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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ
VÁROS
KÖZLÖNYE

HIVATALOS LAP
2020. DECEMBER 16.
SZEMÉLYI RÉSZ
ZMJVÖK 282/2020. (XII.16.) határozata

a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda
magasabb vezetői beosztására kiírt
pályázat elbírálása

ZMJVÖK 283/2020. (XII.16.) határozata

a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó
Szervezet
magasabb
vezetői
beosztására kiírt pályázat elbírálása

ZMJVÖK 284/2020. (XII.16.) határozata

a
Városi
Sportlétesítmények
Gondnokság Intézménye magasabb
vezetői beosztására kiírt pályázat
elbírálása

ZMJVÖK 285/2020. (XII.16.) határozata

a Hevesi Sándor Színház gazdasági
igazgatója és a Zalaegerszegi
Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági
vezetője magasabb vezetői megbízása
meghosszabbítása

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ZMJVÖK 37/2020. (XII.16.) ÖR.

a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról

ZMJVÖK 38/2020. (XII.16.) ÖR.

az állatok tartásáról

ZMJVÖK 39/2020. (XII.16.) ÖR.

a 2020. évi költségvetésről szóló
2/2020.
(II.10.)
önkormányzati
rendelet módosításáról

ZMJVÖK 40/2020. (XII.16.) ÖR.

a helyi iparűzési adóról szóló
56/2007. (XII.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról

ZMJVÖK 41/2020. (XII.16.) ÖR.

az
intézményi
élelmezés
nyersanyagköltségeiről
szóló
43/2018. (XII.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról

ZMJVÖK 42/2020. (XII.16.) ÖR.

a
környezetvédelemről
szóló
17/2008. (IV.25.) önkormányzati
rendelet és a közösségi együttélés
alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztása,
megszegése
jogkövetkezményeiről szóló 11/2013.
(IV.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról

ZMJVÖK 43/2020. (XII.16.) ÖR.

a vásárokról és piacokról szóló
50/2004. (XII.03.) önkormányzati
rendelet módosításáról

ZMJVÖK 44/2020. (XII.16.) ÖR.

a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVÖK 45/2020. (XII.16.) ÖR.

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

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVÖK 270/2020. (XI.26.) határozata

veszélyhelyzetben
döntés
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
helyi
közúti
közforgalmi
személyszállítási szolgáltatásnak a
szociális dolgozók általi díjmentes
igénybevételéről

ZMJVÖK 271/2020. (XII.01.) határozata

a
településrendezési
eszközök
módosításának
partnerségi
egyeztetését
követő
döntés
meghozatala

ZMJVÖK 272/2020. (XII.03.) határozata

Bazita
városrész
Településrészi
Önkormányzat kérelmének elbírálása

ZMJVÖK 273/2020. (XII.03.) határozata

Ebergény városrész Településrészi
Önkormányzat kérelmének elbírálása

ZMJVÖK 274/2020. (XII.08.) határozata

Ságod
városrész
Településrészi
Önkormányzat kérelmének elbírálása

ZMJVÖK 277/2020. (XII.16.) határozata

jelentés a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról

ZMJVÖK 278/2020. (XII.16.) határozata

a 2020. évi költségvetésről szóló
2/2020.
(II.10.)
önkormányzati
rendelet IV. negyedévi módosítása

ZMJVÖK 279/2020. (XII.16.) határozata

az
intézményi
élelmezés
nyersanyagköltségeiről
szóló
43/2018. (XII.14.) önkormányzati
rendelet módosítása

ZMJVÖK 280/2020. (XII.16.) határozata

a vásárokról és piacokról szóló
50/2004. (XII.03.) önkormányzati
rendelet módosítása

ZMJVÖK 281/2020. (XII.16.) határozata

az önkormányzati bérlakások lakbére
mértékének felülvizsgálata

ZMJVÖK 286/2020. (XII.16.) határozata

a
Zalaegerszegi
Létesítményfenntartó Kft. 2021. évi előzetes
üzleti tervének elfogadása, az
ügyvezető
2021.
évi
prémiumfeltételeinek megállapítása

ZMJVÖK 287/2020. (XII.16.) határozata

a ZTE - SPORTSZOLG Kft. 2021.
évi
előzetes
üzleti
tervének
elfogadása

ZMJVÖK 288/2020. (XII.16.) határozata

a LÉSZ Kft. 2021. évi előzetes üzleti
tervének elfogadása, az ügyvezető
2021.
évi
prémiumfeltételeinek
megállapítása

ZMJVÖK 289/2020. (XII.16.) határozata

a Városgazdálkodási Kft. 2021. évi
előzetes üzleti tervének elfogadása, az
ügyvezető
2021.
évi
prémiumfeltételeinek megállapítása

ZMJVÖK 290/2020. (XII.16.) határozata

a Zalaegerszegi Televízió és Rádió
Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének
elfogadása, az ügyvezető 2021. évi
prémiumfeltételeinek megállapítása

ZMJVÖK 291/2020. (XII.16.) határozata

a Kvártélyház Kft. 2021. évi előzetes
üzleti tervének elfogadása

ZMJVÖK 292/2020. (XII.16.) határozata

a Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi
előzetes üzleti tervének elfogadása, az
ügyvezető
2021.
évi
prémiumfeltételeinek megállapítása

ZMJVÖK 293/2020. (XII.16.) határozata

a Zala-Müllex Kft. 2021. évi előzetes
üzleti tervének elfogadása, az
ügyvezető
2021.
évi
prémiumfeltételeinek megállapítása

ZMJVÖK 294/2020. (XII.16.) határozata

a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2021. évi előzetes üzleti tervének
elfogadása, az ügyvezető 2021. évi
prémiumfeltételeinek megállapítása

ZMJVÖK 295/2020. (XII.16.) határozata

a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
2021. évi előzetes üzleti tervének
elfogadása, a vezérigazgató 2021. évi
prémiumfeltételeinek megállapítása

ZMJVÖK 296/2020. (XII.16.) határozata

a Zalaegerszegi Rendezvényszervező
Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének
elfogadása

ZMJVÖK 297/2020. (XII.16.) határozata

javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város
Önkormányzatának
és
Polgármesteri Hivatalának 2021. évi
ellenőrzési tervére

ZMJVÖK 298/2020. (XII.16.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése 2021. I.
félévi munkatervének jóváhagyása

ZMJVÖK 299/2020. (XII.16.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának
jóváhagyása

ZMJVÖK 300/2020. (XII.16.) határozata

Göcseji Múzeum felújítási ideje alatt
a múzeum átmeneti elhelyezésével
kapcsolatban
hozott
112/2018.
(VI.14.) sz. határozat felülvizsgálata

ZMJVÖK 301/2020. (XII.16.) határozata

Vágóhíd
utcai
fejlesztése

ZMJVÖK 302/2020. (XII.16.) határozata

„Nemzeti Ovi-Sport Program” című
pályázaton való részvétel

ZMJVÖK 303/2020. (XII.16.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
áttekintése [2018-2020]

ZMJVÖK 304/2020. (XII.16.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
helyi klímastratégiájának elfogadása

ZMJVÖK 305/2020. (XII.16.) határozata

hozzájárulás
a
Zalaegerszegi
Városfejlesztő Zrt. részvételéhez a
ZalaZONE Tudományos Park Kft.
alapításában

ZMJVÖK 306/2020. (XII.16.) határozata

MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
megszüntetése

ZMJVÖK 307/2020. (XII.16.) határozata

kulturális intézmények szervezeti és
működési
szabályzatainak
jóváhagyása

ZMJVÖK 308/2020. (XII.16.) határozata

közterületek elnevezése

ZMJVÖK 309/2020. (XII.16.) határozata

helyi építészeti érték felújításának
támogatása
megállapodás
határidejének módosítása; pályázati
felhívás határidejének módosítása- a
helyi építészeti értékek felújításának
és a díszkivilágítás kiépítésének
támogatására

birkózó

terem

ZMJVÖK 310/2020. (XII.16.) határozata

a METRANS Zalaegerszeg
névhasználati kérelme

ZMJVÖK 311/2020. (XII.16.) határozata

egyéb szervezetek támogatási keret
terhére benyújtott kérelem

ZMJVÖK 312/2020. (XII.16.) határozata

a Magyar Labdarúgó Szövetség Zala
Megyei Igazgatósága nem lakás célú
helyiségbérlet (Zalaegerszeg, Kossuth
L. u. 47-51. II. emelet 203. sz. iroda)
iránti kérelme

ZMJVÖK 313/2020. (XII.16.) határozata

igazgatási szünet elrendelése

ZMJVÖK 314/2020. (XII.16.) határozata

beszámoló a TOP projektek aktuális
állásáról (2020.12.01-ei állapot)

ZMJVÖK 315/2020. (XII.16.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
helyi
közforgalmú
közlekedési
feladatainak ellátásáról szóló 2019.
évi beszámoló elfogadása

ZMJVÖK 316/2020. (XII.16.) határozata

tájékoztató Zalaegerszeg Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
részvételével létrehozott társulások
2020. évi tevékenységéről

ZMJVÖK 317/2020. (XII.16.) határozata

tájékoztató Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város 2020. évi kommunikációs
tevékenységéről

ZMJVÖK 318/2020. (XII.16.) határozata

tájékoztató Zalaegerszeg Megyei
Jogú
Város
nemzetközi
kapcsolatainak
2020.
évi
eseményeiről

ZMJVÖK 319/2020. (XII.16.) határozata

tájékoztató a tanácsnok 2020. évi
tevékenységéről

ZMJVÖK 331/2020. (XII.16.) határozata

Ovi-Sport Közhasznú
támogatása

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Kft.

