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  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

  
ZMJVÖK 3/2021. (II.11.) ÖR.  a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. 

   (II.10.) önkormányzati rendelet            

   módosításáról    

  

 

ZMJVÖK 4/2021. (II.11.) ÖR. az építményadóról szóló 10/2015. 

 (IV.24.) önkormányzati rendelet 

 módosításáról   

 

ZMJVÖK 5/2021. (II.11.) ÖR.           a 2021. évi költségvetésről 

 

ZMJVÖK 6/2021. (II.11.) 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 7/2021. (II.11.) ÖR. a közterületek használatáról szóló 47/2004. 

(XII.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVÖK 8/2021. (II.11.) ÖR. a vásárokról és piacokról szóló 50/2004. 

(XII.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVÖK 9/2021. (II.11.) ÖR. a víziközműre történő utólagos csatlakozás 

műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint 

az utólagos csatlakozásért fizetendő 

hozzájárulás mértékéről szóló 19/2019. 

(V.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

  

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

  
ZMJVÖK 10/2021. (II.11.) határozata Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési, 

polgármesteri határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVÖK 11/2021. (II.11.) határozata A 2021.  évi költségvetésről szóló 

 önkormányzati rendelet megalkotása  

 

ZMJVÖK 12/2021. (II.11.) határozata A polgármester 2021. évi 

 szabadságütemtervének jóváhagyása 

      

 ZMJVÖK 13/2021. (II.11.) határozata          Alapítványok támogatása 

 

 ZMJVÖK 14/2021. (II.11.) határozata Bérleti díjmentesség alkalmazása és a  

  bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő 

  szabályok megállapítása a koronavírus-

  világjárvány második hulláma miatt     

  elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 

 

 ZMJVÖK 15/2021. (II.11.) határozata          Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 

                2020. évi felhasználásáról, valamint a  2021. 

                évi terv meghatározása 

 

 ZMJVÖK 16/2021. (II.11.) határozata A településrendezési eszközök             

  módosítását megelőző településfejlesztési 

  döntés meghozatala, kiemelt fejlesztési 

  területté nyilvánítás 

 

 ZMJVÖK 17/2021. (II.11.) határozata A zalaegerszegi 0800/47 és a 0800/52 hrsz-

  ú ingatlanok (Aquacity) belterületbe    

  vonásához szükséges terület-felhasználási 

  célt tartalmazó döntés meghozatala              



 

  

ZMJVÖK 18/2021. (II.11.) határozata A Tudományos és Technológiai Parkban 

  található zalaegerszegi 15465/11,          

  15465/12 és 15465/14 hrsz-ú ingatlanok 

  értékesítése 

  

 ZMJVÖK 20/2021. (II.11.) határozata Javaslat üresen álló önkormányzati lakások 

  bérbeadásának jogcímére és jellegére, 

  valamint pályázat kiírására  

  

  

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
Tájékoztató a zárt határozatokról 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

                                    3/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete 

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

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 69.515.339 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek 

összegét 31.360.110 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

       Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről               7.521.642 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              10.017.988 E Ft 

- közhatalmi bevételek               5.609.981 E Ft 

- működési bevételek               7.327.592 E Ft 

 - felhalmozási bevételek                 765.376 E Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök                   65.364 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    52.167 E Ft 

 

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A 2020. évi összes kiadási előirányzatát 69.515.339 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési 

kiadások összegét 57.276.377 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

       Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         4.751.741 E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            900.144 E Ft 

- dologi kiadások        11.911.606 E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai               99.055 E Ft 

-  egyéb működési célú kiadások          4.576.467 E Ft   



                ebből: működési célú tartalék          2.084.940 E Ft 

 - beruházási kiadások        29.271.866 E Ft 

             ebből: tartalék             259.849 E Ft 

 - felújítási kiadások          5.455.814 E Ft 

             ebből: tartalék                 4.385 E Ft 

 - egyéb felhalmozási célú kiadások             309.684 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 25.916.267 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 6.335.829 E 

Ft-ban, a fejlesztési hiányt 19.580.438 E Ft-ban állapítja meg.  

 

                A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek  maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                             6.435.615 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                      10.859.314 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                                   22.817 E Ft 

                                 Finanszírozási bevételek összesen:     38.155.229 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra):                             99.786 E Ft 

            Forgatási célú értékpapír vásárlás                                    11.987.307 E Ft 

 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing 

             kötelezettség fejlesztési célra):                                             129.052 E Ft  

            Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       22.817 E Ft     

                                         Finanszírozási kiadás összesen:        12.238.962 E Ft” 

 

 

2. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 

5., 5.a., 6., 6.a., 7., és 8. melléklete lép. 

 

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

        (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2020. költségvetési év vonatkozásában kell 

alkalmazni. 

 

 

  Dr. Kovács Gábor sk. 

                       címzetes  főjegyző  

Balaicz Zoltán sk. 

