba a vevő részére.

- A tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a vevő kötelezettsége
és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek és illetékek a
vevőt terhelik.
- Vevőnek tudomásul kell vennie, 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. Az állami elővásárlási jog érvényesítésével
kapcsolatos nyilatkozat beszerzése az önkormányzat feladata.
- A ZÉSZ-előírások szerinti telekalakítás során létrejövő Zalaegerszeg 3194/2 hrsz-ú (Ady
u. 15.), 472 m2 nagyságú, kivett „közlekedési terület (parkoló) megnevezésű ingatlan
területén keresztül a Zalaegerszeg 3193/2 hrsz-ú ingatlan közúti megközelítése az Ady utca
felől is lehetséges. A közúti csatlakozás és 10 darab parkolóhely kialakítására a nyertes
pályázó (vevő) a teljes vételár megfizetésén túl saját költségén köteles a LINAKRON Kft.
által 2020. májusban, 2683/2020. munkaszámon készített - a pályázati felhívásban
elhelyezett - tervdokumentáció és annak alapján megszerzett hatósági építési engedélyben
foglaltaknak megfelelően.
- Az Ady úti közúti csatlakozás és parkolóhelyek megépítéséhez szükséges dokumentumok
beszerzése az önkormányzat kötelezettsége. Ezeket a dokumentumokat az önkormányzat a
pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) rendelkezésére bocsátja az adásvételi szerződés
aláírásával egyidejűleg. A parkolóhelyeket a birtokba adást követő 4 hónapon belül kell
megépíteni és azokat térítésmentesen átadni az önkormányzat részére, a térítésmentes
átadás során az önkormányzatnak ÁFA fizetési kötelezettsége nem keletkezhet.
- Az önkormányzat a Zalaegerszeg 3193/2 hrsz-ú ingatlant a mindenkor hatályos építési
szabályzatnak és építéshatósági előírásoknak megfelelő beépítés céljából kívánja
értékesíteni, ennek érdekében beépítési kötelezettséget ír elő. A beépítési kötelezettség
teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Feladat
Határidő
adásvételi szerződés
Építési engedély megszerzési
aláírásától számított 36
határideje:
hónapon belül
adásvételi szerződés
Beépítés (beruházás) kezdési
aláírásától számított 48
határideje:
hónapon belül
ÁFA hatálya alá
tartozó vevő
esetében eredeti
bruttó vételáron,
A telekalakítás, az építési engedély
ÁFA hatálya alá
ZMJV Önkormányzata
megszerzési, vagy a beépítés
nem tartozó vevő
elállási jogának kikötése
megkezdési határidejének
esetében eredeti
meghiúsulási kötbér
elmulasztása esetén:
nettó vételáron
(kamatmentesen)
beszámítva a
meghiúsulási
kötbér összegét
adásvételi szerződés
Beépítés befejezési határideje
aláírásától számított 60
(használatbavételi engedély):
hónapon belül
Beépítési határidő elmulasztása
esetén

késedelmi kötbér 12 hónapig

havi 1.000.000,Ft, (összesen max.
12.000.000,- Ft)

Beépítési meghiúsulási kötbér adásvételi szerződés
(a beruházás meghiúsultnak megkötésétől számított 72
tekintendő) hónap letelte után

12.000.000,- Ft

Az ingatlan-eladási pályázat – szükség szerint ismételt – kiírásáról, és sikeres és eredményes
pályázati eljárás esetén – a Zalaegerszeg 3193/2 hrsz-ú eladásra vonatkozó előszerződés,
illetve a végleges adásvételi szerződés megkötéséről saját hatáskörben intézkedem.
Határidő: ingatlan-eladási pályázat első alkalommal történő kiírására: 2020. május 31.
adásvételi előszerződés megkötésére: pályázat értékelését követő 15 nap
végleges adásvételi szerződés megkötésére: Zalaegerszeg 3193/2 hrsz-ú ingatlan
kialakításáról szóló, véglegessé vált hatósági engedély kézhezvételét követő 15
nap
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
II.
A nyertes ajánlattevő (vevő) által a ZMJV Önkormányzata kezdeményezésére indított
hatósági telekalakítási eljárás során létrejövő Zalaegerszeg 3194/2 hrsz-ú (Ady u. 15.), 472 m2
nagyságú, kivett közlekedési terület (parkoló) megnevezésű ingatlanon kialakításra kerülő 10
darab parkolóhely ZMJV Polgármesteri Hivatal kizárólagos használatába kerül azok
megépítését és használatbavételi engedélyének megszerzését követően.
Határidő: végleges adásvételi szerződés megkötését követő 4 hónap
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Balaicz Zoltán sk.
polgármester
Tárgy: A Zalaegerszegi Egészségsport Egyesület névhasználati kérelme
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 106/2020. (V.11.) határozata
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 hozzájárul ahhoz, hogy a Zalaegerszegi
Egészségsport Egyesület nevében Zalaegerszeg város neve szerepeljen.
A polgármester a döntésről az Egyesület képviselőjét írásban tájékoztatja.
Határidő:
Felelős:

2020. május 18.
Balaicz Zoltán polgármester
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 107/2020. (V.11.) 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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja, felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően küldje meg azt a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.
Határidő:
Felelős:

2020. május 31.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közlekedésbiztonság
érdekében tett intézkedésekről, feladatokról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 108/2020. (V.11.) határozata
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
köszönetemet fejezem ki a városi rendőrkapitányság személyi állományának, a városi
rendőrkapitányság vezetőjének, valamint a megyei főkapitányságnak az elért eredményekért.
Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közlekedésbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, feladatokról szóló tájékoztatót elfogadom.
Határidő:
Felelős:

2020. május 15.
Balaicz Zoltán polgármester
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Zalaegerszegi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 109/2020. (V.11.) határozata
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
Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Zalaegerszegi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadom.
Határidő:
Felelős:

2020. május 15.
Balaicz Zoltán polgármester
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Vállalkozási szerződések megkötése a Zalavíz Zrt-vel a 2020. évi víziközmű
felújítási és pótlási tervben elfogadott egyes munkákra
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 110/2020. (V.11.) 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 dönt arról, hogy
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapján az Észak-zalai Víz- és
Csatornamű Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) vállalkozási szerződés(eke)t köt
a víziközmű vagyonra vonatkozó, 2020. évi felújítási és pótlási tervben elfogadott alábbi
víziközmű-fejlesztések megvalósítására, az előterjesztésben részletezett műszaki
tartalommal:

S.sz. Felújítási cél megnevezése
1.
2.
3.

Muskátli u. szennyvízvezeték
kiváltás
Kertész u. szennyvíz-vezeték
kiváltás
Hatházi u. ivóvízvezeték kiváltás

Érintett
ágazat

Teljesítési
határidő

Vállalkozási
díj
(bruttó eFt)

szennyvíz

2020.12.05

7 620

szennyvíz

2020.12.05

24 130

ivóvíz

2020.12.05

5 080

Az építési beruházásra vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi szerződéses
feltételeket kell tartalmazniuk:
- Fizetési feltételek: a szerződés finanszírozása az önkormányzat saját forrásából
történik, a 2020. évi költségvetés „Szennyvíz felújítások használati díj terhére” és
„Ivóvíz felújítások használati díj terhére” sorokból
- A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele:

•

kivitelezői nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt műszaki
tartalommal, anyagokkal és előírt minőségben valósult meg,

•

a beépítésre került anyagok megfelelőségének igazolásai (a minőségi bizonylatok).

- Szerződéses biztosítékok:
• késedelmi kötbér: minimum a nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap,
• hibás teljesítési kötbér: A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. § (2)
bekezdésében és a 6:177. § (1) bekezdésében foglaltak alapján szavatossági igényt
vagy hibás teljesítési kötbért érvényesít döntése szerint. A Megrendelő a hibás
teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Ha a
Megrendelő a hibás teljesítést nem fogadja el, és szavatossági igényt érvényesít,
akkor a Vállalkozó köteles a hibát a Megrendelő által meghatározott határidőn belül
ellenérték nélkül kijavítani. Ha a Megrendelő a hibás teljesítést elfogadja, akkor a
Vállalkozó egyösszegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési
kötbér mértéke a hibával érintett munkarészre eső ÁFA és tartalékkeret nélküli
vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér esedékessé
válik a hibás teljesítés Megrendelő általi elfogadásakor,
• meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés Vállalkozó szerződésszegése
következtében meghiúsul, Önkormányzat az ÁFA nélkül számított vállalkozási díj
20%-ával egyező összegű meghiúsulási kötbér kivetésére jogosult.
- Szavatosság: Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesítése
keretében nyújtott szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek a szerződésben
meghatározott megrendelői elvárásoknak, valamint jogszabályi követelményeknek, a
nyújtott szolgáltatások alkalmasak a szerződés céljának betöltésére.
- Jótállás: Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől
(műszaki átadás-átvétel) kezdődően 60 hónap.
- Többletmunka, pótmunka: Szerződő felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy a Ptk 6:244.
§ szerinti többletmunka és pótmunka fogalmával tisztában vannak:
•

Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a vállalkozási szerződés jellegére tekintettel
az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka
ellenértékének megtérítésére nem jogosult.

•

Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával
kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének
időpontjában nem volt előrelátható.

- A szerződésszegés jogkövetkezményeit a szerződésben rögzíteni kell.
- Alvállalkozó igénybevétele: Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt
köteles a Megrendelőnek minden a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót
előzetesen bejelenteni.
A szerződések további részleteiről történő tárgyalásokat, egyeztetések lefolytatását, a
szerződések elkészítését és azok aláírását saját hatáskörben intézem.
Határidő:
Felelős:

2020. június 15.
Balaicz Zoltán polgármester

2. Felkérem az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatóját, hogy az in-house
feltételek olyan változása esetén, melyek alapján a szerződés már nem lenne fenntartható,
haladéktalanul jelezzen felém a szerződés felülvizsgálata érdekében.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Észak-zalai víz- és Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatója
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Göcseji Múzeum magasabb
megszüntetése jogcímének módosítása

vezetője

közalkalmazotti

jogviszonya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 111/2020. (V.11.) határozata
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
Önkormányzata Közgyűlése 42/2020. (III.05.) határozatát akként módosítja, hogy Kaján Imre
közalkalmazotti jogviszonyát 2020. május 31. napi hatállyal közös megegyezéssel szünteti
meg a közalkalmazott hozzájárulásával.
A közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos
okiratok soron kívül elkészítésre és aláírásra kerülnek.
Határidő:
Felelős:

2020. május 20.
Balaicz Zoltán polgármester
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 112/2020. (V.11.) határozata
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 támogatja Kiss Nóra lakáshoz jutását a
közgyűlési lakáskeret terhére és a Zalaegerszeg, Ola u. 14/A. IV/7. szám alatti, 42 m2
alapterületű, 1 szobás, összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati bérlakásra 1 évre
bérlőnek kijelöli.

A bérleti jogviszony legfeljebb további négy alkalommal, alkalmanként 1 évvel
meghosszabbítható. A lakásbérbeadás Kiss Nóra részére költségelven történik.
A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a bérlakás kiutalásáról, a LÉSZ Kft
ügyvezetőjét pedig, hogy a lakásbérleti szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Határidő: a lakás kiutalására: 2020. május 25.
a bérleti szerződés megkötésére: 2020. június 25.
Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Felkérésre: Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője
Balaicz Zoltán sk.
polgármester
Tárgy: Javaslat üresen álló önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímére és
jellegére, valamint pályázat kiírására
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 113/2020. (V.11.) határozata
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
szociális jelleggel történő pályázati kiírást javasol:
•
a Zalaegerszeg, Landorhegyi út 16/A. B. fsz. 1.,
•
a Zalaegerszeg, Ölyvesfalvi u. 50. I/7. és
•
a Zalaegerszeg, Ságodi út 68. fsz. 4. szám alatti,
költségelvű jelleggel történő pályázati kiírást javasol:
•
a Zalaegerszeg, Kinizsi u. 105. III/8. és
•
a Zalaegerszeg, Göcseji út 2/A. II/9. szám alatti
üresen álló önkormányzati bérlakásokra.
A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a bérbeadás jellegének megfelelően a
lakásrendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a pályázati kiírás megjelentetéséről.
Határidő:
Felelős:

2020. május 19.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: A Humánigazgatási Bizottság 25/2020. (II.24.) határozatának módosítása a
szabadidősport klubok, alapfokú sportversenyek, rendezvények támogatása
költségvetési előirányzat keret terhére
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 114/2020. (V.11.) határozata
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
Önkormányzata Közgyűlésének Humánigazgatási Bizottsága 25/2020. (II.24.) határozatát az
önkormányzat gazdasági helyzetére és a világjárvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel a
szabadidősport klubok támogatását az alábbiak szerint módosítom:
1.) A 2020. évre a működési támogatás összegét a szabadidősport klubok támogatása
költségvetési előirányzat terhére:
sportszervezet neve

2020. évi
támogatási
e/Ft

Botfai LSC
1.
2.
Vorhotai LSC
3.
Neszele LSE
4.
Csácsbozsok-Nemesapáti SE
5.
Zalaegerszegi Becsali-Tungsram LSE
6.
Páterdomb LSC
7.
POLICE-OLA LSK
8.
Belvárosi LSC
9.
Zalaegerszegi Futball Utánpótlás SC
10.
Kertvárosi LSC
11.
Andráshida Torna Egylet
12.
Ságodi LSE
Tartalék
átcsoportosítva rendezvények támogatására
összesen:
Felkérem a címzetes főjegyzőt, hogy a támogatások kiutalásáról intézkedjen.
Határidő: szerződések megkötésére: 2020. május 20.
az összegek utalására: 2020. minden negyedév 1. hónapjának 15-éig
Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

750
250
100
500
250
750
1100
250
250
250
500
100
1000
6050

2.) A Humánigazgatási Osztály és DSE-k által szervezett rendezvényekhez a 2020. évi
rendezvény, valamint alapfokú versenyek rendezése és támogatása előirányzat terhére az
alábbiak szerint módosítom:
2020. évi
támogatás

rendezvény megnevezése

e/Ft

megjegyzés

Kötelező hazai önkormányzati sporttalálkozók:
Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója (Érd)
Testvérvárosok Középiskolai Válogatottjainak
Versenyei (Varasd-Lendva-Zalaegerszeg)
Magyar Önkormányzatok IV. Foci Kupája Nyugati forduló
összesen:
ADY DSE rendezvényei

0
450
0
450

60

Kölcsey DSE rendezvényei

60

Páterdombi DSE rendezvényei

50

Szent-Györgyi DSE rendezvényei

50

Mindszenty DSE rendezvényei
összesen:

rendezvények támogatása
keretből
rendezvények támogatása
keretből
rendezvények támogatása
keretből

40
260

Alapfokú versenyek
támogatási keretéből
Alapfokú versenyek
támogatási keretéből
Alapfokú versenyek
támogatási keretéből
Alapfokú versenyek
támogatási keretéből
Alapfokú versenyek
támogatási keretéből

Felkérem a címzetes főjegyzőt, hogy a támogatások kiutalásáról intézkedjen.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
3.)
A költségvetési rendelet 6. a mellékletében a „Sport feladatok” között szereplő
„szabadidősport klubok támogatása” költségvetési sor terhére 1000 e/Ft a „Sport feladatok”
között szereplő „rendezvények támogatása” költségvetési sor előirányzatára kerüljön
átcsoportosításra.
Felkérem a címzetes főjegyzőt, hogy a költségvetési sor átcsoportosításáról a költségvetési
rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.
Határidő:
2020. május 20.
Felelős:
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
4.) Támogatom, hogy a költségvetési rendelet 6. a mellékletében a „Sport feladatok” között
szereplő „rendezvények támogatása” költségvetési sor terhére a teke utánpótlás támogatására
250 e/Ft kerüljön kiutalásra a Zalaegerszegi Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek
Szövetsége részére.
Felkérem a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. május 20.
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humánigazgatási
Bizottsága 26/2020. (II.24.) határozata egyes pontjainak hatályon kívül helyezése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 115/2020. (V.11.) határozata
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
Önkormányzata Közgyűlése Humánigazgatási Bizottsága 26/2020. (II.24.) határozata 1.
pontjának 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22.,
23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 44., 45., 46.,
48., 49., 51., 52., 53., 54., alpontjait, 2. pontjának 1., 3., alpontjait, továbbá 3. pontját hatályon
kívül helyezem.
Határidő a kérelmezők értesítésére:
Felelős:

2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Egyéb szervezetek támogatási keret terhére benyújtott kérelmek
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 116/2020. (V.11.) 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 az önkormányzat gazdasági
helyzetére és a világjárvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi benyújtott
kérelmekre támogatás odaítéléséről nem dönt. A támogatási cél fennállása esetén a
Gazdasági Bizottság veszélyhelyzet megszűnését követő ülésére új támogatási kérelem
nyújtható be.

