XXI. évfolyam 2. szám
_

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZLÖNYE

HIVATALOS LAP
2020. MÁRCIUS 13.

SZEMÉLYI RÉSZ
ZMJVÖK 35/2020. (III.05.) határozata

Ebergény
városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVÖK 36/2020. (III.05.) határozata

Gálafej
városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVÖK 37/2020. (III.05.) határozata

Ola városrészben településrészi önkormányzat
létrehozása

ZMJVÖK 38/2020. (III.05.) határozata

Ságod
városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVÖK 39/2020. (III.05.) határozata

Pózva
városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVÖK 40/2020. (III.05.) határozata

Kaszaháza
városrészben
önkormányzat létrehozása

településrészi

ZMJVÖK 41/2020. (III.05.) határozata

Csács városrészben településrészi önkormányzat
létrehozása

ZMJVÖK 42/2020. (III.05.) határozata

A Göcseji Múzeum magasabb vezetője
közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel
történő megszüntetése

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ZMJVÖK 3/2020. (III.13.) ÖR.

a szociális szolgáltatásokról és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

ZMJVÖK 4/2020. (III.13.) ÖR.

a települési támogatásról és a gyermekvédelmi
ellátásokról
szóló
3/2015.
(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVÖK 5/2020. (III.13.) ÖR.

a
fizető
parkolók
működéséről
és
igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVÖK 6/2020. (III.13.) ÖR.

Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
6/2007.
(II.9.)
önkormányzati rendelete és a
Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése
jogkövetkezményeiről
szóló
11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete
módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVÖK 34/2020. (III.05.) határozata

Jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról

közgyűlési

ZMJVÖK 43/2020. (III.05.) határozata

A Keresztury Dezső Városi Művelődési
Központ Alapító Okiratának módosítása

ZMJVÖK 44/2020. (III.05.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Alapító Okiratának módosítása

ZMJVÖK 45/2020. (III.05.) határozata

A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft.
felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

ZMJVÖK 46/2020. (III.05.) határozata

Alapítványok támogatása

ZMJVÖK 47/2020. (III.05.) határozata

II. Rákóczi Ferenc szobrának elhelyezése

ZMJVÖK 48/2020. (III.05.) határozata

Szabadság emlékmű elhelyezése a BajcsyZsilinszky téren

ZMJVÖK 49/2020. (III.05.) határozata

A településrendezési eszközök módosítását
megelőző
településfejlesztési
döntés
meghozatala, kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítás (Északi Ipari Park)

ZMJVÖK 50/2020. (III.05.) határozata

A 2020-2034. évi 15 éves Gördülő Fejlesztési
Terv módosítása, illetve a víziközmű vagyonra
vonatkozó 2020. évi felújítási és pótlási terv
elfogadása
A
víziközművek
energiahatékonyságának
fejlesztése
megvalósítását
szolgáló
támogatásban
részesített
projekt
megvalósítására konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötése

ZMJVÖK 51/2020. (III.05.) határozata

ZMJVÖK 52/2020. (III.05.) határozata

Telki szolgalmi jog (vezetékjog) alapítása az
Autóipari Próbapálya Zala Kft. részére a
ZALAZONE járműipari tesztpálya területén

ZMJVÖK 53/2020. (III.05.) határozata

Zalaegerszeg, Október 6. tér 3019 és 3028
helyrajzi számú ingatlanok térítésmentes
átvétele

ZMJVÖK 54/2020. (III.05.) határozata

A Városi Strand fejlesztésével összefüggő
tulajdonosi döntések

ZMJVÖK 55/2020. (III.05.) határozata

Forrás
átcsoportosítás
a
TOP-6.5.
„Önkormányzatok energiahatékonyságának és a
megújuló
energia-felhasználás
arányának
növelése” és a TOP-6.4. „Fenntartható városi
közlekedésfejlesztés” című intézkedések között

ZMJVÖK 56/2020. (III.05.) határozata

Támogatási kérelem benyújtása „A Gébárti-tó
és
környékének
rekreációs,
szabadidős
használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása
II. ütem” tárgyban a TOP-6.3.2. konstrukcióra

ZMJVÖK 57/2020. (III.05.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált
Területi Programjának (ITP) módosítása

ZMJVÖK 58/2020. (III.05.) határozata

Tulajdonosi hozzájárulás az Andráshida TE
2020-2021-es TAO-pályázatához

ZMJVÖK 59/2020. (III.05.) határozata

Tájékoztató
Zalaegerszeg
város
Környezetvédelmi
Programjának
végrehajtásáról, valamint a 2020. évi Cselekvési
Terv meghatározása

ZMJVÖK 60/2020. (III.05.) határozata

Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi
támogatott
munkaerő-kölcsönzési
tevékenységéről

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2020. március 5-i ülésén tárgyalt
tájékoztatók
Tájékoztató a 2020. március 5-i közgyűlés zárt
ülésén hozott határozatairól

SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy:Ebergény városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 35/2020. (III.05.) határozata
1.

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

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Szilasi Gábor önkormányzati képviselő.
Tagjainak:
1.
Ambrus Tamás,
2.
Bakos Judit,
3.
Grósinger Judit Marianna,
4.
Nagy István,
5.
Szabó Ferenc János,
6.
Vizlendvai Dávid
Ebergény településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.

3.

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

2020. április 03.
Szilasi Gábor önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Gálafej városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 36/2020. (III.05.) határozata
1.

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

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Szilasi Gábor önkormányzati képviselő.
Tagjainak:
1.
Kruppa Ildikó,
2.
Olasz Balázs,
3.
Tamás Árpád
Gálafej településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.

3.

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

Határidő:
Felelős:

2020. április 03.
Szilasi Gábor önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Ola városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 37/2020. (III.05.) határozata
1.