Alapítvány

Tájékoztató a zárt határozatokról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyűlése
2021.
I.
félévi
munkaterve

SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt
pályázat elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 282/2020.
(XII.16.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 2020. december 31-től
2025. december 31-ig Szíjártóné Herbai Erzsébetet bízza meg a Zalaegerszegi
Kertvárosi Óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátásával.
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (2) bekezdése,
7. és 8. számú melléklete, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16.
§ (11) bekezdése, valamint 16. § (5a) bekezdése alapján, továbbá vezetői pótlékát az
Nkt. 8. melléklete alapján az illetményalap 40 %-ában állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői beosztására
kiírt pályázat elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 283/2020.
(XII.16.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 Gehér Mariannt 2021.
január 01- 2025. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a
Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői beosztásának ellátásával.
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései
szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 227.800.-Ft-ban, magasabb
vezetői pótlékát a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A. §-a alapján a pótlékalap 250
%-ában állapítja meg.
A megbízással kapcsolatos intézkedések megtételéről a polgármester saját hatáskörben
gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2020.december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Városi Sportlétesítmények Gondnokság Intézménye magasabb vezetői
beosztására kiírt pályázat elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 284/2020.
(XII.16.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 Bodrogi Csabát 2021.
január 01- 2025. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a Városi
Sportlétesítmények Gondnokság Intézménye magasabb vezetői beosztásának
ellátásával.
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései
szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 145.400.-Ft-ban, magasabb
vezetői pótlékát a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A. §-a alapján a pótlékalap 250
%-ában állapítja meg.
A megbízással kapcsolatos intézkedések megtételéről a polgármester saját hatáskörben
gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Hevesi Sándor Színház gazdasági igazgatója és a Zalaegerszegi
Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetője magasabb vezetői megbízása
meghosszabbítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 285/2020.
(XII.16.) határozata
I.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) 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 Szabó Józsefet 2021.
január 01-től 2025. december 31-ig terjedő határozott időtartamra a Hevesi Sándor
Színház gazdasági igazgatójának megválasztja.
Személyi alapbérét havi bruttó 600.000.- forintban állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

II.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) 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 Patakiné Sümegi Máriát
2021. január 01- 2025. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a

Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetői (magasabb vezető)
beosztásának ellátásával.
Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő
munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései
szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 160.530,-Ft-ban, magasabb
vezetői pótlékát a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 10/A. §-a alapján a pótlékalap 150
%-ában állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
37/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig terjedő időszakra a
gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert,
hogy az önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje és az
önkormányzat kiadásait a 2. §-ban foglaltak szerint teljesítse.
(2) A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak
irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában
a) kiadás csak az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül időarányosan, illetve
folyamatos feladatellátás biztosításához szükséges mértékig teljesíthető,
b) a polgármester jogosult a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(II.10.)
önkormányzati rendelet alapján tett kötelezettségvállalásokból és a megkötött
szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére,
c) fejlesztés és felújítás tekintetében új feladatra kötelezettség nem vállalható, kivéve
pályázati forrás terhére,
d) az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak pályázati forrás terhére, annak
kiutalását követően teljesíthető,
e) a polgármester jogosult a költségvetési szervek részére az alapműködéshez szükséges
pénzügyi források biztosítására.
3. § (1) A célra, feladatra kapott forrásokon kívüli előző évi szabad maradványok
terhére, annak jóváhagyásáig kötelezettség nem vállalható.
(2) A közigazgatási és önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő
kifizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegű kiadásokra nem
vonatkozik a 2. §-ban foglalt korlátozás.
4. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat
a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.
5. § E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és a 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
Balaicz Zoltán sk.
címzetes főjegyző
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
38/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 és az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (2)-(3)
bekezdésében és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
48/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § (1) A város területén kedvtelésből állatot tartani csak a vonatkozó közegészségügyi,
állategészségügyi, állatvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásával, az építési
előírásoknak megfelelő épületben e rendeletben, valamint a központi jogszabályokban
meghatározott módon lehet.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén valamennyi természetes és
jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre, aki/amely kedvtelésből tartott
állatot tart (a továbbiakban: állattartóra).
(3) A rendelet 4. §-ának hatálya a háziasított állatfajok gazdátlan egyedeire is kiterjed.
(4) A rendelet 5. §-ának és 2. mellékletének a hatálya valamennyi állatra kiterjed.
(5) E rendelet alkalmazásában kedvtelésből tartott állat a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott állat.
2. § (1) Az állatok tartására szolgáló helyiségeket szükség szerint ki kell takarítani és
rendszeres fertőtlenítéséről gondoskodni kell.
(2) Az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok (legyek) és rágcsálók
elszaporodását meg kell akadályozni, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
3. § Ebet idomítani, futtatni külterületen, valamint az erre a célra kijelölt, az 1.
mellékletben felsorolt önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanokon lehet.
4. § (1) A gyepmester a gazdátlan, kóbor állatot a közterületen befogja és elszállítja a
gyepmesteri telepre.
(2) A befogott állat tulajdonosa köteles a tulajdonjogát hitelt érdemlő módon (pl. oltási
könyv) igazolni, valamint a befogással és elhelyezéssel kapcsolatos költségeket
megtéríteni.
(3) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény egyéb
rendelkezései alkalmazásával a gyepmesteri telepre szállított állat tartási költségét a 2.
mellékletben meghatározott költségek figyelembevételével kell meghatározni.
(4) Ha az állat gyepmesteri telepen nem tartható, akkor az állatot a követelményeknek
megfelelő állattartónál kell elhelyezni.
(5) Az az állattartó, aki az önkormányzat megbízásából az állat megfelelő elhelyezéséről
gondoskodik, köteles a jegyző felhívására haladéktalan tájékoztatást adni az állattartás
felmerült költségeiről, azok önkormányzat általi megelőlegezése és továbbhárítása

céljából.
(6) Az állatok kábítással történő befogásának a költsége – a kábítást végző állatorvos
által kiállított számla alapján – egyedileg kerül megállapításra és kiszámlázásra a
befogott állat tulajdonosa részére.
5. § Az önkormányzat illetékességi területén az állati eredetű melléktermék, állati hulla
elszállításáról, ha annak tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik,
vagy ha azt – a nem az önkormányzat kezelésében lévő közutak kivételével –
közterületen találták, a gyepmester köteles gondoskodni. A tulajdonos ismertté válása
után az elszállítással, valamint az ártalmatlanítással járó - a 2. mellékletben szereplő
költségek figyelembevételével meghatározott - költségeket a tulajdonos köteles az
önkormányzat számára, külön számla ellenében, megtéríteni.
6. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
(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: Keör.) 18. §-a helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„18. § Az ebtartó a felügyelete alatt álló ebet a belterület közterületein - kivéve az ebek
futtatására kijelölt területet - és a tiltó táblával jelölt más közterületeken csak pórázon
vezetheti. Az ebtartó az ebet – bűncselekménynek, szabálysértésnek vagy állatvédelmi
bírság kiszabására okot adó magatartásnak nem minősülő módon – felügyelet nélkül
nem bocsáthatja közterületre, nem hagyhatja kóborolni.”
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az állatok tartásáról szóló
44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Keör. 17. §-a.
(5) E rendelet 6. § (2)-(5) bekezdése 2021. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 38/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

KUTYAFUTTATÁSRA, IDOMÍTÁSRA KIJELÖLT
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TERÜLETEK
1.) Kaszaházi (régi) állatvásártér.
2.) A Kaszaházi Zala hídtól nyugatra, a Zala folyó, a vízelvezető árok és a védtöltés
közötti terület.
3.) A Balatoni úti parkerdőben a Vérmalomhoz bevezető úttól keletre, a táblával
megjelölt rész.
4.) A Kertváros déli részén a beépítetlen terület táblával megjelölt része.
5.) Kispest u. és Pais u. között lévő kiserdőben elkerített zárt kutyafuttató.
6.) A Páterdombon a Baross Gábor utca és a Holub utca kereszteződésénél elkerített zárt
kutyafuttató.
7.) A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája mögötti
területen kialakított zárt kutyafuttató.
8.) Vizslaparkban elkerített zárt kutyafuttató.
9.) Kertvárosban az Apáczai ÁMK mögötti területen kialakított zárt kutyafuttató.

2. melléklet a 38/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
A GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
1.) A gyepmester által történő szállítás költsége:
Ft/km+ÁFA
2.) Az állati hulladékgyűjtő edényben való elhelyezés költségei:
2.1.) Állatok 40 kg-ig
Ft/kg+ÁFA
2.2.) Állatok 40 kg felett
Ft/kg+ÁFA

165,-

165,299,-

3.) Állat befogása kábítás nélkül:
Ft/db+ÁFA

2.898,-

4.) Állatok gyepmesteri telepen történő tartása:
Ft/nap+ÁFA

1.449,-

Gyepmesteri telep címe: Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
39/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4)
bekezdésében, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában
meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi összes
bevételének előirányzatát 66.553.877 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési
bevételek összegét 28.427.448 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési bevételek:
- működési célú támogatások államháztartáson belülről
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
- közhatalmi bevételek
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
-működési célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5.685.525 E Ft
8.990.980 E Ft
5.609.981 E Ft
7.314.488 E Ft
765.376 E Ft
33.931 E Ft
27.167 E Ft

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.
mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2020. évi összes kiadást 66.553.877 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások
összegét 54.336.213 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
Költségvetési kiadások:
- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai
- egyéb működési célú kiadások
ebből: működési célú tartalék

4.725.950 E Ft
895.130 E Ft
11.759.189 E Ft
99.118 E Ft
3.195.329 E Ft
637.973 E Ft

- beruházási kiadások
ebből: tartalék
- felújítási kiadások
ebből: tartalék
- egyéb felhalmozási célú kiadások

27.971.455 E Ft
31.200 E Ft
5.447.098 E Ft
9.006 E Ft
242.944 E Ft

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6.,
6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány összegét 25.908.765 E Ft-ban, ebből a működési hiányt
6.639.717 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 19.269.048 E Ft-ban állapítja meg.
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
Előző évek maradványának igénybevétele
Működési célra:
6.739.503 E Ft
Felhalmozási célra:
10.547.924 E Ft
Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:
20.687.483 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső
finanszírozására szolgáló bevételek:
Felhalmozási célú hitel felvétele
150.000 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések
1.519 E Ft
Finanszírozási bevételek összesen: 38.126.429 E Ft
Finanszírozási kiadások (működési célra):
Forgatási célú értékpapír vásárlás

99.786 E Ft
11.987.307 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing
kötelezettség fejlesztési célra):
129.052 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
1.519 E Ft
Finanszírozási kiadás összesen:
12.217.664 E Ft”
2. § Az R 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezése lép:
„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.113 főben, a 10. mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.”
3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1.,
2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.
4. § Jelen 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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
40/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. és 7. §-ában, 39/C. §-ában, valamint 43. §
(2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Iar.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. és 7. §-ában, 39/C. §-ában, valamint 43. §
(2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. § Az Iar. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.”
3.§ Hatályát veszti az Iar. 6. § (2) bekezdése.
4. § E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti. E rendelet rendelkezéseit a 2021. január 1. napja után keletkezett
adókötelezettségre kell alkalmazni.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
41/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete
az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló
43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. (XII.14.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 41/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák ÁFA nélküli nyersanyag normája:
2021. évre
Szociális intézmények
1.

Bölcsődék

2.

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Ezen belül:
- ebéd:
Felnőtt ebéd:
Nappali ellátás
(ebéd)
Idősek Gondozóháza, Idősek Otthona
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
Étkeztetés (ebéd)

3.
4.

491,- Ft/fő
245,- Ft/fő
368,- Ft/fő
363,- Ft/fő
822,- Ft/fő
363,- Ft/fő

Köznevelési intézmények

1.

2.
3.
4.
5.