Intézmény/szervezet
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata
Csontritkulásos Betegek
Egyesülete
Zalaegerszegi Liszt Ferenc
Vegyeskar

Megvalósítás
tervezett
időpontja
2020.04. hó

Pályázott cél

Húsvéti ünnepség

2020. március Betegek
életminőségének
1 – december programok és működési költség
30.
2020.05.17. és Kórustalálkozón való részvétel
2020.06.5-6.

javítása

Vesebetegek Zala Megyei
Egyesülete

2020. március 1 Vesebetegek életminőségét javító programok és
– december 30. működési költség

Daganatos betegek életminőségének javítása
2020.
március
1
programok, működési költség, 30 éves jubileumi
Daganatos Betegek Egyesülete
– december 30. rendezvény

Göcsej Alkoholmentes Klub

2020. év

Zalaegerszegi Diabetes
Egyesület

Cukorbetegek életminőségét javító programok
tervezése, Országos Diabetes Világnapon
2020. március (Budapest) valamint a Nemzetközi Cukorbeteg
l-november 30. Találkozón (Eger) való részévetel

Zala Budo Sportegyesület

„Igazgyöngy”
Egyesület

Klub
rendszeres,
biztosítása

folyamatos

működése

2020. augusztus Edzőterem műszaki és szakmai feltételeinek
- szeptember
javítása

Hagyományőrző

Az egyesület 25 éves jubileumi rendezvényének
megszervezése, lebonyolítása

2020. április 25.

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a döntésről az érintett szervezeteket
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. május 19.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

II. 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 az önkormányzat gazdasági
helyzetére és a világjárvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági Bizottsága a 38/2020.(II.26.)
határozatának a 2020. I. félévre tervezett programokra vonatkozó támogatási döntéseit az
alábbiak szerint módosítja:
Intézmény / szervezet

Megvalósítás
tervezett időpontja

Zalaegerszeg Megyei Jogú
2020. május 28.
Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata
Göcsej Baranta Haditorna
Kör Sportegyesület

Munkácsi Fiúkórus fellépése
a pünkösdi koncerten

2020. március
június

-

Polgárőrök Zalaegerszeg Biztonságáért 2020. június
Egyesület
július
Keresztury Dezső VMK
2020. június 27.

-

Keresztury Dezső VMK

2020. április 25.

Pályázott cél

Megítélt
támogatási összeg

0,- Ft

Hazatalálás Szabadegyetem
megszervezése
és
lebonyolítása
Polgárőr Nap

0,- Ft

Szent Iván Éji Vigasság

0,- Ft

Kertvárosi Sárkányosdi

0,- Ft

0,- Ft

Keresztury Dezső VMK

2020. május 31.

Keresztury Dezső VMK

2020. május 31.

XIII.
Családi
Fesztivál
Prószafesztivál

Keresztury Dezső VMK

2020. május 31.

2020. évi Gyermeknap

0,- Ft

Zenei és irodalmi találkozó.
Válogatás a Muravidék és
Zala kincsestárából.
Hagyományápoló
programok, rendezvények,
tanulmányutak szervezése
Hagyományőrző
májusfa
kitáncolás
rendezvény
lebonyolítása
Városrésznap, Gyermeknap
megrendezése

0,- Ft

Zalai Építők Móricz
2020. május 16.
Zsigmond Művelődési
Egyesülete
Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát
2020. I. félév
és Kulturális Egyesület
Gálafej-Vakaroshegy
Fejlődéséért Egyesület

2020. május 30.

Összefogás Botfáért Egyesület

2020. május 31.

Pünkösd

0,- Ft
0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a döntésről az érintett szervezeteket
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. május 19.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

II.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 a veszélyhelyzetre és a világjárvány okozta
helyzetre tekintettel Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
Bizottsága a 38/2020.(II.26.) határozatának a 2020. II. félévre tervezett programokra
vonatkozó támogatási döntéseit az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy a támogatási cél
fennállása esetén a Gazdasági Bizottság veszélyhelyzet megszűnését követő ülésére új
támogatási kérelem nyújtható be.
Intézmény / szervezet

Megvalósítás tervezett
időpontja

Pályázott cél

Megítélt
támogatási
összeg

Besenyő és Öreghegy Polgárőr
2020. április – december
Egyesület
Keresztury Dezső
2020. november 13.
VMK

Programok
„Tarka lepke kis mese” Zala Megyei Vers
és Mesemondó Verseny

0,- Ft

Keresztury Dezső
VMK

2020. december 9.