                          polgármester 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2020. utólagos ei-módosítás” xls. dokumentumban 

találhatóak 

 

 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/34615/2020_utolagos_ei_modositas.pdf


 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

4/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete 

az építményadóról szóló 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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. §, 7. § és 15. §-

ában, valamint a 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. § Az építményadóról szóló 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (7) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Az adó évi mértéke a kereskedelmi egység fajtájú építményeken belül a csárda, bisztró, 

borozó, söröző, étterem, cukrászda jellegű építmények, és a szállásépületek fajtájú 

építmények esetében 525 Ft/m2.” 

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. E rendelet rendelkezéseit a 2021. január 1. napjától fennálló 

adókötelezettségre kell alkalmazni. 

 

  Dr. Kovács Gábor sk. 

                       címzetes  főjegyző  

Balaicz Zoltán sk. 

                          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete 

a 2021. évi költségvetésről 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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, a 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) 

bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és 

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a 

következőket rendeli el:           

 

1. §  A rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésére, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat 

költségvetési szerveire. 

 

2. §   (1)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi összes 

bevételének előirányzatát 63.026.777 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek 

összegét 27.248.329 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

       Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről               6.090.370 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              10.507.163 E Ft 

- közhatalmi  bevételek               4.499.747 E Ft 

- működési bevételek               5.815.745 E Ft 

 - felhalmozási bevételek                 200.441 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  134.863 E Ft 

 

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A 2021. évi összes kiadásának előirányzatát 63.026.777 E Ft-ban, ezen belül a 

költségvetési kiadások összegét 52.721.214 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

       Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         4.845.616  E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            845.508  E Ft 

- dologi  kiadások        10.577.885 E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai               99.170 E Ft 

-  egyéb működési  célú kiadások          3.848.053 E Ft   

                ebből: működési célú tartalék             632.263 E Ft 

 - beruházási kiadások        28.753.625 E Ft 



             ebből: tartalék               10.000 E Ft 

 - felújítási kiadások          3.638.023 E Ft 

             ebből: tartalék               19.385 E Ft 

 - egyéb felhalmozási célú kiadások             113.334 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  25.472.885 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 7.198.352 

E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 18.274.533 E Ft-ban állapítja meg.  

 

                A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek  maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                             7.367.381 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                        3.775.789 E Ft   

Forgatási célú értékpapír beváltás  felhalmozási célra:         24.600.437 E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                 34.841 E Ft                           

                                 Finanszírozási bevételek összesen:     35.778.448 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra):                           169.029 E Ft 

            Forgatási célú értékpapír vásárlás                                    10.000.000 E Ft 

 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing 

             kötelezettség fejlesztési célra):                                             136.534 E Ft            

                                          Finanszírozási kiadás összesen:        10.305.563 E Ft 

  

 

(4)  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, ezen belül a 

költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet 

tartalmazza. 

 

(5)  Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági 

jellegű ellátásokat jogcímenként a 6.a melléklet tartalmazza. 

 

(6)  Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 2. melléklet, az állami hozzájárulások 

jogcímeit és összegeit a 3. melléklet, az önkormányzat kiadásait közgazdasági 

osztályozás alapján a 4. melléklet, a hitelállomány és az adósságszolgálat alakulását a 9. 

melléklet, valamint az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 11. 

melléklet tartalmazza.  

 

(7)    A közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) tartalmazó kimutatást a 

12. melléklet tartalmazza. 

 

(8)    A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 

13.a és 13.b mellékletek tartalmazzák. 

 



(9)   A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet 

tartalmazza. 

 

3. §  (1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a  

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. 

 

(2) A bizottságok - a költségvetés végrehajtása során - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendeletében (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott 

hatáskörök szerint járhatnak el. 

 

(3)  A közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzatok a 6.a.  

 mellékletében foglaltak szerint az alábbiak: 

 

         

            Műszaki Bizottság:  

                       -  lakossági és civil kezdeményezések támogatása 

   

            Humánigazgatási Bizottság:                         

                        -  művészeti ösztöndíj 

                        -  önálló kulturális egyesületek, együttesek 

                        -  peremkerületek támogatása  

                        -  felsőoktatási ösztöndíj 

                        -  intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása 

                        -  ifjúsági rendezvények 

 -  rendezvény támogatása 

 -  szabadidősport klubok támogatása 

 

             Gazdasági Bizottság: 

-  egyéb szervezetek támogatása 

 

             Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság: 

-  egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete 

 

             Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 

                        -  közbiztonsági feladatok 

 

(4)  Céltartalékok között elkülönített előirányzatok igénybevételére  

           - a költségvetési szervek felújítási (Vis maior) keretének életveszély, balesetveszély és 

rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználásáról az illetékes szakosztályok 

bevonásával a polgármester döntését követően kerülhet sor, 

           - a projektekhez, pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához rendelkezésre álló 

fejlesztési céltartalék felhasználásáról a polgármester döntését követően kerülhet sor, 

            - egyéb esetekben a közgyűlés döntését követően kerülhet sor.    

         Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a céltartalékból történő átvezetést a 

költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni. 

 

(5) Az alapítványi forrás átvételének, átadásának engedélyezése a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 



 Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a 

közgyűlést a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja. 

 Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására a forrást biztosító előirányzat feletti 

rendelkezési joggal bíró polgármester, a közgyűlés bizottságai, valamint a településrészi 

önkormányzatok jogosultak kérelem benyújtása után, a tárgy szerinti önkormányzati 

rendeletek szabályai alapján. 

 

(6)   Az önkormányzati forrásból történő pénzeszköz átadások felhasználásáról az átvevő 

szervezet köteles elszámolni a támogató felé az önkormányzat által nyújtott 

támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló 

önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően.  

 (7)  Azok a szervezetek, amelyeknek lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat, az 

önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé, addig 

költségvetési forrásból támogatást nem kaphatnak, amíg tartozásukat nem rendezték. 

Nem kaphat támogatást az a szervezet, amely a korábbi támogatásából adódó lejárt 

elszámolási kötelezettségét nem teljesítette. 

 

4. §  (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési     

célokra és feladatokra lehet.  

 

   (2)  A már megkötött hitelszerződések keretösszege terhére történő hitel lehívásokról a 

hitelcélnak megfelelően, a költségvetésben jóváhagyott mértékig a polgármester dönt.  

 

  (3)  Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult: 

a)  működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon 

belül engedélyezhet átcsoportosítást, új feladatokra csak a források egyidejű 

megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig, 

b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a közgyűlés által már jóváhagyott 

fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat 

engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig, 

c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési 

kiadási és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások 

engedélyezésére, 

         d) a közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettséget a forrás   

egyidejű megjelölésével, a költségvetésben nem szereplő feladatokra évente a 

tárgyévi költségvetés főösszegének legfeljebb 0,5 %-áig, erről a vállalásáról a 

következő nyilvános ülésen köteles tájékoztatni a Közgyűlést. 

 

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, 

elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat 

működésével összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. A működési 

kiadásokat időarányosan, beruházási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet 

kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a közgyűlés jóváhagyása szerint történhet. 

 

(5) Az éves gazdálkodás során az előirányzatok felhasználásának ütemezését a 

szakosztályok és a költségvetési szervek által szolgáltatott adatok alapján, havi 

likviditási tervekben, ezen belül heti, szervezetenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti 

bontásban kell elkészíteni. 



 

(6) Az éves gazdálkodás során keletkező pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket 

lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni kötelezettségek teljesítése 

érdekében.  

 

(7) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a 

költségvetési szerv vezetője az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. 

rendeletben meghatározott behajthatatlan követelések törlését saját hatáskörben 

engedélyezheti. Minden más egyedi esetben követelés csak a közgyűlés 

hozzájárulásával törölhető. 

 

(8) Az önkormányzat költségvetési szervei,  a 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő és 

az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az 

önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére - az Európai Uniós és 

hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket 

képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat 

benyújtását megelőzően egyeztetés történik – kölcsönt és kamatmentes visszafizetendő 

támogatást nem nyújt, garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 

100 %-os, vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében 

- az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel - az önkormányzat garanciavállalási 

vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.  

 

(9)     A városi kincstár 2021. évben folytatja működését. 

Az önkormányzat fenntartási körébe tartozó költségvetési szervek pénzellátása a 

számlavezető hitelintézet útján történik, akinek lehetősége van a saját bevételein felül 

jelentkező kifizetéseknek megfelelő összeget lehívni az önkormányzat számlájáról. 

Az önkormányzat pénzellátási kötelezettséget a közgyűlés által elfogadott 

intézményfinanszírozási összeg erejéig vállal. 

  

(10) A gazdálkodás során keletkezett, valamint a központi költségvetésből fejlesztési, 

beruházási céllal nyújtott támogatásokból származó átmenetileg szabad pénzeszközök 

állampapír vásárlással történő hasznosításáról, valamint az önkormányzat átmenetileg 

szabad pénzeszközeinek nem állampapírban történő lekötéséről a Tulajdonosi 

Tanácsadó Testület tagjai véleményének kikérése után a polgármester dönt. Kiemelt 

szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága. Az értékpapírok értékesítéséről a 

kifizetésekhez igazodó ütemben, a költségvetésben jóváhagyott összeg mértékéig a 

polgármester dönt. 

 

(11)  A településrészi önkormányzatok a rendelkezésükre bocsátott keretösszeg tervezett 

felhasználásáról határozatban döntenek, melyről az önkormányzatot értesítik. A 

felhasználásra a 3. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kerülhet sor.  

 

(12) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2021. évi költségvetési 

rendelet 5.a melléklete szerint 2021. évre vonatkozóan a ZALA-MÜLLEX Kft. az 

önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáért bruttó 101,6 millió Ft 

használati díjat számla alapján, a felek között létrejött megállapodás szerint köteles 

teljesíteni.  

 

(13)   A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot 

kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben 



kerülhet sor, figyelemmel a Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatában 

meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben 

részesítésének követelményére: 

      - készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 

       - kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés 

       - reprezentációs kiadások 

       - kisösszegű szolgáltatási kiadások 

      - elszámolásra felvett előlegek 

      - társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai 

- közfoglalkoztatottak juttatásai 

            - pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások 

            - munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben 

            - külső személyi juttatások 

            - fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg 

            - egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó 

kifizetés. 

