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AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEE  

 

 

ZMJVÖK 2/2021. (II.1.) ÖR. a kötelező maszkviselés helyi szabályairól 

 szóló 33/2020. (XI.12.) önkormányzati 

 rendelet módosításáról 

 

  

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

  
ZMJVÖK 1/2021. (I.11.) határozata A veszélyhelyzet idején a parkolás 

könnyítése érdekében hozott intézkedések 

hatályának meghosszabbítása 

  
ZMJVÖK 2/2021. (I.13.) határozata Betöltetlen háziorvosi körzet ellátására 

pályázat kiírása 

  
ZMJVÖK 4/2021. (I.18.) határozata A Városi Sportlétesítmények Gondnokság 

Intézménye magasabb vezetői beosztására 

kiírt pályázat elbírálása során hozott 

284/2020. (XII. 16.) határozat módosítása 



  
ZMJVÖK 5/2021. (I.25.) határozata Pályázat benyújtása Víziközművek Állami 

Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 

támogatásra víziközművek 

energiahatékonyságának fejlesztése céljából 

 

ZMJVÖK 6/2021. (I.27.) határozata Zalaegerszeg 7180/1 hrsz - Novák M. u. 4. 

(Roxy Tekeklub) ingatlan üzemeltetési 

szerződésének megkötése  

  
ZMJVÖK 7/2021. (I.28.) határozata Tájékoztatás a 2019. évi maradvány 

korrekcióról  

  
ZMJVÖK 8/2021. (I.29.) határozata A ZALAVÍZ Zrt. alaptőke emelése új 

részvény zártkörű forgalomba hozatalával  

  
ZMJVÖK 9/2021. (II.1.) határozata A veszélyhelyzet idején a parkolás 

könnyítése érdekében hozott intézkedések 

hatályának meghosszabbítása  

  

  

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
Tájékoztató zárt határozatról 



    

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEE  

  
   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének   

2/2021. (II.1.) önkormányzati rendelete 

a kötelező maszkviselés helyi szabályairól szóló 33/2020. (XI.12.) 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 veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A kötelező maszkviselés helyi szabályairól szóló 33/2020. (XI.12.) önkormányzati 

rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. március 1-ig lehet alkalmazni.”  

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 16,00 órakor lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti.  

 

 

  

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 



 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    

  
Tárgy: A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében hozott intézkedések 

hatályának meghosszabbítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2021. (I.11.) 

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 a veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében 

szükséges intézkedések meghozataláról szóló 269/2020. (XI.23.) határozata hatályát 

változatlan tartalommal 2021. február 1-ig meghosszabbítja.  

 

Határidő:  2021. február 1. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

Felkérésre: Horváth István ügyvezető Városgazdálkodási Kft.  

 

 

Tárgy: Betöltetlen háziorvosi körzet ellátására pályázat kiírása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2021. (I.13.) 

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 zalaegerszegi II. számú háziorvosi körzet 

ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 

 

Pályázatot meghirdető szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 8900 

Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel.: 92/502-100 

Meghirdetett munkahely és beosztás: háziorvos (zalaegerszegi II. számú háziorvosi 

körzet, a körzet ellátotti létszáma: 2 880 fő.) 

 

Pályázati feltételek: 

➢ az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés, 

➢ magyar állampolgárság, 

➢ büntetlen előélet, 

➢ Magyar Orvosi Kamarai Tagság, 

➢ orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

➢ a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát, 



➢ részletes szakmai önéletrajzot, 

➢ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

➢ az egészségügyi alkalmassági igazolását, 

➢ a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását, 

➢ a háziorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló 

nyilatkozatot, 

➢ amennyiben a háziorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja 

ellátni, abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát 

(társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést 

igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló 

dokumentum másolata), 

➢ a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

➢ hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, 

➢ a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy 

hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. 