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

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Böjte Sándor Zsolt önkormányzati
képviselő.
Tagjainak:
1.
Bali Zoltán önkormányzati képviselőt,
2.
Domján István önkormányzati képviselőt,
3.
Makovecz Tamás önkormányzati képviselőt, valamint
4.
Bali József,
5.
Farkas Norbert,
6.
Furján Zoltánné,
7.
Major Gábor,
8.
Raffai Antal István,
9.
Verő András
Ola településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.

3.

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

2020. április 03.
Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Ságod városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 38/2020. (III.05.) határozata
1.

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

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Németh Gábor önkormányzati képviselő.
Tagjainak:
1.
Andalicsné Joó Zsuzsanna Gabriella,
2.
Csiszár György,
3.
Gyergyák János,

4.
Molnár Lajos,
5.
Simon Levente,
6.
Srágli Hajnalka
Ságod településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.
3.

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

2020. április 03.
Németh Gábor önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Pózva városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 39/2020. (III.05.) határozata
1.

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

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Németh Gábor önkormányzati képviselő.
Tagjainak:
1.
Cséve János,
2.
Schuh Gábor,
3.
Somogyi Ferencné,
4.
Ruzsics Károly,
5.
Tanainé Farkas Zsuzsanna,
6.
Zsálek Tibor Károly
Pózva településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.

3.

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

2020. április 03.
Németh Gábor önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Kaszaháza városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 40/2020. (III.05.) határozata
1.

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

2.

A településrészi önkormányzat vezetője Németh Gábor önkormányzati képviselő.
Tagjainak:
1.
Biró Botond,
2.
Kiss Ferenc,
3.
Dr. Motyovszki Anikó,
4.
Papp Tímea,
5.
Varga Andrea
Kaszaháza településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.

3.

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

2020. április 03.
Németh Gábor önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Csács városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
ZMJVÖK 41/2020. (III.05.) határozata
1.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 60. § (1)
bekezdése alapján létrehozza Csács városrész Településrészi Önkormányzatát.
A településrészi önkormányzat vezetője Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati
képviselő.
Tagjainak:
1.
Csizmazia Ibolya,
2.
Éderné Vasáros Ágota Mária,
3.
Fehér Zsolt Tibor,
4.
Horváth István,
5.
Lukács Péter (szül.: 1989.),
6.
Paucsa Lívia,
7.
Sebestyén Ferenc,
8.
Sümegi István (szül.: 1976.)
Csács településrészen élő választópolgárokat megválasztja.
Megbízatásuk a következő általános önkormányzati képviselő választás napjáig tart.

3.

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

2020. április 03.
Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:A Göcseji Múzeum magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel
történő megszüntetése
ZMJVÖK 42/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Göcseji Múzeum
magasabb vezetője, Kaján Imre határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát 2020.
március 10-től kezdődő felmentési idővel, 2020. november 10-i hatállyal felmentéssel
megszünteti. A felmentési idő alatt 2020. július 10. napjától 2020. november 10. napjáig a
munkavégzés alól Kaján Imrét a közgyűlés mentesíti.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel
történő megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészíttetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. március 09.
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló
45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(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 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló
45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed a Zalaegerszeg város, a 3. § (2) bekezdés b)-e) pontjaiban; ia), ic),
id), if), ja), ka) alpontjaiban és (3) bekezdés b) pontjában foglalt ellátások esetében Zalaegerszeg
város, Kispáli és Nagypáli községek közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
a) magyar állampolgárokra,
b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
c) hontalanokra,
d) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre”
2. §
A R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az intézmény vezetője és gazdasági vezetője tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói
jogokat.”
3. §
A R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Zalaegerszegi Gondozási Központ
vezetőjének kell benyújtani, aki a háziorvos, kezelőorvos, fekvőbeteg intézmény orvosa
közreműködésével elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát.”
4. §
A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
5. §
A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

6. §
A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által – intézményben vagy ellátási szerződés útján – nyújtott szociális és
gyermekjóléti ellátásokat biztosító intézmények:
ALAP SZOLGÁLTATÁSOK:
Étkeztetés:
- Zalaegerszegi Gondozási Központ
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Házi segítségnyújtás:
- Zalaegerszegi Gondozási Központ
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Családsegítés:
- Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
- Zalaegerszegi Gondozási Központ
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Támogató szolgáltatás:
- Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Zalaegerszeg, Köztársaság u. 72.
Utcai szociális munka:
- Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.
Nappali ellátás:
- Belvárosi Idősek Klubja
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
- Landorhegyi Idősek Klubja
Zalaegerszeg, Platán sor 4.
- Andráshidai Idősek Klubja
Zalaegerszeg, Andráshida u. 5.
- Fogyatékkal élők nappali ellátása
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.
- Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Intézménye
.
Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 23.
- Nappali Melegedő
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.

SZAKOSÍTOTT

ELLÁTÁSO K:

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
- Idősek Gondozóháza
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 13/A.
- Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye és Átmeneti Szállása
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.
- Fogyatékos személyek gondozóháza
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény:
- Idősek Otthona
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 3.
- Fogyatékos személyek otthona
Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza
Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 53/A.
G Y E R M E K J Ó L É T I A L A P E L L Á T Á S O K:
A gyermekek napközbeni ellátása:
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Tipegő Bölcsőde
Zalaegerszeg, Kis u. 10.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár Bölcsőde
Zalaegerszeg, Napsugár u. 32.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde
Zalaegerszeg, Petőfi S. u. 21-25.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Űrhajós Bölcsőde
Zalaegerszeg, Űrhajós u. 2.
Gyermekjóléti szolgáltatás:
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Gyermekek átmeneti gondozása:
- helyettes szülői ellátás
- Családok Átmeneti Otthona

Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Zalaegerszeg, Hock J. u. 98.