 

5.§ (1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.113 főben, a 10. mellékletben     

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(2)   A közgyűlés az önkormányzat létszámát 6 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint 

hagyja jóvá. 

 

(3)  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. évre megállapított összege 

51.400,- Ft. 

 

(4)   A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 2021. évre megállapított mértéke 

           a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 40 %-a, 

           b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a. 
            

6. § A közgyűlés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi 

költségvetésének címrendjét az 5., 6., 7. és 8. melléklet szerint jóváhagyja a hozzá 

tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal együtt. Az önkormányzat és az irányítása alá 

tartozó költségvetési szervek címet, az egyes ágazati feladatok pedig alcímet képeznek. 

 

7. §  (1) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és 

saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves 

gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. 

 

(2) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás 

jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az 

alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős. 

 

(3)   A költségvetési szervek az eredeti költségvetésben a működési hiány finanszírozásához 

bevonni tervezett maradvány összegén felüli szabad maradványra, annak jóváhagyásáig 

kötelezettséget nem vállalhatnak. Amennyiben a felülvizsgált és jóváhagyásra kerülő 

maradvány összege elmarad a tervezettől, az elmaradás összegét köteles a költségvetési 

szerv egyéb bevételével pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni.  

 



(4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, 

előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló törvényben és a törvény 

végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások 

költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása 

alapján a 9.§ szerint kerül sor. 

 

(5)  A közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei részére az intézményfinanszírozás 

keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról - kivéve a központi előirányzatok 

leszervezését, törvények, rendeletek végrehajtását, központi költségvetésből kiutalt 

összegeket - kérelem esetén, az azt követő felülvizsgálat eredményének függvényében 

dönt. 

Abban az esetben, ha az intézmény olyan feladat ellátását vállalja fel, amit a fenntartó 

nem hagyott jóvá, akkor a finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei 

terhére kell biztosítani. 

 

(6) Az intézmények használatában lévő ingó- és ingatlan vagyon biztosításáról az 

önkormányzat gondoskodik a gépjárművek kivételével. 

         A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező 

változásokról a negyedévet követő hó 5-ig írásban köteles értesíteni a fenntartót. 

 

8. § A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél 

nagyobb eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen 

adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség 

összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül. 

 

9. § A 2021. évi költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével - 

negyedévenként kell a közgyűlés elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat 

módosításokat soron kívül a közgyűlés elé kell terjeszteni.  

 

 

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. 

költségvetési év során kell alkalmazni. 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 
 

Az előterjesztéshez kapcsoló mellékletek a 2021.KÖLTSÉGVETÉS. xls dokumentumban találhatók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/34616/2021_KOLTSEGVETES.pdf


 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

6/2021. (II.11.) 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 és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 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 

szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdésében és 11. § 

(1) 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 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. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet2.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C. § (1) bekezdésében és a 143. § 

(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 



törvény 8. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a közigazgatási 

szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 10. § (3) bekezdésében és 11. § 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

3. § (1) Hatályát veszti a Rendelet1. 1. §-ában a „levegőtisztaságvédelmi,” szövegrész, 4. § 

(1) bekezdésében az „elsősorban” szövegrész.  

(2) Hatályát veszti a Rendelet1. 3. § c) pontja, 4. § (3)-(12) bekezdése, a „Szabadtéri 

tűzgyújtásra vonatkozó szabályok” alcíme, „A háztartási tevékenységgel okozott 

légszennyezésre vonatkozó szabályok” alcíme.  

(3) Hatályát veszti a Rendelet2. 14. §-a. 

 

4. § Ez a rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését 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  

7/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete  

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 

valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében 

eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

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

továbbiakban: Rendelet)15. §-a az alábbi g) ponttal egészül ki: 

 
[Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól] 

 

„g) A rendelet 4. § (4) bekezdés h) pontjában meghatározott közterület-használat esetén.” 

 

2. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, előírásait 2021. január 1-től kell 

alkalmazni.  

 

(2) A Rendelet 15.§ g) pontja 2021. május 31-én hatályát veszti. 

 

(3) A rendelet 2021. június 1-én hatályát veszti. 

 

 

  Dr. Kovács Gábor sk.  

                       címzetes  főjegyző  

Balaicz Zoltán sk.  

                          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

8/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete  

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

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 

2. §  Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.  

 

 

  Dr. Kovács Gábor sk.  

                       címzetes  főjegyző  

Balaicz Zoltán sk.  