 

A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti súlyszámok 

figyelembevételével - előnyt jelentő szempontok: 

a) a háziorvosi szakvizsga megléte (súlyszám: 50%; szakvizsgánként 50 pont, 

maximum két szakvizsga vehető figyelembe, nincs háziorvosi szakvizsga: 1 pont), 

b) hosszabb idejű szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0-15 évig összesen 100 pont – 3 

évente 20 pont), 

c) a háziorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%) 

 - önállóan (100 pont) 

 - alkalmazottként (50 pont) 

 

A tevékenység kezdete: 2021. május 1. 

A működés finanszírozása: 

- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 

értelmében a tevékenység végzéséhez és az Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozáshoz a területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott 

érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie. 

 

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell benyújtani. 

 

Benyújtási határidő: 2021. február 12. 

 

Részletes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán 

(Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19., Tel.:502-100/212 mellék). 

 

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. 

március 11-i ülésén dönt. 

 

A polgármester a pályázati felhívás meghirdetéséről gondoskodik.   

 

Határidő: 2021. január 18. 

Felelős:    Balaicz Zoltán polgármester 



 

Tárgy: A Városi Sportlétesítmények Gondnokság Intézménye magasabb vezetői 

beosztására kiírt pályázat elbírálása során hozott 284/2020. (XII. 16.) határozat 

módosítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2021. (I.18.) 

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 284/2020. (XII.16.) közgyűlési határozat az 

alábbiak szerint módosul: 

 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 Sportlétesítmény 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:  2021. január 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 

támogatásra víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése céljából 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2021. (I.25.) 

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 az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel, 

valamint annak működési területén az érintett települési önkormányzatokkal konzorciumban 

pályázatot nyújt be az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által 

meghirdetett „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” 

tárgyban Zalaegerszeg közigazgatási területén az alábbi fejlesztésekre:  

• Bagod II. átemelő - energetikai átalakítás, transzformátor csere 160 KVA, teljesítmény 

bővítés, tápkábel csere, villamos vezérlő és frekvenciaváltó csere 

• Zalaegerszeg Ságod 0. átemelő - átemelő teljeskörű felújítása szárazaknás kivitelűre 



• Zalaegerszeg szennyvíztelep - 7-es fúvóhoz Danfoss frekvenciaváltó beépítése lágyindító 

helyett, működési paraméterek webscadába csatolása 

• Zalaegerszeg szennyvíztelep - Szippantott szennyvíz fogadó gépházban vezérlőszekrény 

csere 

• Zalaegerszeg szennyvíztelep - Homokfogó híd vezérlő szekr csere + FRV csere 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a rá jutó saját forrás biztosítását a 

szennyvíz használati díj terhére, melynek összege a fejlesztési igény költségeinek legalább 30 

%-a.   

 

Jóváhagyom és aláírom az előterjesztés mellékletében foglalt - a pályázat benyújtásához 

szükséges - konzorciumi együttműködési megállapodást, mely kiegészítésre kerül valamennyi 

érintett önkormányzat tervezett beszerzéseivel. 

 

Határidő: 2021. január 25. 

Felelős:   Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Felkérem az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy az ÉMI 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által meghirdetett „Víziközművek 

Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” tárgyú pályázati felhívásra közös 

konzorciumban benyújtott pályázat előkészítésében, benyújtásában, valamint a nyertes 

pályázatok lebonyolításában vegyen részt, illetve az ehhez kapcsolatos szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:   felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató  

 

3. Felkérem az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, hogy a „Víziközművek Állami 

Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” című pályázattal kapcsolatos 

nyilatkozatokat és egyéb, a projektben szereplő feladatok megvalósításához szükséges 

dokumentumokat, valamint az ehhez kapcsolódó esetleges közbeszerzési eljárások során a 

szükséges döntéseket készítse elő és terjessze be aláírás érdekében. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

Tárgy: Zalaegerszeg 7180/1 hrsz - Novák M. u. 4. (Roxy Tekeklub) ingatlan üzemeltetési 

szerződésének megkötése 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2021. (I.27.) 