2. melléklet a 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátások
intézményi térítési díja
I. Gyermekek napközbeni ellátása
I.I. Gyermekétkeztetés
Ellátási forma
 bölcsődei gyermekétkeztetés
 bölcsődei
ellátáson
kívüli
gyermekétkeztetés
 óvodai napközi otthon
 általános iskolai napközi otthon
 általános iskolai ebéd
 középiskolai kollégium
 középiskolai ebéd

Intézményi térítési díj
ÁFA-val növelt
napi összege
572 Ft/fő
1160 Ft/fő
532 Ft/fő
690 Ft/fő
429 Ft/fő
1105 Ft/fő
479 Ft/fő

I.2. Bölcsődei gondozás
A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 240 Ft/nyitvatartási nap
I.3. A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásai
I.3.1. Időszakos gyermekfelügyelet
Intézményi térítési díj napi összege:
 heti 1 – 2 nap:
 heti 3 – 5 nap:
 félnapos ellátás heti 1 – 2 nap:
 félnapos ellátás heti 3 – 5 nap:
 bérlet 5 alkalomra egész napos ellátás:
 bérlet 5 alkalomra fél napos ellátás:

1.500 Ft/nap
1.000 Ft/nap
1.000 Ft/nap
650 Ft/nap
6.250 Ft
4.200 Ft

I.3.2. Játszóház
Óradíj összege:

300 Ft/óra

I.3.3. Sószoba
Havidíj összege:

200 Ft/hó (heti 2 alkalom, októbertől áprilisig)

II. Szociális szolgáltatások
II.1. Étkeztetés
Intézményi térítési díj napi összege (ÁFA-val növelt):
Intézményi térítési díj napi összege étel kiszállítása esetén (ÁFA-val növelt):

720 Ft
850 Ft

II.2. Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj egy órára megállapított összege: 750 Ft / óra
II.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj:
 szociálisan rászoruló személy esetén:
 szociálisan nem rászoruló személy esetén:

35 Ft / nap / készülék
185 Ft / nap / készülék

II.4. Idősek Klubja
A nappali tartózkodás intézményi térítési díja: 50 Ft / nap
II.5. Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátása
Ellátási kategóriák
 csak napközbeni tartózkodást igénybevevők
esetén
 napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők
esetén

Intézményi térítési díj
napi összege
50 Ft
770 Ft

III. Szociális szakellátások
III.1. Idősek Gondozóháza
 Intézményi térítési díj napi összege:

4.500 Ft/nap

III.2. Idősek Otthona
Ellátási szintek
 Demens részlegen ellátott jogosult esetében
 Emelt szinten ellátott jogosult esetében
 Átlagos szinten ellátott jogosult esetében

Intézményi térítési díj
napi összege
3.600 Ft
3.600 Ft
3.600 Ft

Az Idősek Otthonában az emelt szintű egyágyas szobában történő elhelyezéskor fizetendő egyszeri
hozzájárulás összege: 1.317.600 Ft
IV. Gyermekjóléti alapellátások
Helyettes szülői ellátás
 Intézményi térítési díj havi összege:
 Intézményi térítési díj napi összege:

8.280 Ft
276 Ft”

3. melléklet a 3/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere:
(A díjak az ÁFA-t tartalmazzák)

Fizetendő személyi térítési díj napi összege
Jövedelem
30.000 Ft alatt
30.001 - 45.000 Ft
45.001 – 60.000 Ft
60.001 - 75.000 Ft
75.001 - 90.000 Ft
90.001 -105.000 Ft
105.001 – 120.000 Ft
120.001 – 140.000 Ft
140.000 felett

Elvitellel vagy helyben
fogyasztással
270 Ft
320 Ft
390 Ft
440 Ft
520 Ft
600 Ft
660 Ft
700 Ft
720 Ft

Házhoz szállítással
300 Ft
370 Ft
470 Ft
530 Ft
640 Ft
730 Ft
790 Ft
830 Ft
850 Ft

A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere:

Jövedelem

Fizetendő személyi térítési díj napi összege
300 Ft
370 Ft
430 Ft
480 Ft
530 Ft
590 Ft
650 Ft
700 Ft
750 Ft

30.000 Ft alatt
30.001 - 45.000 Ft
45.001 – 60.000 Ft
60.001 - 75.000 Ft
75.001 - 90.000 Ft
90.001 -105.000 Ft
105.001 – 120.000 Ft
120.001 – 140.000 Ft
140.000 felett

Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátásáért
fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere:

Fizetendő személyi térítési díj napi összege
Jövedelem
30.000 Ft alatt
30.001 - 45.000 Ft
45.001 – 60.000 Ft
60.001 - 75.000 Ft
75.001 - 90.000 Ft
90.001 -105.000 Ft
105.001 – 120.000 Ft
120.001 – 140.000 Ft
140.000 felett

Csak napközbeni
tartózkodás

50 Ft

Napközbeni tartózkodás és
étkeztetés esetén
320 Ft
370 Ft
440 Ft
490 Ft
570 Ft
650 Ft
710 Ft
750 Ft
770 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdés b) pontjában, 132. §
(4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (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 8. és
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ttr.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdés b) pontjában, 132. §
(4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (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 8. és
8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. §
A Ttr. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szociálisan rászoruló
a)
a kizárólag öregségi nyugdíjban, rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesülő
személyek által lakott háztartásban élő, ha az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg
aa) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 325 %-át,
ab) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 275 %-át,
b)
az a) pont alá nem tartozó
ba) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 275%-át,
bb) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 250 %-át,
és vagyonnal nem rendelkeznek.”
3. §
(1) A Ttr. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester temetési segélyt állapíthat meg – a
hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesülő kivételével - annak,
aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, egyedül élő esetén a

nyugdíjminimum 350 %-át.”
(2)