                          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a 8/2021. (II.11.) 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 Piac térrel határos északi járdaszakasza és parkolója, valamint a 

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: Dísz tér - Kosztolányi utcáig bezárólag 

 Ideje:   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” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

9/2021. (II.11.) önkormányzati rendelete 

a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az 

utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 19/2019. (V.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

1. § 

 

A víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az 

utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 19/2019. (V.24.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) bevezető része helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 

1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el:”   

 

2. § 

 

A rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2) Nem kell utólagos csatlakozási hozzájárulást fizetni:  

a)  meglévő bekötővezeték karbantartása, cseréje, áthelyezése, rekonstrukciója 

esetén,  

b) az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és 

Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére létrejött projekt, valamint az Önkormányzati 

Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrejött projekt 

keretében kiépített víziközmű esetén, amennyiben a beruházás keretében kiépített 

csatlakozási lehetőséggel rendelkezik, 

c) azon érdekeltségi egység esetében,  

 ca) ahol a bekötővezeték kiépítésén felül, ivóvíz-törzshálózat- vagy szennyvíz-

törzshálózat fejlesztést valósítanak meg saját költségen - kizárólag a víziközmű-

szolgáltató szakfelügyelete mellett vagy kivitelezésében – és 

  cb) a kiépített víziközmű-törzshálózat fejlesztés bekötővezeték létesítésének 

költsége nélkül számolt összköltsége igazolható módon (számla, stb) víziközmű 

szolgáltatási ágazatonként külön-külön meghaladja az ágazatonként egyébként 

fizetendő hozzájárulás összegét, és 



 cc) az önkormányzat részére a víziközmű létesítmény(ek) térítésmentesen átadásra 

kerül(nek), 

d) az önkormányzati telekértékesítést követően, amennyiben az építési telek eladási 

árába a víziközműre történő utólagos csatlakozás hozzájárulásának mértéke 

dokumentáltan beszámításra került, és az adásvételi szerződésben rögzített 

kapacitási igényhez képest a tényleges kapacitás nem növekszik, 

e) ha az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a víziközműre történő 

csatlakozásért hozzájárulást korábban megfizették és a megfizetést - hitelt 

érdemlően - igazolni tudják,   

f) azoknak az érdekelteknek, akik víziközmű társulati szervezésben megvalósult 

beruházásban az adott víziközmű építésének céljából érdekeltségi hozzájárulás 

fizetését vállalták, vagy az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezettek.” 

 
3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

  Dr. Kovács Gábor sk.  

                       címzetes  főjegyző  

Balaicz Zoltán sk.  

                          polgármester 

 

  
 

 

 

 

                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    

  
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési, polgármesteri határozatok 

végrehajtásáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2021. (II.11.) 

határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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. 179/2015/I. (X.22.), 6/2016/2.,3. (II.04.), 12/2016. (II.04.), 57/2016./III. (IV.14.), 

112/2017/2. (VI.15.), 133/2017. (VI.15.), 199/2017/2. (X.19.), 265/2017. (XII.14.), 

266/2017/2. (XII.14.), 34/2018. (III.08.), 56/2018. (IV.12.), 84/2018/2. (V.17.), 

107/2018/1. (VI.14.), 108/2018/1.8, 1.28., 1.43., 1.48., 1.61. (VI.14.), 166/2018. (X.18.), 

217/2018. (XII.13.), 29/2019/2. (III.07.), 42/2019. (III.07.), 54/2019. (IV.11.), 56/2019/2. 

(IV.11.), 77/2019/2. (V.16.), 111/2019. (VI.12.), 139/2019. (IX.12.), 163/2019/III. 

(XI.21.), 164/2019/2. (XI.21.), 222/2019/I.,III.2. (XII.12.), 18/2020. (II.06.), 27/2020/I., 

II.1. (II.06) 30/2020. (II.06.), 32/2020. (II.06.), 49/2020/I. (III.05.), 50/2020/I.3., II.1.2., 

II.2.2. (III.05.), 179/2020/II. (VI.25.), 184/2020/2. (VI.25.), 185/2020/2. (VI.25.), 

190/2020/I.1.3. (VII.29.), 193/2020. (VII.29.), 197/2020/2. (VII.29.), 214/2020. (IX.10.), 

215/2020/I., III., IV., V., VI., VII., VIII. (IX.10.), 224/2020/2. (IX.10.), 225/2020/I.3. 

(IX.10.), 237/2020/II.1.2., 2.2.2. (X.15.), 249/2020. (XI.19.), 251/2020. (XI.19.), 

268/2020/I., II., III. (XI.19.), 271/2020. (XII.01.), 275/2020/II. (XII.16.), 276/2020. 

(XII.16.), 280/2020. (XII.16.), 281/2020. (XII.16.), 282/2020. (XII.16.), 283/2020. 

(XII.16.), 284/2020. (XII.16.), 285/2020. (XII.16.), 286/2020/2. (XII.16.), 288/2020/2. 