Óvodai napközi otthon
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Ezen belül:
- ebéd:
Felnőtt ebéd
Általános iskolai napközi otthon
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Általános iskolai ebéd
Felnőtt ebéd
Középiskolai kollégium
Középiskolai ebéd
Felnőtt ebéd

457,- Ft/fő
276,- Ft/fő
368,- Ft/fő
592,- Ft/fő
368,- Ft/fő
368,- Ft/fő
948,- Ft/fő
411,- Ft/fő
368,- Ft/fő

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
42/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló 17/2008.
(IV.25.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 11/2013.
(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10. § (2) bekezdésében, 46. § (1)
bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdés f) pontjában és 58. §ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
85. § (1) bekezdés i) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 142/C. § (1) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés d)
pontjában, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő
szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás
alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és 13. §
(1) bekezdés 11. pontjában, 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 környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének a kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § A környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet1.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10. § (2) bekezdésében, 46. § (1)
bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdés f) pontjában és 58. §ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában, a veszélyhelyzet ideje alatt
alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.)
Korm. rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.
§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei
Kormányhivatal véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:”

2. § (1) A Rendelet1. 3. §-a a következő q) ponttal egészül ki:
[A rendelet alkalmazásában:]
„q) jelentős zaj: ha a zajforrás keltette zaj vagy rezgés érzékszervi észleléssel
megállapíthatóan a környező lakosság nyugalmát zavarja."
(2) A Rendelet1. 4. § (3) bekezdésében a „Zala Megyei Mezőgazdasági, Szakigazgatási
Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Zala Megyei
Kormányhivatal” szövegrész lép.
(3) A Rendelet1. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A város területén tilos:
a) akár emberi hanggal, akár hangszerrel vagy más technikai, illetve egyéb eszközzel a
köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása,
b) jelentős zajt keltő munkák (pl.: fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép
használata, építőipari munkák) végzése este 20 óra és reggel 7 óra, június 1-től
szeptember 30-ig este 21 óra és reggel 7 óra között, vasárnap, újév napján,
nagypénteken, húsvéthétfőn, pünkösdhétfőn, mindenszentek napján és karácsonykor,
kivéve az azonnali hibaelhárítási munkákat és a közterületek gondozása körében végzett
tevékenységet.
(2) Nem kell a zaj- és rezgés kibocsátási határértéket megkérni közterületi
rendezvények megtartása esetén.
(3) A város területén a szabad térben működtetett, szabadidős zaj- vagy rezgésforrást
reggel 7 órától hajnali 2 óráig lehet üzemeltetni a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint.”
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet2.) 4. §-a következő d) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„d) jelentős zaj: ha a zajforrás keltette zaj vagy rezgés érzékszervi észleléssel
megállapíthatóan a környező lakosság nyugalmát zavarja."
(2) A Rendelet2. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tilos zaj- és rezgésbírság kiszabásával nem járó és csendháborításnak nem
minősülő jelentős zajt keltő munkát (pl.: fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő,
fűrészgép használata, építőipari munkák) este 20 óra és reggel 7 óra, június 1-től
szeptember 30-ig este 21 óra és reggel 7 óra között, valamint vasárnap, újév napján,
nagypénteken, húsvéthétfőn, pünkösdhétfőn, mindenszentek napján és karácsonykor
végezni, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkákat és a közterületek gondozása
körében végzett tevékenységet.”
4. § Hatályát veszti a Rendelet2. 9. §-ában az „és parkolni” szövegrész.
5. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
43/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a vásárokról és piacokról szóló
50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet.) 8. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ (3) A területhasználati szerződéssel rendelkező és területhasználati díjat fizető
kereskedők e díjon felül a napi helypénz megfizetésére azokra a napokra, amelyekre
szerződéssel rendelkeznek, nem kötelezhetők. A kereskedők a területhasználati díjat
havonta, a tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapjáig kötelesek megfizetni az
üzemeltető számlázása alapján.
Esetenként az üzemeltető engedélyével nagyobb árusítóhely is igényelhető, melyért napi
helypénzt kell fizetni.”
2. § (1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A vásár, piac, vásárcsarnok rendjét, és az e rendeletben foglalt
rendelkezéseket megszegőkkel szemben az üzemeltető pótdíjat szab ki az alábbiak
szerint:
a) aki a piac területét szennyezi, vagy az árusítás közben, illetve befejezésekor a
takarítást elmulasztja alkalmanként 3000,- Ft pótdíjat köteles fizetni,
b) aki a területhasználati díjat, vagy a helybiztosítási díjat a szerződésben meghatározott
határidőben nem fizeti meg, a szerződésben szereplő m2 x 100 Ft összegű pótdíjat
köteles fizetni a jogtalan területhasználat napjaira.”
3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
5. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 10. § (4) bekezdése.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 43/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet az 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelethez
A PIACOK, VÁSÁROK HELYE, IDEJE ÉS IDŐTARTAMA
1. Országos kirakóvásár
Helye: - iparcikk vásár a Városi Sportcsarnok előtti terület, az Udvardy Ignác tér
(2897/20 hrsz. és 2897/21 hrsz.) és a 2897/18 hrsz-ú terület Jégcsarnok
melletti burkolt része.
- zöldség, gyümölcs árusítás a vásárcsarnokban és piactéren.
Ideje: minden hónap második keddje
Időtartama : 6,00 -14,30 h
2. Heti kirakóvásárok
Helye :
1. vásárcsarnok (hrsz. 3616)
2. piactér (hrsz. 3617)
3. piactéren a vásárcsarnok és Büntetés-végrehajtási Intézet közti terület (hrsz.
3617)
4. Deák F. tér könyvtárral határos szakasza
5. Mérleg tér (közvetlenül a Vásárcsarnok északi bejárata felőli terület)
6. Munkácsy u. 11. (hrsz.3612)
7. Szeglet u. 1. (hrsz. 3614)
Ideje:
minden héten kedd, péntek és szombat.
Időtartama : kedd, péntek, szombat : 6,00 - 13,00 óra
3. Napi élelmiszerpiac
Helye :
piactér, vásárcsarnok
Ideje :
hétfő kivételével a hét minden napja
Időtartama : keddtől - szombatig 06,00 órától 13,00 óráig
vasárnap 06,00 órától 12,00 óráig
4. Használtcikk piac
Helye :
- piactéren a vásárcsarnok és Büntetés-végrehajtási Intézet közti terület (hrsz.
3617)
- Mérleg tér (hrsz. 3637)
- Várkör utca (hrsz. 3633/1)
- Szeglet u. (hrsz. 3614)
- Munkácsy u. 11. (hrsz.3612)
Ideje: minden szombaton és vasárnap
Időtartama: 06,00 órától 13,00 óráig
Helye :
Várkör 21. (hrsz. 3633/1)
Várkör u. (3621 hrsz.) északi járdáinak mindkét oldala
Ideje: minden vasárnap
Időtartama: 06,00 órától 13,00 óráig

5. Egyéb vásárok
Helye: piactéren a vásárcsarnok és a vásárcsarnokot körülvevő utcarészek
Ideje:
karácsony és húsvét előtti két hét, valamint a mindenszentek napját
(november 1.) megelőző két iparcikk piaci nap
Időtartama: 06,00 órától 13,00 óráig
6. Búcsúvásár
Helye: Andráshidán az Öveges József Ált., Iskola és környéke
Bazitán a Bazitai u. 11. sz. melletti parkoló és környéke
Besenyő az élelmiszerbolt, parkoló és környéke
Botfán a Botfa u. 3. sz.alatti italbolt, élelmiszerbolt és környéke
Csácsbozsokon a 76-os főközlekedési út, Nyerges u. csatlakozása és
környéke, valamint a csácsihegyi kápolna és környéke
Ebergényben a kápolna és környéke
Egerszeghegyen a kápolna és környéke
Pózván az autóbusz forduló és környéke
Ságodban az iskola és környéke
Szenterzsébethegyen a kápolna és környéke
Páterdombon, a Honvéd u. 70. sz. előtti parkoló, kereszteződés és
környéke
Jánkahegyen a harangláb és környéke.
Ideje: változó, a városrész templomának (kápolnájának) búcsújával esik egybe.
7. Húsvéti és karácsonyi vásár
Helye:
Ideje:

Dísz tér - Kosztolányi utcáig bezárólag
Húsvét előtt legfeljebb 3 hét
Karácsony előtt négy hét

Időtartama: az önkormányzattal kötött szerződés alapján a szervező határozza
meg.
8. Helyi termelői piac:
Helye: Zalaegerszeg, Piac tér (3617 hrsz.)
Ideje: minden hónap második csütörtök
Időtartama: 14.00 órától 18.00 óráig”

2. melléklet a 43/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS A ZALAEGERSZEGI IPARCIKK PIAC
DIFFERENCIÁLT HELYEIRŐL

I. kategóriájú helyek:
Deák tér
-

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

5 m sátor
4 m sátor
5 m sátor
2 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

Piac tér

II. kategóriájú helyek:
Büntetés végrehajtási intézet és vásárcsarnok között
1.
2.
3.
4.
5.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
3 m sátor
3 m sátor
1,5 m sátor

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor

Mérleg tér (Közvetlenül a Vásárcsarnok Északi bejárata felőli terület)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
4 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor
5 m sátor”

III. kategóriájú helyek:
Munkácsy u. 11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
44/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3)
bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
A rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. §

Ez a rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 44/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
A temetési hely megváltási és újraváltási díja
Megnevezés
1. Sírhely megváltása (25 évre) /felnőtt/:
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- az Új köztemetőben kiemelt sírhely
- peremterületi köztemetőkben
Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese
számítandó fel.
2. Sírhely újraváltása (25 évre) / felnőtt/:

- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese
számítandó fel.
3. Gyermeksírhely megváltása (25 évre):
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
4. Gyermeksírhely újraváltása(25 évre)
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
5. Sírbolt megváltása (60 évre):
Új, négy személyes elhelyezésére alkalmas
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
Kétszemélyes elhelyezésére alkalmas sírbolt
esetén fenti díjtételek 50 %-a érvényesítendő.
6. Sírbolt újraváltása (60 évre):
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
7. Urnasírbolt megváltása (25 évre):
- a Göcseji úti köztemetőben
- a Göcseji úti köztemetőben reprezentatív
urnasírbolt
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
8. Urnasírbolt újraváltása (25 évre)
- a Göcseji úti köztemetőben
- a Göcseji úti köztemetőben reprezentatív
urnakripta
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben

2021. évi
nettó díj (Ft)

2021. évi
bruttó díj (Ft)

180 000
33 000
64 000
11 000

228 600
41 910
81 280
13 970

50 000
18 000
8 000

63 500
22 860
10 160

9 000
7 000
4 000

11 430
8 890
5 080

6 000
5 000
2 500

7 620
6 350
3 175

300 000
130 000
60 000

381 000
165 100
76 200

100 000
40 000
18 000

127 000
50 800
22 860

60 000

76 200

100 000
25 000
11 000

127 000
31 750
13 970

18 000

22 860

30 000
10 000
3 000

38 100
12 700
3 810

9. Urnasírhely megváltása (10 évre):
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
10. Urnasírhely újraváltása (10 évre):
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
- peremterületi köztemetőkben
11. Hagyományos urnafülke megváltása
(10 évre):
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben
12. Hagyományos urnafülke újraváltása
(10 évre)
- a Göcseji úti köztemetőben
- az Új köztemetőben