A Ttr. 21. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A temetés költségeihez megállapított temetési segély százasra kerekített összege azonos a
helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének]
„c) 15 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum
200 %-át, de nem haladja meg annak 250 %-át, egyedülélő esetén 350 %-át,”
[de nem lehet magasabb a temetés számlával igazolt költségénél.]
(3)

A Ttr. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege 175.800.- Ft.”
4. §
A Ttr. 24/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás összege gyermekenként azonos, és nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 20
%-ánál, de nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 40 %-át. A támogatást a november 1-jén
jogosultak számára külön kérelem nélkül folyósítja az önkormányzat. A juttatás kifizetésére
és összegére a szociális ügyekért felelős szakbizottság tesz javaslatot a rendelkezésre álló
előirányzat függvényében.”
5. §
A Ttr. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szociálisan rászoruló az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum összegének 300 %-át és vagyonnal nem rendelkezik.”
6. §
A Ttr. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ösztöndíj legmagasabb havi összege 15.000 Ft.”
7. §
A Ttr. 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti a Ttr. 21. § (7) bekezdés e) pontja.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kérelem

TEMETÉSI SEGÉLY
megállapítására
I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

Kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Családi állapota (aláhúzással kell jelölni) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy
idegenrendészeti státusza (nem
magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje
20

év

hó

nap 20

év

hó

nap

20

év

hó

nap 20

év

hó

nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

Életvitelszerű tartózkodási helye
Társadalombiztosítási Azonosító
Jele
Telefonszáma (nem kötelező megadni)
Bankszámlaszáma
(ha folyósítást a bankszámlára kéri)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név
1.
2.
3.
4.

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK
neve
(születési név is)
Az elhalt személy

születési helye és ideje
anyja neve
20

A haláleset helye és ideje
Ha a haláleset nem Zalaegerszegen történt, a
halotti anyakönyvi kivonat vagy annak
másolata csatolásra került

év

hó

Igen

nem

Igen

nem

nap

neve
A temetésről
gondoskodó
személy

A temetési számla

lakcíme
ha nem azonos a
kérelmezővel, akkor a
kérelmezővel való
rokona kapcsolata és
bejelentett lakóhelye
eredeti példánya
benyújtásra került
végösszege
kelte

Az elhunyt eltemettetéséhez az
önkormányzat más jogcímen (pl. átmeneti
segély) hozzájárult
Az eltemettetésre tartási vagy öröklési
szerződésben vállalt kötelezettség alapján
került sor

Ft
20

év

hó

nap

Igen

nem

Igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap

_________________________
kérelmező aláírása”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló
19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) I. melléklet 6. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„6. Mindszenty tér”
2. § Az R. III. melléklete az alábbiakkal egészül ki:
„Mártírok útja 10. és 12-14.”
3. § 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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
6/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete és a
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló
11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közterület-felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvény 1.§ (6) és (7) bekezdésében és 4.§ (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva,
a 2-3. §-ok tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 142/C. § (1) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 13. § (1)
bekezdés 11. pontjában és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti
szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények
módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX.
törvény 3. § (2) és (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 4-7. §-ok tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10.§ (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete a következő 73/A. §-sal egészül ki:
„73/A. § (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése közterületfelügyeletet hoz létre és működtet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
csoportszintű belső szervezeti egységeként.
(2) A közterület-felügyelet feladatkörébe tartozik a közterületek használatáról szóló
önkormányzati rendeletben a feladatkörébe utalt intézkedések megtétele.
(3) A közterület-felügyelő az egyenruhája bal felső karján Zalaegerszeg város címerét
karjelzésként viseli.”
2. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 11/2013.
(IV.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR) bevezető része helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C. § (1) bekezdésében és a 143. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése
a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.
§ (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a közigazgatási szabályszegések
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül

helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (2) és (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
3. §
Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt az
ügyfél
a) ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal,
b) természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
(2) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot nem lehet kiszabni. Fiatalkorúval szemben
közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme)
vagy megfelelő vagyona van.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott
közigazgatási bírságot készpénzátutalási megbízáson vagy banki utalással Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 11749008-15432704 számú pénzforgalmi számlájára
kell befizetni az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül.
(4) A helyszíni bírságot 15 napon belül kell megfizetni az ügyfél számára átadott
készpénzfizetési utalványon vagy átutalással.”
4. §
Hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterület-felügyelet
működéséről és működésének egyes kérdéseiről szóló többször módosított 32/2000. (VI.16.)
számú önkormányzati rendelete.
5. §
Hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterület-felügyelet
működéséről és működésének egyes kérdéseiről szóló 32/2000. (VI.16.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 58/2004. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelete.
6. §
Hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba lépésével
összefüggő egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 42/2005. (X.28.) sz.
önkormányzati rendelete 20. §-a.
7. §
Hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a köztisztaság, valamint
településtisztaság fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek használatáról szóló többször
módosított 46/2004. (XII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2009.
(IV.24.) számú önkormányzati rendelete 14. § (5) bekezdése.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
dr. Kovács Gábor sk
Balaicz Zoltán sk.
címzetes főjegyző
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVÖK 34/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester
jelentését a ZMJVÖK 368/2003/1. (XII.18.), 263/2005/4. (X.20.), 185/2019.
(XI.21.), 217/2019/4. (XII.12.), 1/2020. (I.31.), 15/2020. (II.06.), 16/2020. (II.06.),
17/2020. (II.06.), 19/2020. (II.06., 20/2020. (II.06.), 21/2020. (II.06.), 23/2020.
(II.06.), 24/2020. (II.06.), 25/2020. (II.06.), 26/2020. (II.06.), 30/2020/2. (II.06.)
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról elfogadja.
Tárgy:A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
ZMJVÖK 43/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Keresztury Dezső
Városi Művelődési Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2020. április 1-jei hatállyal elfogadja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2020. március 13.
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosítása
ZMJVÖK 44/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratot módosító okiratát és
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1.
melléklete szerinti tartalommal 2020. április 1-jei hatállyal elfogadja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Határidő:

2020. március 13.