(XII.16.), 289/2020/2. (XII.16.), 290/2020/2. (XII.16.), 292/2020/2. (XII.16.), 

293/2020/2. (XII.16.), 294/2020/2. (XII.16.), 295/2020/2. (XII.16.), 298/2020. (XII.16.), 

299/2020. (XII.16.), 300/2020. (XII.16.), 301/2020. (XII.16.), 302/2020/1. (XII.16.), 

304/2020. (XII.16.), 307/2020. (XII.16.), 308/2020. (XII.16.), 309/2020. (XII.16.), 

310/2020. (XII.16.), 311/2020. (XII.16.), 312/2020. (XII.16.), 313/2020. (XII.16.), 

315/2020. (XII.16.), 316/2020. (XII.16.), 317/2020. (XII.16.), 318/2020. (XII.16.), 

319/2020. (XII.16.), 328/2020. (XII.16.), 329/2020. (XII.16.), 330/2020. (XII.16.), 

332/2020. (XII.21.), 333/2020. (XII.21.), 334/2020. (XII.21.), 335/2020. (XII.21.), 

336/2020/I. (XII.21.), 338/2020. (XII.22.), 1/2021. (I.11.), 2/2021. (I.13.), 4/2021. (I.18.), 

5/2021/1. (I.25.), 6/2021. (I.27.), 7/2021. (I.28.) lejárt határidejű határozatainak 

végrehajtását megállapítja, azzal, hogy a: 

- 27/2020. (II.06.) határozata I. pontja 1.1., 1.2., 1.3.1., 1.3.3., 1.4.7., 1.5.4., 1.8.1., 

1.8.11., 1.8.15., 1.8.16., 1.8.18., 1.8.20., 1.10.3. alpontjainak végrehajtási határidejét 

2022. június 30-ra módosítja. 

- 27/2020. (II.06.) határozata I. pontjának 1.9.7. alpontját hatályon kívül helyezi. 

- 49/2020. (III.05.) határozata I. pontjának 8. alpontját hatályon kívül helyezi. 

 

2. 59/2014. (IV.17.) határozata vagyonátadási megállapodás aláírására vonatkozó 

feladatának végrehajtási határidejét 2021. december 31-re módosítja. 

 



3. 57/2016. (IV.14.) határozatának I. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

4. 206/2016. (XI.24.) határozata II.6. és III.6. pontjának végrehajtási határidejét 2021. 

december 31-re módosítja. 

 

5. 102/2017. (V.18.) határozata végrehajtási határidejét 2024. december 31-re 

módosítja. 

 

6. 141/2017. (VII.06.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

7. 55/2018. (IV.12.) határozata végrehajtási határidejét 2022. december 31-re 

módosítja. 

 

8. 108/2018. (VI.14.) határozata 1.1. alpontjának végrehajtási határidejét 2022. június 

30-ra módosítja. 

 

9. 125/2018. (VII.23.) határozata 2. pontjának végrehajtási határidejét 2021. december 

31-re módosítja. 

 

10. 15/2019. (II.07.) határozata 2. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

11. 16/2019. (II.07.) határozata végrehajtási határidejét 2021. december 31-re módosítja. 

 

12. 39/2019. (III.07.) határozata 2. pontjának végrehajtási határidejét 2021. augusztus 

31-re módosítja. 

 

13. 77/2019. (V.16.) határozata 3. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

14. 3/2020. (II.06.) határozata 1. pontjának visszapótlásra vonatkozó végrehajtási 

határidejét 2021. december 31-re módosítja. 

 

15. 27/2020. (II.06.) határozata II.2. pontjának végrehajtási határidejét 2022. december 

31-re módosítja. 

 

16. 215/2020. (IX.10.) határozatának II. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

17. 247/2020. (XI.19.) határozata végrehajtási határidejét 2021. március 31-re módosítja. 

 

18. 331/2020. (XII.16.) határozata végrehajtási határidejét 2021. február 28-ra 

módosítja. 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 Polgármestere: 

 

1. 75/2020/I.2., III.1. (IV.06.), 84/2020/II., III. (IV.14.), 110/2020/2. (V.11.), 

132/2020/I., II. (V.26.), 136/2020. (VI.05.) lejárt határidejű határozatainak végrehajtását 

megállapítja. 



  
Tárgy: A 2021.  évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

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

határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 

valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében 

eljárva az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható 

összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

ezer forintban 

Megnevezés 
Sor- 

szám 

 tárgy- 

év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség 

a tárgyévet követő 

      
 1. évben  2. évben  3. évben 

 Helyi  és települési adók  01 4.491.747 5.417.000 5.503.000 5.591.000 

 Tulajdonosi bevételek   02 448.474 430.000 410.000 400.000 

 Díjak, pótlékok, bírságok  03 8.000 8.000 8.000 8.000 

 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb     

tárgyi eszközök értékesítése 

 04 
200.441 80.000 75.000 70.000 

 Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 

 05 
    

 Privatizációból származó bevételek  06     

 Garancia- és kezességvállalásból 

származó megtérülések 

 07 
    

 Saját bevételek (01+... +07)  08 5.148.662 5.935.000 5.996.000 6.069.000 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2.574.331 2.967.500 2.998.000 3.034.500 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) 

 10 
171.579 175.188 172.390 419.592 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 146.579 150.188 147.390 144.592 

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  12     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség 

 13 
    

 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  14     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 

 15 
25.000 25.000 25.000 275.000 

 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

 16 
    

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 

17 
    

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 

 18 
    

 Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (20+...+27) 

 19 

97    

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20 97    



 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  21     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség 

 22 
    

 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  22     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 

 24 
    

 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

 25 
    

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 

26 
    

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 

 27 
    

 Fizetési kötelezettség összesen (10+19)  28 171.676 175.188 172.390 419.592 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett 

saját bevétel (09-28) 