11 000
3 000

13 970
3 810

6 000
5 000
2 000

7 620
6 350
2 540

30 000
20 000

38 100
25 400

10 000
6 000

12 700
7 620

2. melléklet a 44/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez
Temetői létesítmények igénybevétele, temetőfenntartási hozzájárulás és az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások díjai
Megnevezés

2021.évi
nettó díj (Ft)

2021. évi
bruttó díj (Ft)

1. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő
létesítmény igénybevételi díj temetésenként
(A díj magába foglalja a temetőben lévő
közművek (villany), ravatalozó használat,
valamint a hulladékszállítás és ártalmatlanítás
költségét is.)
19 320
2. Sírköves vállalkozó által fizetendő temető fenntartási
hozzájárulás. A díj egyúttal tartalmazza a síremlék felállítási
engedély díját is.
Köztemetőnként (Ft/sírhely/felépítmény)
- a Göcseji úti köztemetőben
3 500
- az Új köztemetőben
1 500
- Peremterület köztemetőkben
1 000
3. Egyéb üzemeltetői díjak
3.1. Sírásás, sírhelynyitás díjai
3.1.1. Felépítmény nélküli sírhely esetén
- nem mélyített sír
16 905
- mélyített sír
21 000
- gyermeksír
5 250
- urnasír
10 500
3.1.2. Felépítménnyel rendelkező sírhely
esetén
- nem mélyített sír
24 150
- mélyített sír
29 400
- gyermeksír
7 350
- urnasír
13 650
3.1.3. Sírbolt esetén
18 900
3.1.4. Sírbolt takarítása, fertőtlenítése,
maradványok összeszedése
29 400
3.2. Sírbahelyezés
10 500
3.3. Visszahantolás díjai
- egyes sírhely
6 300
- kettes sírhely
6 300
- Gyermeksírhely
1 575
3.4. A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap)
6 300
3.5. A temetőben szállító járművön történő
szállítás
- Kézi kocsi
8 400
4. Köztemetőkből többlet föld elszállítása
és elhelyezése építményes sír esetén
(Ft/sírhely)
10 500
5. Urnaelhelyezés
6 300

24 536

4 445
1 905
1 270

21 469
26 670
6 668
13 335

30 671
37 338
9 335
17 336
24 003
37 338
13 335
8 001
8 001
2 000
8 001

10 668

13 335
8 001

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
45/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló
19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 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.) 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„(6) Az 1. díjövezetben (belváros), a Sütő utcában és a Deák Ferenc tér 3-5. társasház előtti
parkolókban (4. díjövezet) a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama egy
óra.”
2. § Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A fizető parkolóhelyeken váltható legrövidebb idő 15 perc, az 1. díjövezetben (belváros)
és a 4. díjövezetben a Sütő utcában és a Deák Ferenc tér 3-5. társasház előtti parkolókban a
díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama egy óra, a 2-4. díjövezetekben és a
Parkolóházban a leghosszabb idő nincs korlátozva.”
3. § Az R. 14. § (1)-(2) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) Azokra a férőhelyekre, amelyeknél a kizárólagos használat közlekedési szempontból
biztosítható és a (2) bekezdés szerinti jelölés műszakilag lehetséges kizárólagos használati jog
is bérelhető a közútkezelő hozzájárulása esetén.
(2) A kizárólagos használatú férőhelyeket abból a célból, hogy azokat más járművek ne
foglalhassák el - a közútkezelő előírásai alapján - a bérlő köteles megjelölni a burkolaton
ragasztott kivitelű, fehér színű útburkolati jellel, melyet maradéktalanul köteles eltávolítani a
kizárólagos használat megszűnésekor.
(4) A kizárólagosan igénybevett parkolók száma nem haladhatja meg az I. mellékletben
díjövezetek szerint felsorolt, érintett parkolóban lévő férőhelyek 10%-át.”
4. § Az R. I. mellékletének 37. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„37. Sütő u. és a Deák Ferenc tér 3-5. társasház előtti parkolók”
5. § (1) Az R. II. mellékletének 3) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3) Bérletárak
Az 1. díjövezetben (belváros) és a 4. díjövezetben a Deák Ferenc tér 3-5. társasház előtti
parkolókban, valamint a Sütő utcában a 3/a.)-c.) pontok szerinti bérlet nem váltható.
A díjak meghatározása – a rendeletben meghatározott kivételekkel - naptári időszakra
vonatkozik.”

(2) Az R. II. mellékletének 4/a. és 4/b. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„4/a.) A kizárólagos használati jogok éves díjai:
Díjövezet
2. díjövezet
3. – 4. díjövezet

Ft
248 900
203 900

Parkolóház
300 000 Ft

4/b.) A kizárólagos használati jogok havi díjai:
Díjövezet
2. díjövezet
3. – 4. díjövezet

Ft
20 900
17 000

Parkolóház
25 500 Ft

6. § Az R. III. melléklete az alábbiakkal egészül ki:
„Mártírok útja 75., Zárda utca 2-16.”
7. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 277/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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:
1.
223/2019. (XII.12.), 55/2020/2. (III.05.), 221/2020/1.,2. (IX.10.), 234/2020. (X.15.),
236/2020/I.4., II.2. (X.15.), 242/2020. (XI.13.), 243/2020. (XI.16.), 245/2020/2. (XI.19.),
246/2020. (XI.19.), 248/2020. (XI.19.), 252/2020. (XI.19.), 253/2020. (XI.19.), 256/2020/2.
(XI.19.), 257/2020. (XI.19.), 258/2020. (XI.19.), 260/2020. (XI.19.), 261/2020. (XI.19.),
266/2020. (XI.19.), 267/2020. (XI.19.), 269/2020. (XI.23.), 270/2020. (XI.26.), 272/2020.
(XII.03.), 273/2020. (XII.03.), 274/2020. (XII.08.) lejárt határidejű határozatainak
végrehajtását megállapítja.
2.

255/2020. (XI.19.) határozata végrehajtási határidejét 2021. március 31-re módosítja.

Tárgy: A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet IV.
negyedévi módosítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 278/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 3/2020. (II.06.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„ 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési
évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés

Sorszá
m

Helyi és települési adók

01

Tulajdonosi bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok

02
03

tárgyév

5.599.000
429.945
10.981

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő
1. évben
5.981.000
410.000
8.000

2. évben
3. évben
6.160.000 6.345.000
410.000
410.000
8.000
8.000

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb
tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése és részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Privatizációból származó bevételek
Garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból
eredő fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési
kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(20+...+27)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból
eredő fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési
kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő
fizetési kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-28)

04

765.376

80.000

75.000

70.000

08
09
10

6.805.302
3.402.651

6.479.000
3.239.500

6.653.000
3.326.500

6.833.000
3.416.500

151.270

149.685

146.802

145.413

11
12
13

126.270

124.685

121.802

120.413

25.000

25.000

25.000

25.000

3.249

11.640

18.745

18.323

3.249

11.640

18.745

18.323

154.519

161.325

165.547

163.736

3.248.132

3.078.175

3.160.953

3.252.764

05
06
07

14
15
16
17
18
19

20
21
22
22
24
25
26
27
28
29

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

éves zárszámadás
Balaicz Zoltán polgármester”

Tárgy: Az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. (XII.14.)
önkormányzati rendelet módosítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 279/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.03.) 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
a közétkeztetés rezsiköltségét 2021. január 1. naptól kezdődően az alábbiak szerint fogadja el:
Megnevezés

Nettó rezsiköltség
Ft/adag/étkezés

Óvodai napközi otthon (tízórai, ebéd, uzsonna)

335

Általános iskolai napközi otthon (tízórai, ebéd, uzsonna)

469

Óvodai felnőtt ebéd

208

Általános iskolai ebéd

295

Általános iskolai felnőtt ebéd

208

Középiskolai kollégium (reggeli, ebéd, vacsora)

779

Középiskolai ebéd

359

Középiskolai felnőtt ebéd

208

A Hungast-ZEG Kft. közétkeztetési szolgáltató - döntésről szóló - tájékoztatásáról a
polgármester saját hatáskörében intézkedik.
Határidő: 2020. december 22.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet
módosítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 280/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 245/2020. (XI.19.) határozatának V. b. és c. pontját az
alábbiak szerint módosítja:

Megnevezés
Területhasználati díj:

V. Fizetési határidők
Határidő

b. iparcikk piac:
c. vásárcsarnok:

tárgyhót megelőző hónap utolsó
munkanapja
tárgyhót megelőző hónap utolsó
munkanapja

Felkérem a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy az érintettek értesítéséről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. december 18.
felkérésre Horváth István igazgató

Tárgy: Az önkormányzati bérlakások lakbére mértékének felülvizsgálata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 281/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 úgy dönt, hogy a lakások bérletéről, valamint
elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet 46. § (1) bekezdésében
előírt éves felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve 2021. január 1-jétől nem változtat a
lakbérek jelenleg hatályos összegén.
A jelen határozattal érintettek értesítésre kerülnek.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének
elfogadása, az ügyvezető 2021. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 286/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 döntéseket hozza:
1.
A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 252.170
eFt nettó árbevétellel és -19.233 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a
határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. május 31.
felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

2.
A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó
prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:

Kft.

ügyvezetőjének

2021.

évi

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő prémium adható az
Alsóerdei Kalandpark projekt előkészítésében való aktív részvételéért (önkormányzattal és a
kivitelezővel szorosan együttműködve) és a projekt üzemeltetési koncepciójának
kidolgozásáért.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható az új
Városi Sport- és Tanuszoda beruházásának ideje alatt az önkormányzattal és a kivitelezővel
való folyamatos együttműködés, az ideiglenes, fedett kültéri medence hatékony, gazdaságos
és zavartalan működésének megteremtése, valamint a jövőbeni, megalapozott üzemeltetési
modell kidolgozása esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható az új
sportcsarnok tervezésében való aktív közreműködés, a beruházás szakmai előkészítése,
üzemeltetői oldalról történő segítése és egy gazdaságos működtetési modell kidolgozása
esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium adható a
kialakult pandémiás helyzetben a cég fenntartása, pénzügyi stabilitásának megőrzése,
munkahelyek megóvása, a helyzetre való tekintettel a megfelelő higiéniás feltételek mellett a
szolgáltatások biztosítása esetén.
Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az
ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti.
A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg
fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. Az
ügyvezető a 2021. évi prémiumfeltételekről írásban tájékoztatásra kerül.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A ZTE - SPORTSZOLG Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének elfogadása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 287/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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:
A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 33.800 eFt egyéb bevétellel és
26.911 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával
kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. május 31.
felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2021. évi
prémiumfeltételeinek megállapítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 288/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 döntéseket hozza:
1. A LÉSZ Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 547.488 eFt nettó árbevétellel és 1.018 eFt
adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával
kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: felkérésre Pais Kornél ügyvezető
2. A LÉSZ Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium
adható, amennyiben a „Munkáshotel” jó kihasználtsága érdekében 4 vállalkozással
tart fenn az év során szerződést munkavállalók szállásolása céljából. Minden
további vállalkozással, szállásolásra vonatkozó szerződés kötése esetén az
ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható,
maximum az éves személyi alapbér 30 %-áig.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium
adható bármely 4 darab köztéri szobor, egyéb közterületi eszköz, utcabútor saját
forrásból megvalósuló felújításának teljesítése esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium
adható, amennyiben a társaság egyéb (lakáskiadással kapcsolatos) kintlévőségének
állománya tovább csökken és nem haladja meg a 2020. év végi tényadatot, valamint
hatékony lakásgazdálkodást, ütemezett és racionális felújításokat folytat.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium
adható a cég honlapjának teljes belső fejlesztéssel megvalósuló megújítása esetén, a
társasház és lakáskezelés online kialakításának bővítéséért, fejlesztéséért, új
funkciók bevezetéséért.
Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha
az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti.
A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg
fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. Az
ügyvezető a 2021. évi prémiumfeltételekről írásban tájékoztatásra kerül.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az
ügyvezető 2021. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 289/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 döntéseket hozza:
1.