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 Zalaegerszeg 7180/1 hrsz-ú, kivett 

kultúrház megnevezésű, 1.724 m2 nagyságú ingatlan (természetben Novák M. u. 4. - Roxy 

Tekeklub) fenntartására, működtetésére 1 év határozott időre, 2021. január 1-től 2021. 

december 31-ig szóló üzemeltetési szerződést köt a ZTE Tekeklubbal (Zalaegerszeg, 

Zrínyi u. 87. – képviseli: Borsos József elnök).  



 

 Az üzemeltetési szerződés megkötésére a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) 

bekezdés c) pontja, valamint a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló 1/2002. 

(II.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján, ingyenesen kerül sor. 

  

 Az üzemeltető jogosult és köteles a sportlétesítmény használatára, hasznosítására az 

ingatlan eredeti funkciójának fenntartása mellett. 

 

Az üzemeltető feladatai: 

- a sportlétesítmény (továbbiakban: létesítmény) rendeltetésszerű használata, 

hasznosítása, fenntartása és működtetése a hatékonyság, minőség és 

költségtakarékosság jegyében; 

 - létesítmény folyamatos üzemképes állapotának biztosítása; 

 - napi takarítás, karbantartás, hibajavítás, meghibásodott vagy leselejtezett  

  eszközök, vagyontárgyak pótlása; 

 - környezet gondozása, tisztítása, hó- és síkosság mentesítése; 

 - fogyóeszközök (kézmosó, higiéniai kellékek, takarító- és tisztítószerek, izzók, 

  zárak stb.) pótlása; 

 - feladatellátáshoz szükséges eszközök, vagyontárgyak beszerzése; 

 - létesítmény hasznosítása a fő funkciók biztosítása mellett, hasznosításból 

  származó bevételek (bérleti díjak, reklámbevételek, stb.) működési, esetleg 

  felújítási célra fordítása; 

 - tekepálya hitelesítése, létesítmény működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges 

  engedélyek beszerzése; 

 - az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítást az Önkormányzatra 

  engedményezi; 

 - közüzemi díjak kifizetése, hulladék elszállítása, közszolgáltatókkal szerződések 

  megkötése, mérőórák átírása, (Zalaegerszeg Megyei Jogú Város   

  Önkormányzatával egyeztetve); 

 - a létesítményben a téli hónapokban minimálisan 10 °C-os beltéri hőmérséklet 

  folyamatos biztosítása, fagy elleni védelem; 

 - a ZTE Tekeklub vállalja, hogy a Zalaegerszegi Városi és Körzeti Tekézők 

  Egyesületeinek Szövetségével (Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel u. 10. 2/2.) 

  kötendő külön megállapodás alapján biztosítja az éves városi és városkörnyéki 

  teke 60 gurításos csapatbajnokság létesítményi feltételeit, maximum havi 130 

  pályaórában. 

 

Az üzemeltető jogai és kötelezettségei: 

 - a létesítmény nyitvatartási rendjét az üzemeltető határozza meg; 

 - a létesítmény büféjét vendéglátói tevékenység folytatására feljogosító  

  engedéllyel rendelkező személy részére az üzemeltető bérbe adhatja, a  

  szükséges hatósági engedélyek meglétéért, beszerzéséért kizárólag az  

  üzemeltetőt, illetve a bérlőt terheli a felelősség; 

 - a létesítmény (ideértve a büfé) hasznosításából, bérbeadásából származó  

  bevétel az üzemeltetőt illeti, azt a létesítményekre, az üzemeltetési feladatokra 

  kell fordítania; 

 - a létesítmény átalakításához, azon beruházás, felújítás végzéséhez szükséges az 

  Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása; 

 - a létesítményben rendezett sportesemények biztosítása az üzemeltető, illetve 

  megbízottjának feladata; 



 - a létesítmény vagyonbiztonságáért, az azokban bekövetkezett károkért a  

  tulajdonossal szemben az üzemeltető felel. Az üzemeltető viseli a vagyonban 

  bekövetkezett azt a kárt, amely máshonnan nem térül meg; 

 - a létesítmény nem megfelelő állapota vagy az ott bekövetkezett esemény miatt 

  másnak okozott károkért az üzemeltető köteles helytállni; 

 - az átadás-átvételt követően beszerzésre vagy beszerelésre került vagyonelemek 

  vonatkozásában felelőséggel tartozik 

 - az üzemeltető érdeke saját vagyonára vagyonbiztosítást, a tevékenységére 

  vonatkozóan pedig felelősségbiztosítást kötni. 