 29 
2.402.655 2.792.312 2.825.610 2.614.908 

 

A polgármester figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  éves zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

Tárgy: A polgármester 2021. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2021. (II.11.) 

határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 Balaicz Zoltán polgármester 2021. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint 

hagyja jóvá: 

 

A szabadság ütemezése: 

2021. február 8.  1 nap 

2021. február 12-16.  3 nap 

2021. március 3-5.  3 nap 

2021. március 16-17. 2 nap 

2021. április 1-7. 3 nap 

2021. április 26-30. 5 nap 

2021. május 20-26. 4 nap 

2021. június 10-15. 4 nap 

2021. július 12 – augusztus 13        25 nap 

2021. szeptember 16. 21. 4 nap 

2021. október 28-november 3. 4 nap 

2021.december 20-31 10 nap 

Összesen: 68 nap 

 

 

 



 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

  Dr. Kovács Gábor sk.  

                       címzetes  főjegyző  

Balaicz Zoltán sk.  

                          polgármester 

 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2021. (II.11.) 

határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 alapítványok részére támogatást biztosít a polgármesteri rendelkezésű keret 

terhére: 

 

 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány 

LP 15 DEFIBRILLÁTOR 

beszerzése  
100.000 Ft 

2. 

Nemzeti Művészeti és 

Kulturális Kapcsolatok 

Alapítványa 

Magyar Iparművészet folyóirat 100.000 Ft 

 

A támogatási megállapodás elkészítéséről és aláírásáról a polgármester saját hatáskörében 

intézkedik. 

 

Határidő: 2021. március 12. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Bérleti díjmentesség alkalmazása és a bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő 

szabályok megállapítása a koronavírus-világjárvány második hulláma miatt 

elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (II.11.) 

határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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:  



 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 257/2020. (XI.19.) 

határozatát hatályon kívül helyezi azzal, hogy a határozat alapján 2020. december 31. 

napig állapítható meg kedvezményes bérleti díj.  

 

2. A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II.9.) Korm. rendeletben foglalt 

feltételeknek megfelelő helyiségbérleti szerződések esetében - a Korm.rendelet által 

meghatározott időszakot meghaladóan - a bérleti díjak 2021. január hónapra eső részét 

nem kell megfizetni a bérbeadó részére.   

 

A bérleti díj megfizetése alóli mentességről a bérbeadók egyoldalú írásbeli 

nyilatkozatban értesítik az érintett bérlőket.  

 

A bérleti díj megfizetése alóli mentesség az önkormányzat nevében 

vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervek (vagyongazdálkodók) által kötött 

helyiségbérleti szerződésekre is vonatkozik. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban álló gazdasági társaságok vezetőit, hogy ők is mentesítsék a társaságok 

tulajdonában álló nem lakás célú helyiségekre vonatkozó hatályos bérleti 

szerződésekben foglalt bérleti díj megfizetése alól a korlátozó intézkedésekkel érintett 

vállalkozásokat.  

 

3. Az önkormányzattal, illetve az önkormányzat nevében vagyongazdálkodási 

feladatokkal megbízott szervek által kötött bérleti szerződések esetében - a ZalaZone 

Járműipari Tesztpálya bérleti szerződése, valamint a távközlési célú antennák 

elhelyezését (bazitai Tv-torony, Újtemető) szolgáló bérleti szerződések kivételével - a 

2021. évi bérleti díjak összege a 2020. évben alkalmazott bérleti díjak összegét nem 

haladhatja meg, bérleti díjemelés és inflációkövetés nem kerülhet érvényesítésre. 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a kizárólagos önkormányzati 

tulajdonban álló gazdasági társaságok vezetőit, hogy ők is tekintsenek el a 2021. évre 

vonatkozó bérleti díjemelés és az inflációkövetés alkalmazásától. 

 

 

A jelen határozattal érintettek értesítésre kerülnek.  

 

Határidő: 2021. február 20. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

Felkérésre: a vagyongazdálkodónak kijelölt szervek vezetői, valamint a 

kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezetői  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2020. évi felhasználásáról, valamint a 

2021. évi terv meghatározása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2021. (II.11.) 

határozata 
 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 

valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és 

hatáskörében eljárva jóváhagyja Zalaegerszeg Környezetvédelmi Alap 2021. évi 

Felhasználási Tervét az előzetes költségbecslések alapján, továbbá gondoskodik – az 

Alapban rendelkezésre álló pénzeszköz terhére – 9.500 eFt összegű előirányzat 

felhasználásáról az alábbi projektek megvalósítására. 

 

1. Környezeti nevelés:         2.000 eFt 

2. Tartalékkeret hulladékgazdálkodási feladatok ellátására:    2.000 eFt 

3. Zaj- és rezgésvédelem:            500 eFt 

4. Vízvédelem:          2.500 eFt 

5. Helyi jelentőségű védett természeti értékek megóvása, fenntartása:   2.000 eFt 

6. Zalaegerszeg természeti értékeit bemutató kiadvány II. kötetének elkészítése:  

              500 eFt 

Összesen:           9.500 eFt 

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 Környezetvédelmi Alapban szabadon rendelkezésre álló forrásnak 

– Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 

17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendeletében megfogalmazott feladatok ellátására 

történő – felhasználásáról dönt, amennyiben azonnali intézkedést igénylő környezet- 

vagy természetvédelmi feladat merül fel. 