A Városgazdálkodási Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 917.455 eFt nettó árbevétellel
és -7.846 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:.
Felelős:

2022. május 31.
felkérésre Horváth István ügyvezető

2. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Az Aranyeső Kertcentrum termékpalettájának bővítése, az aktuális trendekhez
igazítása, illetve a jövőbeni árbevételének növelése érdekében, a gazdasági társaság
a saját termelésű készlet állományát legalább 1000 db babér telepítésével növelje.
A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-nak
megfelelő prémium adható.
2. A parkolási szolgáltatás járványügyi helyzethez igazítása, illetve az ügyfelek
érintésmentes, folyamatos és biztonságos online kiszolgálása érdekében 2021.
évben saját forrás felhasználásával valósítsa meg a szükséges technikai fejlesztést.
A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-nak
megfelelő prémium adható.
3. A Göcseji temetőben az új ravatalozó kivitelezésének előmozdítása érdekében a
gazdasági társaság folyamatosan egyeztessen a beruházó képviselőivel, a
kivitelezővel, műszaki ellenőrrel, annak érdekében, hogy a szertartások a kegyeleti
szempontoknak, illetve a kegyeleti kultúrának, és a járványügyi intézkedéseknek
megfelelően, az ideiglenes ravatalozóban zavartalanul kerüljenek lebonyolításra.
Valamint dolgozzon ki egy átfogó, az összes üzemeltetett temető állapotfelmérésére
alapuló fejlesztési stratégiát. A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az
éves személyi alapbér 20%-nak megfelelő prémium adható.
4. A városi szintű ünnepségek, rendezvények alkalmával, a gazdasági társaság a
tevékenységi körének megfelelően, rendeltetésszerű feladatain túl, biztosítsa a
sikeres, illetve színvonalas lebonyolítást, továbbá a települési képviselőkkel történő
szoros együttműködés keretében nyújtson szakmai, illetve műszaki segítséget a
körzetekben szervezett események sikeres megvalósítása érdekében. Valamint
aktívan működjön közre az önkormányzat faültetési terveinek szakmai
megvalósítása érdekében . A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves
személyi alapbér 20%-nak megfelelő prémium adható.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha
az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti.
A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg
fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. Az
ügyvezető a 2021. évi prémiumfeltételekről írásban tájékoztatásra kerül.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének
elfogadása, az ügyvezető 2021. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 290/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI. 3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladatés hatáskörében eljárva az alábbi döntéseket hozza:
1.
A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 88.000 eFt
nettó árbevétellel és 780 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

2022. május 31.
felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

2.
A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatait
az alábbiak szerint határozza meg:
1.
Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium
adható a Zalaegerszegi Televízió 1988. novemberétől meglévő archívuma digitalizálásának
folytatásáért és feldolgozásáért.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható a
város által szervezett rendezvényeken való aktív, helyszínen való média megjelenés, valamint
a Göcsej Filmszemle és a Zegasztár megszervezése esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható 28
millió forintot meghaladó külső megrendelőtől származó bevétel elérése esetén.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható
reklámbevételekből származó 40 millió forint árbevétel elérése esetén. Minden további 1
millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér
5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30%-áig.
Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az
ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti.
A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg
fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. Az
ügyvezető a 2021. évi prémiumfeltételekről írásban tájékoztatásra kerül.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének elfogadása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 291/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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:
A Kvártélyház Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 15.000 eFt nettó árbevétellel és 0 Ft
adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2022. május 31.
felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az
ügyvezető 2021. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 292/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 döntéseket hozza:
1. A Kontakt Nonprofit Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 116.695 eFt nettó árbevétellel
és 720 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2022. május 31.
Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető
2. A Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatait az alábbiak
szerint határozza meg:
1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium
adható,
a
Kft.
előfinanszírozott
munkaerő-piaci
szolgáltatások,
közfoglalkoztatások, munkaerő-kölcsönzések ágazataiban a likviditás folyamatos
és megfelelő, egész éves biztosítása esetén.
2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium,
vagy annak arányos része adható az üzleti évben szereplő 217.839 e Ft összes
bevétel tulajdonostól származó támogatásával csökkentett összegének elérése
esetén. Minden további 1 millió Ft-os növekedés teljesülése esetén, az éves
személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium, vagy annak arányos része adható
maximum az éves személyi alapbér 30 %-áig.

3.

4.

5.

Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium
adható Zalaegerszeg város területén (településrészi önkormányzatoknál,
képviselői területeken) külön képviselői egyeztetések után, kommunális,
köztisztasági és zöldfelület kezelései feladatok megfelelő – díjazás nélküli –
ellátásnak megszervezése esetén.
Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium,
vagy annak arányos része adható a 2021. évi önkormányzati központi
közfoglalkoztatás hatékony finanszírozása és megszervezése, az üzleti tervben
meghatározott 50 fő közfoglalkoztatott munkába állításának teljesítése esetén.
Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium
adható a „Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program
Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” című TOP 6.8.2-15 pályázati projekt üzleti
terv szerinti 2021.06.29-i sikeres lezárása és az előírt teljesítmény indikátorok
elérése esetén.

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben,
ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti.
A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 %
prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a
polgármester engedélyez. Az ügyvezető a 2021. évi prémiumfeltételekről írásban
tájékoztatásra kerül.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető
2021. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 293/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 döntéseket hozza:
1. A Zala-Müllex Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 2.419.585 eFt nettó árbevétellel és
93.354 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető
2. A Zala-Müllex Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint
határozza meg:
1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 35%-ának megfelelő prémium adható a
ZALA-MÜLLEX Kft. Harasztifalui telephelyén tervezett hulladéklerakó VI.
ütemének saját forrásból történő, sikeres megvalósítása a létesítmény használatbavételi
engedélyének 2021.07.31. időpontig történő megszerzése esetén.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható
az útépítés útfelújítás, bontás, tereprendezés, tört beton értékesítés, bér törés és fa
darálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 28 millió forintos
árbevétel esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium adható
Zalaegerszeg Megyei Jogú város részére végzett a téli síkosság mentesítési,
útkarbantartási feladatok ellátásához szükséges géppark önerős fejlesztéséért.
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15%-ának megfelelő prémium adható a
működési területén települési szintű köztisztasági akciókban való részvétel technikai
feltételeinek biztosítása, ill. környezettudatossággal, zöld innovációval kapcsolatos
tudatformálásra irányuló rendezvényeken történő aktív közreműködés esetén.
Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az
ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti.
A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg
fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. Az
ügyvezető a 2021. évi prémiumfeltételekről írásban tájékoztatásra kerül.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének
elfogadása, az ügyvezető 2021. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 294/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 döntéseket hozza:
1. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 2.619.573 eFt nettó
árbevétellel és -88.458 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a
határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: felkérésre Horváth Márton ügyvezető
2. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2021. évi prémiumfeladatait az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium
adható az NHKV Zrt. által kialakított régiós hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
területén az önkormányzati szinten elindult integrációs folyamatok koordinálásáért a
Zala-Észak Régióban (mint a régió megfelelőségi véleménnyel rendelkező
közszolgáltatója) a jelenlegi szolgáltatási színvonal megtartása és esetleges
fejlesztése mellett.

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium
adható a Búslakpusztán megépült korszerű, vegyes hulladék feldolgozására
alkalmas hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetése esetén, különös tekintettel
a vegyes hulladék feldolgozása kapcsán energetikai hasznosításra gyártott RDF
hulladék, valamint lerakótól eltérített egyéb hasznosítható hulladék (pl. leválasztott
fém) előző évi gyártott, illetve lerakótól eltérített mennyiségéhez képest történő
növelése esetén.
3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium
adható a KEHOP forrásból megépülő fejlesztésekben történő aktív közreműködés és
a létesítmények beüzemelése, hulladékáramok megfelelő kezelése esetén. (szelektív
válogatócsarnok előtető bővítés, valamint technológiai sor bővítése további
elemekkel, optikai válogatóval, ballisztikus szeparátorral, illetve RDF üzem tároló
csarnokának építése).
4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15 %-ának megfelelő prémium
adható a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére irányuló, rendezvényeken vagy
intézményekkel való aktív közreműködés megteremtése (pl. nyílt napok szervezése)
esetén, valamint a szelektív gyűjtőszigetek környezetének rendezettsége érdekében a
gyűjtési rendszer racionalizálásával kapcsolatos javaslat elkészítése, illetve esetleges
intézkedések meghozatala esetén.
Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az
ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti.
A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg
fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. Az
ügyvezető a 2021. évi prémiumfeltételekről írásban tájékoztatásra kerül.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2021. évi előzetes üzleti tervének elfogadása,
a vezérigazgató 2021. évi prémiumfeltételeinek megállapítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 295/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 döntéseket hozza:
1.