  

Az átadásra kerülő vagyontárgyakat (ingatlanok és ingóságok megjelölésével) átadás-

átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amely az üzemeltetési szerződés mellékletét 

képezi. 

  

Az üzemeltetési szerződés mindkét fél részéről írásban, egyoldalúan, indokolás nélkül 

felmondható 6 hónapos felmondási idővel. 

  

Az üzemeltető az ingatlant vagy annak részterületét az üzemeltetési feladatainak ellátása 

során albérletbe adhatja. 

 

Határidő a szerződéskötésre: 2021. január 31. 

Felelős:    Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Tájékoztatás a 2019. évi maradvány korrekcióról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2021. (I.28.) 

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 elfogadja, hogy az államháztartás 

számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 56/A. §-a alapján 2020. évben megtörtént 

a 2019. évi maradványok korrekciója az alábbiak szerint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál és annak alábbi költségvetési szerveinél: 

 
Megnevezés Korrekció 

összege Ft 

2019. évi korrigált 

záró pénzeszköz 

értéke Ft 

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 1.647    20.597.801 

Göcseji Múzeum 2.773.740 21.435.245 

Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda -462.881 1.409.603 

Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet 93.176 73.025.650 

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda -34 17.279.962 

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda 1.378 21.363.597 

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda -259 18.476.491 

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda 15.998 15.207.051 

Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ 1.680.648     50.903.361 

Hevesi Sándor Színház 1.598.064 58.100.152 

Griff Bábszínház 1.627.892 14.694.162 



Zalaegerszeg MJV Vásárcsarnok Gazdálkodási 

Szervezet 

-396    6.375.341 

Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala 492 84.220.974 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 171.954 16.716.402.191 

A jegyzőkönyvek hitelesített elektronikus példányainak a Magyar Államkincstár Zala Megyei 

Igazgatóságához történő benyújtása soron kívül megtörténik.   

 

Határidő: 2021. január 31.                  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

Tárgy: A ZALAVÍZ Zrt. alaptőke emelése új részvény zártkörű forgalomba hozatalával 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2021. (I.29.) 

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 Belügyminisztérium által a 2005/2020. 

(XII.24.) Korm. határozat alapján az önkormányzat részére kötelező önkormányzati feladat 

biztosítása érdekében pénzeszközátadás célra, a víziközmű szolgáltatónál történő ázsiós 

tőkeemelésre fordítható támogatás összegének felhasználása céljából hozzájárul a Zalavíz Zrt. 

alaptőkéjének 1 db új, 100.000 Ft névértékű, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata tulajdonát képező részvény zártkörű forgalomba hozatalával történő 

megemeléséhez, valamint 228.549.000 Ft tőketartalékba helyezéséhez azzal, hogy a fenti 

összegek jelen határozat meghozatalát követő 15 napon belül a Zalavíz Zrt. bankszámlájára 

átutalásra kerülnek. 

 

Határidő:  2021. február 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében hozott intézkedések 

hatályának meghosszabbítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2021. (II.1.) 

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 a veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében 

szükséges intézkedések meghozataláról szóló 269/2020. (XI.23.) határozata hatályát 

változatlan tartalommal 2021. március 1-ig meghosszabbítja.  

 

Határidő:  2021. március 1. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

Felkérésre: Horváth István ügyvezető Városgazdálkodási Kft.  



 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK 

 

Tájékoztató a zárt határozatról 
 

 

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (1) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2021. (I.13.) 

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 3/2021. (I.13.) határozattal 1 személy részére eseti települési támogatásként szociális 

krízisalap támogatásra való jogosultságot állapít meg eseti pénzbeli ellátás formájában. 
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