Felelős:

Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy:A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. felügyelő bizottsága ügyrendjének
jóváhagyása
ZMJVÖK 45/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi
Rendezvényszervező Kft. felügyelő bizottságának 2020. február 12-én megállapított
ügyrendjét jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2020. március 05.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Alapítványok támogatása
ZMJVÖK 46/2020. (III.05.) határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Humánigazgatási Bizottsága
javaslatának megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást az
önálló kulturális egyesületek előirányzat terhére:
Alapítvány megnevezése

Ssz.

Pályázott cél

Támogatás
összege (Ft)

1.

Családfesztivál Kulturális Művelődési
és Közösségi Alapítvány

2020. évi működési
támogatás

500.000

2.

Egerszegi Fúvószene Alapítvány

2020. évi működési
támogatás

1.800.000

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a
polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

II.

2020. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Humánigazgatási Bizottsága
javaslatának megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a
peremkerületek támogatása előirányzat terhére:
Ssz.
1.

Alapítvány megnevezése
Besenyő a 2000-es években
Alapítvány

Pályázott cél

Támogatás
összege (Ft)

2020. évi működési
támogatás

1.100.000

2.

Ságodért Alapítvány

2020. évi működési
támogatás

950.000

3.

Pózváért Alapítvány

2020. évi működési
támogatás

850.000

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a
polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

III.

2020. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Humánigazgatási Bizottsága
javaslatának megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást az
intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása
előirányzat terhére:
Pályázott cél

Támogatás
összege (Ft)

JAVK Olvasóinkért
Könyvtári Alapítvány

Olvasótábor szervezése kulturális
hátránnyal élő gyerekek részére

25.000

2.

Kincskereső
Alapítvány

A Zalaegerszegi Petőfi Sándor
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola névadójának és
hagyományainak méltó megünneplése
a Petőfi napok keretében

75.000

3.

„Gyermekművészetért
Alapítvány”

Pálóczi Napok

50.000

Ssz.
1.

Alapítvány megnevezése

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a
polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:II. Rákóczi Ferenc szobrának elhelyezése
ZMJVÖK 47/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy Béres János szobrászművész II. Rákóczi Ferencet ábrázoló alkotása a Rákóczi
Ferenc utca 3722/2 hrsz. alatt a Zalai Polgári Körök Egyesülete által elhelyezésre
kerüljön.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zalai Polgári Körök Egyesületét
a döntésről értesítse és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő:
Felelős:

2020. június 3.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Szabadság emlékmű elhelyezése a Bajcsy-Zsilinszky téren
ZMJVÖK 48/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szabadság emlékmű
felállítását kívánja megvalósítani a Bajcsy-Zsilinszky téren.
A kivitelezési költségek fedezete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati
rendeletében, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott
támogatásból kerül biztosításra.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az emlékmű elhelyezéséről és ünnepélyes
felavatásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés
meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (Északi Ipari Park)
ZMJVÖK 49/2020. (III.05.) határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
településrendezési tervek és az építési szabályzat kidolgozása során az alábbi
módosítási kérelmek vizsgálatát támogatja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vorhotán a 28044/1 hrsz-ú ingatlan szabályozásának felülvizsgálata
Csács városrészben a 0997/87 hrsz-ú telek szabályozásának
felülvizsgálata
Zrínyi út nyugati oldalán a 1364/3 hrsz-ú út szabályozásának
felülvizsgálata
Alsóerdő, Azáleás utcában 24507 hrsz-ú telek szabályozásának
felülvizsgálata
Egerszeghegyen a Cserhegyi út – Kápolnahegyi út csomópontjától
keletre lévő tömb szabályozásának felülvizsgálata
Csács városrészben a Szivárvány téri tagóvoda tervezett sportpályája
kialakítása érdekében a szabályozás felülvizsgálata
Botfa városrészben a 14204/2 hrsz-ú ingatlant tartalmazó tömb
szabályozásának felülvizsgálata
A FLEX 1484/11 hrsz-ú területén a szabályozás felülvizsgálata
Szedenik és Hegyközség utcák által határolt tömb szabályozásának
felülvizsgálata
Nefelejcs utca és a tőle keletre lévő tömb szabályozásának felülvizsgálata

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

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

II.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Északi Ipari
Park területén tervezett fejlesztés érdekében kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja a Zalaegerszeg 0823/3, 0828/7, 0828/8, 0828/21, 15452, 15464/1,
15464/2, 15464/3, 15465/1, 15465/2, 15465/4, 15465/5, 15465/6, 15465/7,
15465/8, 15465/17, 15465/18 hrsz-ú ingatlanokat.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse el a
területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés,
majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet
elfogadásra terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2020. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:A 2020-2034. évi 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv módosítása, illetve a víziközmű
vagyonra vonatkozó 2020. évi felújítási és pótlási terv elfogadása
ZMJVÖK 50/2020. (III.05.) határozata
I.1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Észak-zalai
Víz- és Csatornamű Zrt. által – 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító
kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában
elkészített, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal
(továbbiakban: MEKH) által VKEFFO 2019/2437-3; VKEFFO 2019/11201-5
számú határozataival jóváhagyott, 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervet
módosítja, azt az előterjesztés 1-2. számú melléklete szerinti tartalommal
elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat
minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni,
és a tervet évente felül kell vizsgálni.