0,- Ft

Keresztury Dezső
VMK
Keresztury Dezső
VMK
Keresztury Dezső
VMK
Zalai Magyar
Nemzeti Szövetség

2020. augusztus 15.
2020. október 17.

„Kiskarácsony,
nagykarácsony”
hagyományőrző
vetélkedő
és
karácsonyfa-díszítő verseny
WOLFPACK 2020. Makett Verseny és
Kiállítás
Októberi Tök Muri

2020. december 3.

Kertvárosi Mikulás

0,- Ft

2020.
január
december 31.

1

–

Egyesületi működés fenntartása
történelmi évfordulók ünnepségei

0,- Ft

és

0,- Ft
0,- Ft

0,- Ft

Összefogás Botfáért Egyesület 2020. szeptember 12.
Keresztury Dezső
VMK
Keresztury Dezső
VMK
Keresztury Dezső
VMK
Szűz Mária
Szeplőtelen Szíve Plébánia

2020. február 16
december 13.
2020. augusztus 3-15.

–

2020. szeptember 27.
2020. október 16.

Tiszta Lap Környezetvédelmi
2021. január
Egyesület
Keresztury Dezső
2020. július - augusztus
VMK

Őszirózsa Nyugdíjas Klub dalkörének 20
éves jubileuma
Nyitott
Műhelygalériák
Napja
rendezvénysorozat
XXIX. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi
Művésztelep
XII. Pásztorhagyományok Napja –
Dunántúli pásztorfaragók Találkozója
Ifjúsági program támogatása

0,- Ft

XI. Zalaegerszegi Sajtófotó Kiállítás

0,- Ft

Kertmozi program megvalósítása

0,- Ft

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a döntésről az érintett szervezeteket
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. május 19.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Lakossági civil kezdeményezések támogatási keret terhére benyújtott kérelmek
(támogatás megítélése)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 117/2020. (V.11.) 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 az önkormányzat gazdasági
helyzetére és a világjárvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi benyújtott
kérelmekre támogatás odaítéléséről nem dönt. A támogatási cél fennállása esetén a
Műszaki Bizottság veszélyhelyzet megszűnését követő ülésére új támogatási kérelem
nyújtható be.
Intézmény/szervezet

Pályázott cél

1. Göcsej Alkoholmentes Klub

Klub folyamatos működésének biztosítása

2. ZALA BUDO
SPORTEGYESÜLET

Edzőterem műszaki és szakmai feltételeinek javítása

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a döntésről az érintett szervezeteket
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. május 22.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

0,- Ft
0,- Ft
0,- Ft
0,- Ft

II. 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 az önkormányzat gazdasági
helyzetére és a világjárvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata Közgyűlése Műszaki Bizottsága a 32/2020.(II.27.) határozatának a
2020. I. félévre tervezett programokra vonatkozó támogatási döntéseit az alábbiak szerint
módosítja.
Intézmény / szervezet

Megvalósítás
tervezett
időpontja

Pályázott cél

Megítélt
támogatási
összeg

Göcsej Baranta Haditorna Kör Sport
2020. március- Hazatalálás
Egyesület
2020. június
szabadegyetem
megszervezése,
lebonyolítása
Keresztury Dezső Városi Művelődési
2020. május 31.
2020. évi Városi
Központ
Gyermeknap
megszervezése
lebonyolítása

0.- Ft

0.- Ft

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a döntésről az érintett szervezeteket
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. május 22.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

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 a veszélyhelyzetre és a világjárvány
okozta helyzetre tekintettel Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Műszaki Bizottsága a 32/2020. (II.27.) határozatának a 2020. II. félévre tervezett
programokra vonatkozó támogatási döntéseit az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy a
támogatási cél fennállása esetén a Műszaki Bizottság veszélyhelyzet megszűnését követő
ülésére új támogatási kérelem nyújtható be.
Intézmény / szervezet