A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2021. évi előzetes üzleti tervét 202.238 eFt nettó
árbevétellel és 79 eFt adózott eredménnyel elfogadja. Felkéri az ügyvezetőt a határozat
végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:.
Felelős:

2022. május 31.
felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató

2. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójának 2021. évi prémiumfeladatait az
alábbiak szerint határozza meg:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztése érdekében, a Zalaegerszegi
Városfejlesztő Zrt-n belül megalapított gazdaságfejlesztési divízió hatékony
működésének biztosítása. A feladat teljesítése esetén a vezérigazgató részére az
éves személyi alapbér 30%-nak megfelelő prémium adható.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város gazdasági és turisztikai szempontjából stratégiai
fontosságú Termelői- és Kézműves Piac épületének év végéig történő
megépíttetése, valamint a volt laktanya üzemeltetésének hatékonyabbá tétele és
hosszú távú fejlesztési koncepciójának kidolgozásában való szakmai
segítségnyújtás esetén a vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 25%-nak
megfelelő prémium adható.
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város gazdasága szempontjából kiemelt fontosságú
Logisztikai Központ és Konténerterminál helyszínéül szolgáló ingatlan közmű
terveinek elkészíttetése, a földterület tulajdonjogának megszerzésében való aktív
részvétel. A feladat teljesítése esetén a vezérigazgató részére az éves személyi
alapbér 25%-nak megfelelő prémium adható.
4. A vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium
adható egy saját, vagy önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése esetén.
Minden további telekértékesítés teljesülése esetén a vezérigazgató részére az éves
személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi
alapbér 20%-áig.
Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben,
ha a vezérigazgató a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti.
A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 %
prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a
polgármester engedélyez. A vezérigazgató a 2021. évi prémiumfeltételekről írásban
tájékoztatásra kerül.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervének
elfogadása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 296/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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:
A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2021. évi előzetes üzleti tervét 27.000 eFt nettó
árbevétellel és 2.716 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
Felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős:
felkérésre Kelemen Attila ügyvezető

Tárgy: Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri
Hivatalának 2021. évi ellenőrzési tervére
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 297/2020. (XII.16.)
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 úgy dönt, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 2021. évi Ellenőrzési Tervét az előterjesztés 1. számú melléklete,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2021. évi Belső Ellenőrzési
Tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt az ellenőrzések lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

a jóváhagyott Ellenőrzési Terv és a Hivatali Belső Ellenőrzési terve szerint
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

II. 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 úgy dönt, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott, irányított költségvetési intézmények és a helyi
önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaságok 2021. évi saját belső ellenőrzési
tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
A polgármester felkéri a költségvetési intézmények vezetőit és a helyi önkormányzatok
alszektorba sorolt gazdasági társaságok ügyvezetőit az ellenőrzések lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, irányított
költségvetési intézmények és a helyi önkormányzatok alszektorba sorolt
gazdasági társaságok jóváhagyott 2021. évi saját belső ellenőrzési terve szerint.
felkérésre az adott költségvetési intézmény és a helyi önkormányzatok
alszektorba sorolt gazdasági társaság ügyvezetője.

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. I. félévi
munkatervének jóváhagyása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 298/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 2021. I. félévi munkatervét az 1. számú mellékletnek
megfelelően elfogadja.
A közgyűlés 2020. december 18. és 2021. február 11. között téli szünetet tart.

A polgármester az érintettek tájékoztatásáról gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési
Szabályzata módosításának jóváhagyása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 299/2020. (XII.16.)
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 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyom 2021. január 1-jei hatállyal:
1.) Az SZMSZ 3. sz. melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. melléklete lép.
2.) Az SZMSZ 4. sz. mellékletében a 4/1., a 4/1/a. és a 4/2. sz. mellékletek helyébe jelen
előterjesztés 2. melléklete lép.
3.) Az SZMSZ 4. sz. melléklete kiegészül a jelen előterjesztés 3. melléklete szerinti
táblázattal.
4.) Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:
-

A Közgazdasági Osztály Pénzügyi csoportjának feladatait felsoroló táblázat
helyébe az alábbi táblázat lép:

Pénzügyi csoport
pénzügyi szakreferens, pénzügyi referens
Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő
követeléseket és kötelezettségeket, azok beszedéséről és
teljesítéséről gondoskodik,
Folyamatosan figyelemmel kíséri a teljesítés állását és szükség
esetén intézkedik a megfelelő teljesítés érdekében,
Az illetékesek által teljesítési igazolással ellátott – a költségvetésben
foglalt feladatok teljesítéséről kiállított – bizonylatokat érkezteti és
az utalványozást követően a kedvezményezett javára a pénzügyi
teljesítést – határidőn belül – foganatosítja,
A pénzügyi teljesítésből eredő információkat a MÁK részére
folyamatosan biztosítja, figyelemmel kíséri ezek megfelelő
elszámolását, nyilvántartását,
Biztosítja az önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását, a
szabad pénzeszközöket megfelelően hasznosítja,
Gyakorolja az operatív gazdálkodásról kiadott szabályozás szerinti
körben az érvényesítési hatáskört,
Megszűnés vagy új intézmény alapítása esetén gondoskodik a kv-i
elszámolási számla megszűntetéséről vagy nyitásáról

2000. évi C. tv. 29. §, 165. §

368/2011.(XII.31) Korm. rend. 52-56. §

1991. évi XX. tv. 140. §
1991. évi XX. tv. 140. §
368/2011. (XII.31) Korm. rend. 95/A. §
368/2011.(XII.31.) Korm. rend 57. §,
58. §, 59. §, 60. §
368/2011. (XII.31) 147. §

Ellátja a szakosztályi gazdálkodáshoz kapcsolódó készpénz
kifizetési feladatokat,
Ellátja a városi kincstár működtetésével összefüggő feladatokat,
operatív likviditási tervet készít,
Határidőre teljesíti az adóköteles kifizetésekkel összefüggő
adatszolgáltatásokat (MÁK, NAV)
Számfejti, lejelenti a hóközi személyi jellegű kifizetéseket,
Koordinálja az osztály és a hivatal többi szervezeti egységei és az
intézmények közötti kapcsolatokat, az érintett csoportokkal
együttműködve átveszi a többi szervezeti egységtől és az
intézményektől érkező gazdasági – pénzügyi (költségvetés, éves
beszámoló, költségvetési jelentés, mérlegjelentés) információs
anyagokat, részt vesz azok feldolgozásában,
Végzi a havi, negyedéves és eseti számlázást a vevők részére
Nyilvántartja a vevők részére kibocsátott, illetve a szállítóktól
beérkező számlákat az áfa-bevallás elkészítése céljából,
Az év folyamán történt adóköteles kifizetésekről adóigazolásokat
állít ki,
Gondoskodik
a
kötelezettségvállalás
nyilvántartásáról
(Önkormányzati Osztály feladatkörébe tartozó előirányzatok
kivételével)

-

368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 148. §
368/2011. (XII.31.). Korm. rend. 122. §
2007. évi CXXVII. tv.
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
62/A. §
2011. évi CXCV. tv. 23. §, 24. §
368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 169. §,
170. §
4/2013. (I.11.) Korm. rend.
2007. évi CXXVII. tv.
2000. évi C tv. 165. §
2017. évi CLI. tv.
368/2011.(XII.31.) Korm. rend 56. §

Az Adóosztály feladatait felsoroló táblázatok helyébe az alábbi táblázatok
lépnek:

ADÓOSZTÁLY
ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal, a talajterhelési
díjjal, a helyi jövedéki adóval, az államigazgatási eljárási illetékkel és
a gépjárműadóval kapcsolatos, valamint az egyéb feladat- és
hatáskörébe tartozó adóhatósági feladatokat,

üzemelteti az adóügyvitelt ellátó számítógépes rendszereket

1991. évi XX. törvény 140.§ (2)
2017. évi CL. törvény
2017. évi CLI. törvény
2017. évi CLIII. törvény
465/2017.(XII.28.) korm. rendelet
1990. évi XCIII. törvény
1990. évi C. törvény
1991. évi LXXXII. törvény
1995. évi CXVII. törvény
2003. évi LXXXIX. törvény
2016. évi CL. törvény
2016. évi LXVIII. törvény
ZMJVK 29/2004. (VI.18.) önkorm. rendelet
ZMJVK 61/2004. (XII.23.) önkorm. rendelet
ZMJVK 56/2007. (XII.28.) önkorm. rendelet
ZMJVK 10/2015. (IV.24.) önkorm. rendelet
ZMJVK 12/2015. (IV.24.) önkorm. rendelet
ZMJVK 16/2015. (V.22.) önkorm. rendelet
ZMJVK 10/2018. (IV.13.) önkorm. rendelet
37/2015. (XII.28.) NGM rendelet

Adóelőírási Csoport
adóügyi szakreferens
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat

1991. XX. tv. 140.§ (2) s.)
2017. évi CL. törvény 123-124. §,
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 2. § (1), (2),
végzi a vállalkozások bevallásainak, egyéb nyomtatványainak 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) i.)
kiküldését, valamint a benyújtott bevallások, bejelentkezések 2017. évi CL. tv. 18.§, 37 § (1), (8), (9), (10), (11),
feldolgozását,
44. §,49. §, 52-57. §, 120-122. §
1990. évi C. tv. 41. §

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet
az adózó kérelmére a bevallott adóelőleget módosítja
2017. évi CL. tv. 69.§
az adózó túlfizetésre vonatkozó utalási, visszautalási kérelemről dönt 2017. évi CL. tv. 74.§
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
végzi a pénzforgalmi tételek könyvelését,
2017. évi CL. tv. 63.§, 66.§, 70-71.§, 73-74.§, 76.§
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 4. §, 5. §
végzi a számlaegyenleg értesítések kiküldését,
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) n.)
2017. évi CL. tv. 268.§
feladata a működő, valamint a megszűnt vállalkozások 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.)
adóellenőrzésének lefolytatása,
2017. évi CLI. tv. 85-117. §
hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai alapján 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.), 1991. évi XLIX. tv.
határozatot hoz,
2017. évi CLI. tv 117.§, 2006. évi V. tv. 2013. évi
V. tv.
adóigazolásokat állít ki,
2017. évi CL. tv. 73. §, 268.§,
32/2005. (X.25.) PM. r. 1. sz. melléklet c.) pont
297/2001. (XII.27.) Korm. r. 3.§ (1) c.)
az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) 1.)
tájékoztatást kér, és ad, helyszíni szemlét tart,
2017. évi CL. tv.123-127. §, 131.§,
közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében,
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)
1990. évi C. tv. 1.§-8.§
követelést jelent be, számlaegyenleget közöl, valamennyi adónem 1991. évi XLIX. tv.
vonatkozásában, a Cégközlönyben közzétett módon a felszámolási-, 2006. évi V. tv.
végelszámolási-, csődeljárás, kényszertörlési eljárások során, 2017. évi CL. tv.
melyeket figyelemmel kísér és kapcsolódó adóigazgatási eljárást 2017. évi CLI tv.
kezdeményez és folytat le,
határozattal az adó megfizetésére kötelezi az adótartozásért 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.)
jogszabály alapján helyt állni köteles személyt, személyeket, ha az 2017. évi CL. tv. 218. §,
adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle behajtani, nem
lehet.
ellátja a talajterhelési díj fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, 2003. évi LXXXIX. tv. 11.§, 21/A.§, 24.§, 25.§
adatszolgáltatás felülvizsgálatával, rendeletalkotással kapcsolatos
feladatokat
a gépjárműadó megállapítása hatósági adatszolgáltatás alapján 1991. évi XX. tv. 140. § (2) m.)
(adókivetés)
1991. évi LXXXII. tv.
2017. évi CL tv 46.§, 48. §, 87. §;
teljesíti a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)
megkereséseket, megkeresésre, valamint az önkormányzati adókra 2017. évi CL. tv. 79-93. §,97. §,
vonatkozóan környezettanulmányt készít,
2017. évi CLI. tv. 35. §, 44-48. §, 70-76. §,
méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási ügyekben 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.), f.)
környezettanulmányt készít, határozatot hoz,
2017. évi CL. tv. 198. §, 199. §, 200. §, 201. §,
elkészíti az adóztatással kapcsolatosan elrendelt információs
anyagokat, értékeléseket és beszámolókat az illetékes központi
szervek, a hivatal szervezeti egységei, a képviselő-testület és
lakosság felé,
ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, adóztatásával kapcsolatos
feladatokat
a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű
módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult
szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása
ellátja a helyi jövedéki adó nyilvántartásával, bevallásával,
megfizetésével, adóztatásával, adatszolgáltatási kötelezettségével,
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat

1990. évi C. tv. 8.§ (2), 42/B.§ (1), (3),
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) s.), h.), k.
2017. évi CL tv. 94. §,
37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 6. §
2017. évi CL. tv. 82. §,
1995. évi CXVII. tv. 17.§ (4), 73.§, 1. sz. mell. 9.4.
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),
2017. évi CLI tv. 121-127.§,
2003. évi CXXVII. tv. 5.§ (2), 143 §

Adóeljárási csoport:
adóügyi szakreferens
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat,

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 2.§ (1), (2)

figyelemmel kíséri a hátralékos adózók folyószámláit,
2017. évi CLIII. tv.
végrehajtást foganatosít a hátralékos adózókkal szemben a hatályos 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.)
jogszabályok szerint,
1994. évi LIII. tv.
2017. évi CLIII. tv.
2016. évi CL tv. XI. fejezet
ZMJVK 10/2018. (IV.13.) önkorm. rendelet
teljesíti, elvégzi a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)
megkereséseket,
lefolytatja a helyi önkormányzatokhoz telepített idegen tartozások, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), r.)
adók módjára történő végrehajtását,
1994. évi LIII. tv.
2017. évi CLIII. tv. XII. fejezet
37/2015. (XII.28.) NGM rendelet
lefolytatja az ingatlanok helyszíni szemléjét, kiállítja az adó- és 1990. évi XCIII. tv. 101.§
értékbizonyítványokat
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) d.)
hagyatéki hitelezőként bejelenti a hagyatéki leltárba az 2017. évi CLIII. tv. 59. § (1) a.)
adótartozásokat,
2013. évi V. tv. 7:94.§
közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében,
1990. évi C. tv. 1.§-8.§
1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)
javaslatot tesz az adókra vonatkozóan, a részletfizetés, fizetési 1991. évi XX. törvény 140.§ (2) e.), f.)
halasztás, egyéb méltányossági ügyekben,
2017. évi CL. tv. 198.§ - 201.§
képviseli a hivatalt a csődeljárás, felszámolási és végelszámolási 1991. évi XLIX. tv.
eljárás során
2013. évi V. tv.
2006. évi V. tv.
javaslatot tesz az adótartozásért jogszabály alapján helyt állni köteles 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.)
személy, személyek, adófizetésre történő kötelezésére, ha az adózó az 2017. évi CL. tv. 59.§ - 61.§
esedékes adót nem fizette meg és azt tőle behajtani nem lehet.
a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),
módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult 2017. évi CLI. tv. 118.§ - 132.§
szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása
végrehajtáshoz való jog elévülése esetén megállapítja az elévülés 2017. évi CLIII. tv. 19.§; 119.§ (3)
tényét, intézkedik az elévült tartozások törléséről
2016. évi CL tv. 138.
végrehajtható vagyon hiányában az adós tartozását ideiglenesen 2017. évi CLIII. tv. 20.§
eredménytelen végrehajtással érintett tartozásnak minősítheti és a ZMJVK 5/2018. (II.08.) önkorm. rendelet
tartozás végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog
elévüléséig ezen a jogcímen tarthatja nyilván.
az ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozást címén
nyilvántartott tartozást ismét végrehajthatónak minősíti, ha a
végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül a tartozás
végrehajthatóvá válik
a szüneteltetett végrehajtási ügyekben a végrehajtási eljárások 282/2020. (VI.17.) Korm. rendelet
folytatása

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

2020. december 21.
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: Göcseji Múzeum felújítási ideje alatt a múzeum átmeneti elhelyezésével
kapcsolatban hozott 112/2018. (VI.14.) sz. határozat felülvizsgálata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 300/2020. (XII.16.)
határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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, hogy a Göcseji Múzeum
TOP forrásból történő felújításának átmeneti ideje alatt a múzeum feladatait továbbra is a
Zalaegerszeg, Kölcsey F. u. 2. szám alatt található irodaépületben végezze.
Felkérem dr. Kostyál László múzeumigazgatót, hogy a bérleti szerződés időtartamát – a
polgármesterrel történt előzetes egyeztetést követően, írásban benyújtott bérlői kérelem
alapján – 2021. december 31-ig hosszabbítsa meg.
Határidő:
Felelős:

2020. december 30.
felkérésre dr. Kostyál László

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a bérleti díj biztosítására kerülő összeg
kiegészítése érdekében további 6,5 millió forintot biztosít intézményfinanszírozásként a
Múzeum 2021. évi költségvetésében.
Határidő:
Felelős:

2021. éves költségvetés tervezése
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Vágóhíd utcai birkózó terem fejlesztése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 301/2020. (XII.16.)
határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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, hogy az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló, Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16. szám alatti, 6518/1 hrsz-ú ingatlanon
található birkózóterem és öltöző épület vonatkozásában – a Zalaegerszegi Birkózó Sport
Egyesület részére az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott újabb 25.000.000,- Ft
támogatással, 82.000.000,- Ft összköltséggel – a Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület által
használt birkózó csarnok edzőteremmel és női öltözővel való bővítése – valósuljon meg.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a támogatásból
megvalósítandó fejlesztés megvalósításához a korábban elfogadott műszaki tartalomnak
megfelelően adja ki.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva felkéri a Városi Sportlétesítmény Gondnokság
Intézményének vezetőjét, hogy a Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesülettel 2020. október
1-jétől kötött bérleti szerződést egészítse ki az újabb támogatásra utalással, azzal, hogy a
Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület ezen támogatásra vonatkozó elszámolási
kötelezettsége teljesítéséről is haladéktalanul értesíteni köteles a Városi Sportlétesítmény
Gondnokság Intézményét.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
felkérésre Bodrogi Csaba, a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye
vezetője

Tárgy: „Nemzeti Ovi-Sport Program” című pályázaton való részvétel
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 302/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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
1. támogatja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvételét a
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Bazitai Telephelye es a Zalaegerszegi Belvárosi I.
számú Óvoda Ságodi Telephelye tekintetében az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány
által meghirdetett pályázaton.
Határidő:
Felelős:

a pályázat benyújtásának tekintetében 2021. január 31.
Balaicz Zoltán polgármester

2. a program megvalósításához (5.200.000,-Ft/pálya) és az Ovi-Sport pályák előkészítő
munkáira (3.200.000,-Ft) együttesen legfeljebb bruttó 13.600.000,- Ft önrész
biztosításáról gondoskodik a 2021. évi költségvetésben.
Határidő:
Felelős:

az önrész és az előkészítő munkák biztosítása tekintetében 2021. évi
költségvetés elfogadása
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
áttekintése [2018-2020]
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 303/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.03.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a
közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának áttekintését követően megállapította, hogy a programot
felülvizsgálat nélkül változatlan formában és tartalommal elfogadja.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program érvényességi időtartamának lejártát megelőzően az új
HEP elkészítéséről és közgyűlés elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2022. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi klímastratégiájának elfogadása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 304/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 elfogadja a KEHOP-1.2.1-18-2018-00024
azonosító számú projekt keretében kidolgozott „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi
klímastratégiája” megnevezésű dokumentumot az előterjesztés mellékletében foglalt
tartalommal, valamint értesíti az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatóságát a határozatban foglaltakról.
Határidő:
Felelős:

2021. január 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Hozzájárulás a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. részvételéhez a ZalaZONE
Tudományos Park Kft. alapításában
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 305/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
részvételéhez a ZalaZONE Tudományos Park Kft. alapításában.
Felkéri a vezérigazgatót a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
Tárgy: MÜLLEX
megszüntetése

2021. május 31.
felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató
Közszolgáltató

Nonprofit

Korlátolt

Felelősségű

Társaság

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 306/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 egyetért a MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit
Kft. 2021. január 1. napjával kezdődő végelszámolással történő megszűntetésével.
Felkéri a MÜLLEX Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a határozat végrehajtásával
kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

Tárgy: Kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 307/2020. (XII.16.)
határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 Göcseji
Múzeum, szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. melléklete szerinti
tartalommal hagyom jóvá. A szervezeti és működési szabályzat 2020. december 16-án

lép hatályba, ezzel egyidejűleg az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata
hatályát veszti.
Felkérem az intézmény vezetőjét, hogy a szervezeti és működési szabályzat
közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:
Felelős felkérésre:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kostyál László Zsolt, a Göcseji Múzeum igazgatója

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 Hevesi Sándor
Színház, szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 2. melléklete szerinti
tartalommal hagyom jóvá. A szervezeti és működési szabályzat 2020. december 16-án
lép hatályba, ezzel egyidejűleg az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata
hatályát veszti.
Felkérem az intézmény vezetőjét, hogy a szervezeti és működési szabályzat
közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:
Felelős felkérésre:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor Színház igazgatója

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 Griff
Bábszínház, szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. melléklete szerinti
tartalommal hagyom jóvá. A szervezeti és működési szabályzat 2020. december 16-án
lép hatályba, ezzel egyidejűleg az intézmény előző szervezeti és működési szabályzata
hatályát veszti.
Felkérem az intézmény vezetőjét, hogy a szervezeti és működési szabályzat
közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:
Felelős felkérésre:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester
Szűcs István, a Griff Bábszínház igazgatója

Tárgy: Közterületek elnevezése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 308/2020. (XII.16.)
határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg, Újhegy településrészen található
17521 hrsz-ú kivett közútnak a Virág utca elnevezést adja.

Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg, Gálafej településrészen található
22889 hrsz-ú kivett közútnak a Jázmin utca elnevezést adja.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: Helyi építészeti érték felújításának támogatása megállapodás határidejének
módosítása; pályázati felhívás határidejének módosítása- a helyi építészeti értékek
felújításának és a díszkivilágítás kiépítésének támogatására
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 309/2020. (XII.16.)
határozata
1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 03.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg,
Ady u. 6. sz. (hrsz: 3133) védett lakóépületet felújítás céljára a településkép
védelméről szóló 42/2017. (XII.18.) rendelet alapján az Ady u. 6. számú Társasház
korábban megítélt 2.100.150 Ft vissza nem térítendő támogatási összegének
felhasználási határidejét módosítja. A felújítást 2020. december 31. helyett 2021.
december 31-ig kell elvégezni. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megállapodás
módosítására.
Felelős:
Határidő:

Balaicz Zoltán polgármester
2021. január 10.

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 03.) 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 helyi
építészeti értékek felújításának és a díszkivilágítás kiépítésének támogatására a
pályázati feltételeket az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjét, hogy a további szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
2020. december 31.