I.2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Észak-zalai
Víz- és Csatornamű Zrt. által – 11-32054-1-025-01-14 MEKH azonosító
kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer vonatkozásában
elkészített, a MEKH által VKEFFO 2019/11202-5 és VKEFFO 2019/8471-7
számú határozataival jóváhagyott, 2020-2034. évi gördülő fejlesztési tervet
módosítja, azt az előterjesztés 3-4. számú mellékletei szerinti tartalommal
elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat
minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni,
és a tervet évente felül kell vizsgálni.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2020-2034. évekre vonatkozó 15
éves gördülő (víziközmű) fejlesztési terv módosítása ügyintézésével
kapcsolatos dokumentumokat aláírja.
Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

I.3.

A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt,
hogy a Közgyűlés által jóváhagyott és elfogadott 2020-2034. évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervek [Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer MEKH
azonosító kód: 21-32054-1-048-01-10; Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer
MEKH azonosító kód: 11-32054-1-025-01-14] felújítási és pótlási terveinek,
illetve a rendszerekre vonatkozó beruházási terveknek a módosítását a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a lent megjelölt határidőig
nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2020. június 30.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

II.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérletiüzemeltetési szerződés keretében az önkormányzat ivóvíz- vagyonára
vonatkozó 2020. évi felújítási és pótlási tervét azzal, hogy az egyes feladatok
ivóvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2020. évi költségvetési
rendeletében kerülnek meghatározásra.
Az ivóvíz vagyonra vonatkozó 2020. évi felújítási és pótlási terv
S.sz. Felújítási cél megnevezése
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2019. évből áthúzódó feladatok:
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges
eseményvezérelt felújítások
Zalaegerszeg Perlaki u. ivóvízvezeték rekonstrukció
Zalaegerszeg Czobor I-II. ütem ivóvízvezeték rekonstrukció
Zalaegerszeg, 74-76-os csomópont rekonstrukció
Zalaegerszeg, Juhász Gy. u. - Zrínyi u. közötti szakasz gerincvezeték
csere
Műszaki tervezések
Összesen (I.):
2020. évi feladatok:
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges
eseményvezérelt felújítások
Utólagos szolgalmi bejegyzések
MEKH igazgatási díjak
Kútfelépítmény felújítások (szigetelés, bádogozás, homlokzat-felújítás)
Kútgépészeti felújítások (szerelvényezés, szivattyú-javítás, szivattyúcsere)
Zalaegerszeg Nyugati vízműtelep térvilágítás korszerűsítése
Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése
Műszaki tervezések
Zalaegerszeg, Falumúzeum u. ivóvezeték-rekonstrukció, nyomvonalas
helyreállítással
Zalaegerszeg, Hatházi u. ivóvezeték-rekonstrukció
Önkormányzati úthelyreállításokhoz kapcsolódó közműrekonstrukciók

Bruttó
becsült
költség (eFt)

2.562
2.858
3.048
76.200
24.936
2.946
112.550
70.189
3.810
444
1.080
15.494
584
12.700
4.509
12.700
5.080
10.160

12.

Irányítástechnikai rekonstrukciók (tárolók, kutak, nyomásfokozók)
Összesen (II.):
Ivóvízágazat mindösszesen (I.+II.):

20.434
157.184
269.734

II.1.1. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

II.1.2. A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint
üzemeltetőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérletiüzemeltetési szerződésnek megfelelően, 2020. évben a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

II.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérletiüzemeltetési szerződés keretében az Önkormányzat szennyvíz vagyonára
vonatkozó 2020. évi felújítási és pótlási tervet azzal, hogy az egyes feladatok a
szennyvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2020. évi költségvetési
rendeletében kerülnek meghatározásra.
A szennyvíz vagyonra vonatkozó 2020. évi felújítási és pótlási terv
S.sz. Felújítási cél megnevezése
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II.
1.
2.
3.

2019. évből áthúzódó feladatok:
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges
eseményvezérelt felújítások
2019. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. szennyvízvezeték kiváltás
Zalaegerszeg Göcseji u. 16-24. ÁNTSZ – Temető gravitációs
szennyvíz-rendszer megszüntetés az úton és átkötése az új rendszerre a
járdán
Zalaegerszeg, Falumúzeum u. szennyvízvezeték kiváltás
Zalaegerszeg, Mókus u. II. ütem szennyvízvezeték kiváltás
Zalaegerszeg, Jókai-Arany I. ütem szennyvízvezeték kiváltás
Műszaki tervezések
Összesen (I.):
2020. évi feladatok:
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges
eseményvezérelt felújítások
MEKH igazgatási díjak
Zalaegerszeg, Kertész u. szennyvízvezeték-kiváltás

Bruttó
becsült
költség (eFt)

21.934
18.440
13.583
1.607
6.350
11.392
23.592
10.616
107.514
31.880
444
24.130

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zalaegerszeg Muskátli u. szennyvízvezeték-kiváltás
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. (MÁV előtti terület)
Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 24-26. közműszétválasztás
Egerszeghegy I. átemelő bejárati út és védterület helyreállítás
Szennyvízátemelők gépészeti felújítása (darálók beépítése)
Energiahatékonysági pályázati támogatással szennyvízátemelők
gépészeti felújítása (szivattyúcsere, frekvenciaváltók beépítése)
Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep 2. biológia gépészeti felújítás
2020. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák
Önkormányzati úthelyreállításokhoz kapcsolódó közműrekonstrukciók
Műszaki tervezések
Összesen (II.):
Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.):

7.620
31.750
2.540
2.286
40.743
26.176
96.520
79.502
10.160
7.620
361.371
468.885