Keresztury VMK

Megvalósítás
tervezett időpontja
2020.
július
augusztus

Pályázott cél

- Kertmozi
megvalósítása

Megítélt
támogatási
összeg

program

0.- Ft

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a döntésről az érintett szervezeteket
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2020. május 22.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Támogatási kérelmek elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 118/2020. (V.11.) határozata
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 alábbi döntést hozza:
Kért
támogatási
összeg

támogatási
összeg

100.000

0

120.000

0

40.000

0

150.000

0

500.000

0

500.000

0

475.000

0

90.000

0

Események megrendezése,
sportolók felkészülésének segítése

250.000

0

Műszaki és szakmai feltételek
javítása

90.000

0

Intézmény/szervezet

Pályázott cél

1. Jézus Szíve Ferences
Plébánia

Hittantábor

2. Jézus Szíve Ferences
Plébánia

Családi Nap 2020.

3. Keresztury Dezső Városi
Művelődési Központ –
Esküvőpont

„EGYÜTT 50 ÉVE” csoportos
jubileumi esküvői fogadalom
megújítása

4. „Igazgyöngy”
Hagyományőrző Egyesület

5. 5. Z. Judo SE

Judo DO. Országos döntő
terembér
Országos CSB. terembér

6. Z. Judo SE

7. Z. Birkózó SE

8. Göcsej Sportlövész Egyesület
9. Szervátültetettek Ny-mo.
Egyesülete

10. Zala Budo Sportegyesület

Határidő:
Felelős:

25 éves jubileumi rendezvények
megszervezése, lebonyolítása

Diák I. Magyar Bajnokság
rendezése
Dunántúli Regionális Kupa

2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Az „Önálló kulturális együttesek, egyesületek” és a „Peremkerületek
támogatása” előirányzatok felhasználása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 119/2020. (V.11.) határozata
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
Önkormányzata Közgyűlése Humánigazgatási Bizottsága 23/2020. (II.24.) határozatát
hatályon kívül helyezi és a kulturális feladatellátásra vonatkozó kereteket az alábbiak szerint
biztosítja:
1.) Keretösszeg:
Önálló kulturális együttesek, egyesületek
Gála Társastáncklub Egyesület
Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány
Albatrosz Tánc Sport Egyesület
Zalaegerszegi Városi Vegyeskar Egyesület
Press Dance Táncsport Egyesület
’56-os Zala Megyei Hagyományőrző Egyesület
CanterinaNőikar Egyesület
Vitrin Kortárs Képző- és Iparművészeti Egyesület
Válicka Citera Barátok Egylete
Egerszegi Fúvószene Alapítvány
Béke-Shalom Baráti Társaság
Zala Megyei Népművészeti Egyesület
Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület
2.) Keretösszeg:
Peremkerületek támogatása
KDVMK andráshidai kulturális feladatok
KDVMK csácsi városrészi kulturális feladatok
Besenyő a 2000-es években Alapítvány
Ságodért Alapítvány
Pózváért Alapítvány
Összefogás Egyesület (Pózva)
Alsójánkahegy (Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület)
Páterdomb
Összefogás Botfáért Egyesület
Határidő:
Felelős:

adatok
e Ft-ban
5.250
600
250
500
1000
200
150
650
150
300
900
100
200
250
adatok
e Ft-ban
3.500
500
500
550
475
425
400
175
225
250

2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató egyes polgármesteri határozatokról
Tárgy: Szálláshasználók kijelölése a Fiatal Családok Otthonába (Zárt)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 120/2020. (V.11.) határozatával 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
Fiatal Családok Otthonában Zalaegerszeg, Átalszegett u. 23/A. B. I/11. és Átalszegett u. 23/A.
B. fsz. 8. szám alatt megüresedett szálláshelyekre sikeres pályázatuk alapján határozott időre
használókat jelölt ki.
Tárgy: Szociális krízisalap támogatás megállapítása (Zárt)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 121/2020. (V.11.) határozatával 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 rendszeres települési
támogatásként szociális krízisalap támogatásra való jogosultságot állapított meg.
Tárgy: Szociális krízisalap támogatás megállapítása (Zárt)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 122/2020. (V.11.) határozatával 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 eseti települési
támogatásként szociális krízisalap támogatásra való jogosultságot állapított meg.
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