Tárgy: A METRANS Zalaegerszeg Kft. névhasználati kérelme
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 310/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 METRANS
Zalaegerszeg Kft. nevében Zalaegerszeg város neve szerepeljen.
A polgármester a döntésről a METRANS cégcsoport elnök-vezérigazgatóját írásban
tájékoztatja.
Határidő:
Felelős:

2020. december 20.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Egyéb szervezetek támogatási keret terhére benyújtott kérelem
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 311/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 „egyéb szervezetek támogatása” költségvetési
sor terhére a következő intézmény/szervezet részére az alábbi megjelölt céllal a következő
támogatást biztosítja:
Intézmény / szervezet
ZTE Football Baráti Kör

Pályázott cél
Előregyártott, fémszerkezetű
szurkolói állvány építése a ZTE
Stadion nyugati lelátójára

Támogatási összeg

425.000 Ft

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a támogatási összeg átutalásához szükséges
teendők megtételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: A Magyar Labdarúgó Szövetség Zala Megyei Igazgatósága nem lakás célú
helyiségbérlet (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. II. emelet 203. sz. iroda) iránti kérelme
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 312/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 47-51.
szám alatti épület (3065/A/2. hrsz.) II. emeleti 203. sz. (17,73 m2) üres, nem lakás célú
helyiséget 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő határozott időre,
pályáztatás nélkül, kedvezményes szorzó (0,1) alkalmazásával bérbe adja a Magyar
Labdarúgó Szövetség Zala Megyei Igazgatósága (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 4751.) részére.
A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege 2.553,-Ft+Áfa/hó.
A helyiség használatával járó közüzemi díjak megfizetése a bérleti díjon felül a bérlőt
terhelik.
A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg kettő havi bruttó bérleti díjnak megfelelő
óvadékot köteles fizetni.
A szerződésben ki kell kötni az önkormányzat által történő más célú hasznosítás esetére a 30
napos felmondási időt.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Labdarúgó
Szövetségnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell arról, hogy átlátható szervezetnek
minősül.
A polgármester a bérleti szerződés megkötéséről gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 313/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 úgy dönt, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalában 2020. december 28- 2020. december 31. napjáig az ügyeleti
rendszer fenntartásával igazgatási szünetet rendel el.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: Beszámoló a TOP projektek aktuális állásáról (2020.12.01-ei állapot)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 314/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program zalaegerszegi projektjeinek aktuális állásáról (2020.12.01-ei állapot) szóló
beszámolót elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város számára dedikált TOP forráskeret teljes körű felhasználása
érdekében gondoskodom Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában
meghatározott beavatkozások megvalósításához szükséges végrehajtási, szervezeti és
finanszírozási feltételek biztosításáról.
Határidő:
Felelős:

2023. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak
ellátásáról szóló 2019. évi beszámoló elfogadása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 315/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 helyi
közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2019. évi beszámolót az előterjesztés
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja, továbbá a VOLÁNBUSZ Zrt. által kimutatott
221.741.319,- Ft összegű ellentételezési igény megfizetéséről, valamint annak ütemezéséről
tárgyalásokat kezdeményez.
Határidő:
Felelős:

2021. január 20.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével
létrehozott társulások 2020. évi tevékenységéről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 316/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 részvételével létrehozott társulások 2020. évi tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. december 16.
Balaicz Zoltán

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2020. évi kommunikációs
tevékenységéről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 317/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2020. évi kommunikációs tevékenységéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 366/2003. (XII.18.) sz. határozatát hatályon
kívül helyezi.
Határidő:
Felelős:

2020. december 16.
Balaicz Zoltán

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak 2020.
évi eseményeiről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 318/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 nemzetközi
kapcsolatainak 2020. évi eseményeiről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. december 16.
Balaicz Zoltán

Tárgy: Tájékoztató a tanácsnok 2020. évi tevékenységéről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 319/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 Tanácsnok 2020. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2020. december 16.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány támogatása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 331/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.03.) 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 az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a
„Nemzeti Ovi-Sport program című pályázaton való részvétel, önrész és előkészítő munkák”
költségvetési sor terhére:
Ssz.

Alapítvány megnevezése

Támogatott cél

1.

Ovi Sport Alapítvány

Árnyékoló háló zalaegerszegi
óvodákba

Támogatás
összege
945.000 Ft

A támogatási megállapodás elkészítéséről és aláírásáról a polgármester saját hatáskörében
intézkedik.
Határidő:
Felelős:

2020. december 21.
Balaicz Zoltán polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató a zárt határozatokról
Tárgy: Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja” és a „Kultúra mecénása díj„ odaítélésére
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 320/2020. (XII.16.)
határozata
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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
Innovációs Díja” kitüntetést adományoz
Schneider Electric zalaegerszegi gyáregységei, valamint a
Klimatrend Hungary Kft. részére.
„Zalaegerszeg Innovációs Díja” ünnepélyes keretek között történő átadásáról a
polgármester gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2021. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 „Kultúra
mecénása díj”-at adományoz Patent Security Zalaegerszeg részére.
A „Kultúra mecénása díj” ünnepélyes keretek között történő átadásáról a polgármester
gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2021. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (1)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 321/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 321/2020. (XII.16.) határozattal 1 személy
részére eseti települési támogatásként szociális krízisalap támogatásra való jogosultságot
állapít meg eseti pénzbeli ellátás formájában.

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (2)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 322/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 322/2020. (XII.16.) határozattal 1 személy
részére eseti települési támogatásként szociális krízisalap támogatásra való jogosultságot
állapít meg eseti pénzbeli ellátás formájában.
Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (3)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 323/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében
eljárva a 323/2020. (XII.16.) határozattal 1 személy részére eseti települési támogatásként
szociális krízisalap támogatásra való jogosultságot állapít meg eseti pénzbeli ellátás
formájában.
Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (4)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 324/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 324/2020. (XII.16.) határozattal 1 személy
szociális krízisalap támogatás iránti kérelmét elutasítja.
Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (5)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 325/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének feladat- és hatáskörében
eljárva a 325/2020. (XII.16.) határozattal 1 személy részére eseti települési támogatásként
szociális krízisalap támogatásra való jogosultságot állapít meg eseti pénzbeli ellátás
formájában.

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (6)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 326/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 326/2020. (XII.16.) határozattal 1 személy
részére eseti települési támogatásként szociális krízisalap támogatásra való jogosultságot
állapít meg eseti pénzbeli ellátás formájában.
Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (7)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 327/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében
eljárva a 327/2020. (XII.16.) határozattal 1 személy részére eseti települési támogatásként
szociális krízisalap támogatásra való jogosultságot állapít meg eseti pénzbeli ellátás
formájában.
Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személyek lakáskérelme
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 328/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 2 főt kijelöl bérlőnek.
Tárgy: Lakáscsere kérelem elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 329/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 2 fő lakáscsere kérelmét és kijelöli
bérlőnek.

Tárgy: Egyszeri nevelési juttatás megállapítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 330/2020. (XII.16.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 gyermekenként 11.400.- Ft összegű egyszeri
nevelési juttatás kifizetését rendeli el.
Határidő:
Felelős:

2020. december 23.
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése
2021. I. félévi

MUNKATERVE
TÉLI SZÜNET
(2020. december 18.-2021. február 11.)

2021. február 11.
1. A 2021. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalása
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Településrészi Önkormányzatok
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. január 25.
2. A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Településrészi Önkormányzatok
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. január 25.

2021. március 11.
1.

A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
ellátásokról szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása
(Javasolta: Humánigazgatási Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Humánigazgatási Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. február 22.

2.

A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosítása
(Javasolta: Szociális és Igazgatási Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Szociális és Igazgatási Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság
Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. február 22.

3.

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2020. évi működéséről
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő:
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2020. február 22.

4.

Tájékoztató a Beszerzési Testület 2020. évi működéséről
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő:
Bali Zoltán, a Beszerzési Testület elnöke
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
Beszerzési Testület
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. február 22.

5.

Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott 2020. évi
döntéseiről
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Érintett bizottságok elnökei
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. február 22.

2021. április 8.
1. A 2021. évi költségvetési rendelet I. negyedévi módosítása
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Az előterjesztés elkészítésének határideje:

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Településrészi Önkormányzatok
2021. március 22.

2. A 2020. évi ellenőrzési jelentés és az önkormányzat felügyelete alá tartozó szervezetek
jelentéseiről szóló éves összefoglaló jelentés
(Javasolta: Ellenőrzési Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Ellenőrzési Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Pénzügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság
Humánigazgatási Bizottság
Műszaki Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. március 22.
3. „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek
adományozása (ZÁRT ÜLÉS)
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. március 22.
4. „Sport mecénása díj” adományozása (ZÁRT ÜLÉS)
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. március 22.

2021. május 13.
1. A 2020. évi zárszámadási rendelet elfogadása
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Településrészi Önkormányzatok
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. április 26.

2. Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi
beszámolójának elfogadása, az ügyvezetők 2021. évi prémiumának megállapítása, a
2021. évi előzetes üzleti tervek véglegesítése
(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
gazdasági társaságok ügyvezetői /
vezérigazgató
Polgármesteri Kabinet – gazdasági
tanácsadó
Az előkészítésben részt vesz:
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság
Felügyelő Bizottságok
Tulajdonosi Tanácsadó Testület
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. április 26.
3. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
(Javasolta: Humánigazgatási Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Humánigazgatási Osztály
Szociális és Igazgatási Osztály
Zalaegerszegi Család-és Gyermekjóléti
Központ
Az előkészítésben részt vesz:
Szociális,
Lakás
és
Egészségügyi
Bizottság
Humánigazgatási Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. április 26.
4. Tájékoztató Zalaegerszeg közbiztonságának
intézkedésekről, feladatokról
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő:
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Az előkészítésben részt vesz:

Az előterjesztés elkészítésének határideje:

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője
Önkormányzati Osztály
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság
Településrészi Önkormányzatok
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
2021. április 26.

2021. május 14.
Ünnepi Közgyűlés
2021. június 17.
1. A 2021. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása
(Javasolta: Közgazdasági Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Közgazdasági Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Településrészi Önkormányzatok
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. május 31.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. II. félévi
munkatervének jóváhagyása
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Valamennyi Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. május 31.
3. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott
közalapítványok 2020. évi tevékenységéről
(Javasolta: Önkormányzati Osztály)
Előterjesztő:
Balaicz Zoltán polgármester
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Önkormányzati Osztály
Az előkészítésben részt vesz:
Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot
Ellenőrző Bizottság
Szociális,
Lakás
és
Egészségügyi
Bizottság
Humánigazgatási Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje:
2021. május 31.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye
Hivatalos lap
Szerkeszti: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Felelős szerkesztő: Zsupanek Péter
Kiadja: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Felelős kiadó: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyomdája
Felelős vezető: Farkas Veronika
ROTA Zeg. MJV. Pm. Hiv. 2020/28.
ISSN 1585-7301

Ára: 300 Ft + ÁFA / db