II.2.1. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

II.2.2. A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint
üzemeltetőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti
üzemeltetési szerződésnek megfelelően, 2020. évben a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Tárgy:A víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése megvalósítását szolgáló
támogatásban részesített projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötése
ZMJVÖK 51/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a
„Konzorciumi
együttműködési
megállapodás
a
Víziközművek
energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú pályázat megvalósítására” című
megállapodást az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési
megállapodás, továbbá a „víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése
megvalósítását szolgáló támogatásban részesített projektek megvalósítása” című
pályázattal kapcsolatos költségvetést nem érintő nyilatkozatok és egyéb, a projektben
szereplő feladatok megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a
közbeszerzési eljárások során a szükséges döntések meghozatalára.
Határidő:
Felelős:

2021. december 20.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Telki szolgalmi jog (vezetékjog) alapítása az Autóipari Próbapálya Zala Kft.
részére a ZALAZONE járműipari tesztpálya területén
ZMJVÖK 52/2020. (III.05.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul, hogy
a ZMJV Önkormányzata 1/1 tulajdonában lévő Zalaegerszeg 0779/9 hrsz-ú,
252 hektár 883 m2 nagyságú, kivett beépített terület és beruházási célterület
megnevezésű, valamint a Zalaegerszeg 0779/10 hrsz-ú, 894 m2 nagyságú,
kivett közút megnevezésű ingatlanon elhelyezett 22 kV-os villamos vezetékre
és a hozzá tartozó biztonsági övezetre vonatkozóan telki szolgalmi jog
(vezetékjog) alapítására kerüljön sor az Autóipari Próbapálya Zala Kft.
(Székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.; Telephely: 8900 Zalaegerszeg,
Fészek u. 4.; Cégjegyzékszám: 01-09-288404; Statisztikai számjel: 257753417219-113-04; Adószám: 25775341-2-41; Képviseli: Dr. Háry András
ügyvezető) részére.
A telki szolgalmi jog alapítás a Dancs Tibor földmérő vállalkozó (1148
Budapest, Nagy Lajos király útja 37/A.) által 10/2019. munkaszámon készített
változási vázrajz és terület-kimutatás alapján történhet.
A telki szolgalmi jog alapítására vonatkozóan az Autóipari Próbapálya Zala
Kft-vel szerződést kell kötni, melyben szerepeltetni kell az alábbi feltételeket:
-

-

-

-

Az
önkormányzat
vagyonáról,
a
vagyongazdálkodás
és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati
rendelet (Vagyonrendelet) 48. § (3) bekezdése alapján telki szolgalmi jog
(vezetékjog) megváltása (kártalanítás) egyszeri ellenértéke bruttó
1.832.610,- Ft (1.443.000,- Ft + ÁFA).
Tekintettel arra, hogy a járműipari tesztpálya beruházás megvalósítása
ZMJV Önkormányzata társfinanszírozásában zajlik, a Vagyonrendelet
48. § (3) bekezdése alapján a közgyűlés lemond a kártalanítási összeg
Autóipari Próbapálya Zala Kft., mint jogosult által ZMJV
Önkormányzata részére történő megfizetéséről.
A megállapított, de meg nem fizetendő kártalanítási összeg után a
mindenkori ÁFA törvénynek megfelelően felszámított 389.610,- Ft ÁFA
összegét az Autóipari Próbapálya Zala Kft. köteles átutalni ZMJV
Önkormányzata OTP Banknál vezetett 11749008-15432704 számú
bankszámlájára a szerződés aláírásától számított 30 napon belül.
A telki szolgalmi jog (vezetékjog) ingatlan-nyilvántartásban történő
bejegyeztetése az Autóipari Próbapálya Zala Kft. kötelezettsége és a Kft.
viseli az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a telki szolgalmi jog (vezetékjog)
alapítására vonatkozó szerződés - jelen közgyűlési határozatba foglalt
feltételekkel történő - aláírására.
Határidő:
Felelős:
2.

2020. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül
helyezi a ZMJVK 149/2019.(IX.30.) határozata 2. pontját.

3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű zalaegerszegi járműipari
tesztpálya beruházásra figyelemmel felhatalmazza a polgármestert, hogy a
projekt megvalósítása során felmerülő további ráépítést megállapító és
földhasználati jogot alapító szerződéseket, a beruházás megvalósításához és a
tesztpálya üzemeltetéséhez szükséges egyéb szerződéseket, megállapodásokat,
valamint a ZMJVK 29/2017. (III.02.) határozattal jóváhagyott, az Autóipari
Próbapálya Zala Kft-vel 2017. május 5-én megkötött területbérleti szerződés
ezekhez kapcsolódó további módosításait - a területbérleti szerződés keretein
belül - aláírja.
Határidő:
Felelős:

2021. december 31.
polgármester

Tárgy:Zalaegerszeg, Október 6. tér 3019 és 3028 helyrajzi számú ingatlanok
térítésmentes átvétele
ZMJVÖK 53/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, mint a Zalaegerszegi
Létesítményfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság /rövidített elnevezés:
Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. / (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u.
3., cégjegyzékszám: 20-09-067752, adószám: 13955106-2-20, vezető tisztségviselő:
Bánhegyi Péter ügyvezető) alapítói jogainak gyakorlója, felkéri a Kft. ügyvezetőjét,
hogy a zalaegerszegi 3019 és 3028 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett beépítetlen
terület” megnevezésű ingatlanok Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére történő térítésmentes átruházása érdekében a tulajdonjog átadásához
szükséges megállapodást készítse elő, és felhatalmazza annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
felkérésre: Bánhegyi Péter ügyvezető

Tárgy:A Városi Strand fejlesztésével összefüggő tulajdonosi döntések
ZMJVÖK 54/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, hogy
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező,
Zalaegerszeg, Mártírok u. 78. szám alatti 3323/8 hrsz-ú „kivett strandfürdő”
megnevezésű belterületi ingatlanon a „Zalaegerszegi Városi Uszoda Fejlesztése a
Modern Városok Program keretében” megnevezésű projekt I. ütemében megvalósult
kültéri medence és tartozékai a vízjogi, üzemeltetési engedély jogerőre
emelkedésének napjától (várhatóan 2020. április 1. napjától) 2022. május 31. napjáig
bérbeadásra kerüljön a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. (8900 Zalaegerszeg,
Stadion út 3.) részére Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontja, 108/B. § a) pontja és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdés b) pontja alapján
500.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj ellenében.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő:
Felelős:

2020. április 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Forrás átcsoportosítás a TOP-6.5. „Önkormányzatok energiahatékonyságának és
a megújuló energia-felhasználás arányának növelése” és a TOP-6.4. „Fenntartható
városi közlekedésfejlesztés” című intézkedések között
ZMJVÖK 55/2020. (III.05.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy
a ZMJVK 135/2018. (VIII.15.) sz. határozatában előírt energetikai átvilágítás
eredménye alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP6.5.1 konstrukción belül - az elérhető rendkívül alacsony támogatási intenzitás
miatt - új épületenergetika projektre támogatási kérelmet nem tud benyújtani.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP-6.4.1
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés konstrukció keretében benyújtandó
„Fenntartható közlekedésfejlesztési beavatkozások a belváros keleti
kapujában” című támogatási kérelem tartalmát az előterjesztés alapján
jóváhagyja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem
határidőn belüli benyújtásáról
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem
kedvező elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
dokumentumokat és a támogatási szerződést aláírja.
Határidő: támogatási kérelem benyújtására:
a TOP-6.4.1 konstrukció
területspecifikus
melléklete
módosítását követő 90 nap., legkésőbb 2020. október 31.
Felelős:
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Támogatási kérelem benyújtása „A Gébárti-tó és környékének rekreációs,
szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem” tárgyban a TOP6.3.2. konstrukcióra
ZMJVÖK 56/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a TOP 6.3.2-15
azonosítószámú „Zöld város fejlesztése” felhívásra benyújtandó „A Gébárti-tó
körbejárhatóságának biztosítása, a tó és környékének szabadidős használatát
elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem” című támogatási kérelem tartalmát az
előterjesztés alapján jóváhagyja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem
határidőn belüli benyújtásáról.
Határidő:
Felelős:

2020. május 29.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának (ITP)
módosítása
ZMJVÖK 57/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1.
az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város 2014-2020 időszakra vonatkozó módosított Integrált Területi
Programját;
2.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Integrált Területi Programja 2014-2020 című dokumentum Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Stratégiai, Tervezési és
Értékelési Főosztályának történő megküldéséről.
Határidő:
Felelős:

2020. március 13.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Tulajdonosi hozzájárulás az Andráshida TE 2020-2021-es TAO-pályázatához
ZMJVÖK 58/2020. (III.05.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul
ahhoz, hogy az Andráshida Torna Egylet Zalaegerszeg, Novák Mihály u. 10.
szám alatti 7173/1 helyrajzi számú „kivett sporttelep” megnevezésű ingatlanon
a 2020/2021 TAO pályázat keretein belül tárgyi eszköz beruházás (ingatlan)
jogcímen öltöző épület bővítést és felújítás hajtson végre. Az Andráshida
Torna Egylet 2020/2021-es TAO pályázathoz az önkormányzat önerőt nem
biztosít.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat, mint
tulajdonos nevében a pályázat megvalósításához szükséges nyilatkozatokat
aláírja.
Határidő:
Felelős:

2.

2020. március 26.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal,
hogy az ingatlan beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a
beruházás során létrejövő vagyonelemek az önkormányzat tulajdonába
kerülnek. A térítésmentes vagyonátvétel során az önkormányzatnak fizetési
kötelezettsége nem keletkezik. Felhatalmazza a Polgármestert a térítésmentes
vagyonátvételről szóló megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Tájékoztató
Zalaegerszeg
város
Környezetvédelmi
végrehajtásáról, valamint a 2020. évi Cselekvési Terv meghatározása

Programjának

ZMJVÖK 59/2020. (III.05.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja
Zalaegerszeg város Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról szóló
tájékoztatót és a 2020. évi Cselekvési Tervet. Felkéri a polgármestert, hogy az
előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztassa a lakosságot a város környezeti
állapotáról.
Határidő:
Felelős:

2020. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2019. évi támogatott munkaerő-kölcsönzési
tevékenységéről
ZMJVÖK 60/2020. (III.05.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt
Nonprofit Kft. 2019. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről szóló
tájékoztatót elfogadja.

2.

A 2020. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenység pénzügyi fedezete a 2020. évi
önkormányzati költségvetésben a 2019 évi maradvánnyal együtt, a
„Foglalkoztatás támogatás, munkaerő kölcsönzés” előirányzatban biztosított
16.708 e Ft, amely összeg tartalmazza a Kft. e feladatellátásához szükséges,
működési költségekhez felhasználható 3.340 e Ft-ot.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzügyi megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2020. március 5-i ülésén
tárgyalt tájékoztatók
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatókat fogadott el:






A kistérségi háziorvosi ügyeleti rendszer 2019. évi működéséről
A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 2019. évi tevékenységéről
A polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott 2019. évi döntéseiről
A Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről
A Beszerzési Testület 2019. évi működéséről

Tájékoztató a 2020. március 5-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatairól
Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 61/2020. (III.05.)
határozatával egy fő lakásbérleti jogviszonyát visszaállítja.
Tárgy: Átmeneti segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 62/2020. (III.05.)
határozatával egy személy átmeneti segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezését
elutasította.
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