 

Határidő: 2022. január 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2021. (II.11.) 

határozata 
 

I.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Baross ligeti gépjármű-

várakozóhely bővítés megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a Zalaegerszeg 1553/1, 1553/2 hrsz-ú ingatlanokat. 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

I.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Vizslaparki út – Platán sor 

kereszteződésében gépjármű-várakozóhely megvalósíthatósága érdekében kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 3431/13 hrsz-ú ingatlant. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

I.3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Várkör utcában parkoló 

építés megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 

Zalaegerszeg 3633/1, 3633/2, 3634/1, 3634/2, 3635, 3636 hrsz-ú ingatlanokat.  

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 



Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

I.4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Jákum Ferenc utca északi 

részén új személygépjármű-várakozóhely megvalósíthatósága érdekében kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 3715, 3716, 3717 hrsz-ú ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

I.5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Flórián utca – Kerámia utca 

csatlakozásában személygépjármű-várakozóhely építés megvalósíthatósága érdekében 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 3493/1, 3494, 3495, 3496, 3497, 

3498, 3521 hrsz-ú ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

I.6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Baross Gábor utca 

környezetében új személygépjármű-várakozóhely létesítésének megvalósíthatósága 

érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 6465 hrsz-ú 

ingatlant. 



  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

I.7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Kikelet utca nyugati részén 

tervezett új nyomvonal megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a Zalaegerszeg 23591, 23593, 23596 hrsz-ú ingatlant. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Kosztolányi utca – Kossuth 

utca tömbbelsőben a lakótelkek tervezett fejlesztése érdekében kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 2231/6, 2251, 2252/1, 2252/2, 2253/1, 2254/1, 

2255/1, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2263, 2264, 2269 hrsz-ú ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Egervári úti kereskedelmi, 

szolgáltató területek tervezett fejlesztése érdekében kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a Zalaegerszeg 0832/8 hrsz-ú ingatlant. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Azáleás utca lakótelkek 

tervezett fejlesztése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 

24501/2, 24502, 24508/3, 24508/4, 24508/5, 24508/6 és a 24508/11 hrsz-ú 

ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

V. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Kossuth Lajos utcában 

tervezett társasház megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a Zalaegerszeg 3081/1, 3081/2 hrsz-ú ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 



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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

VI. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Izzó utcában tervezett 

telephely kialakítás megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a Zalaegerszeg 24250, 24251/3, 24252, 24253, 4954/30 hrsz-ú 

ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

VII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Csillagvölgyi utcában 

társasházak megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 

Zalaegerszeg 6360/1, 6360/2, 6360/3, 6360/5, 6360/6, 6360/7 hrsz-ú ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

VIII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, északi ipari parkban 

Lynxek és egyéb hadiipari off road járművek tesztelésére alkalmas tesztkörnyezet 

kialakításának megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 

Zalaegerszeg 0779/6, 0779/3, 0779/8, 0779/7, 0783, 0784, 0785, 0782, 0781/1, 

0779/9, 0787/1, 0779/10, 0779/11, 0787/2, 0788/78, 0788/88 hrsz-ú ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

IX. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Rozmaring utca nyugati 

részén lakóépületek létesítése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 

Zalaegerszeg 26447, 26446, 26445, 26444, 26443, 26442/1, 26442/3, 26442/4, 

26441/4, 26441/5, 26448 hrsz-ú ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

X. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Barka utca észak-nyugati 

részén az iparterületek fejlesztése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 

Zalaegerszeg 4539/5, 4539/8, 4539/7, 4539/6, 6585, 6586, 27004, 27001/5, 27001/4, 

27001/3, 27001/2, 27001/1, 27000/2, 27000/1, 26999/2, 26998/2, 26999/1, 26995, 

26994, 26996, 26997/11, 26998/1, 26997/10, 26997/9, 26997/8, 26997/7, 26997/6, 

26997/5, 26997/4, 26997/3, 26997/2, 26997/1, 26991, 27012/2, 26988/2, 26990/1, 

26987/1, 26988/1, 26986, 26985, 26984, 26983, 26977, 27011/17, 27011/16, 

27011/18, 27011/10, 27011/9, 27011/12, 27011/11, 27011/13, 27011/15, 27235, 



27011/14, 27011/2, 27221, 27250, 27011/4, 27011/7, 27011/6, 26981, 26982, 26980, 

26979/1, 27011/5, 26976/2, 26976/3, 26975/2, 26975/1  hrsz-ú ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

XI. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Nagypáli patak 

mederrendezése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 

0828/22, 0828/23, 0828/25, 0828/24, 0826/28, 0823/3, 0826/27, 0826/26, 0826/25, 

7624, 0823/2, 0823/5, 0823/8, 6234/10, 6234/11, 6234/8, 0826/20, 7807, 7806, 

0826/14, 0824, 7805/2, 0826/16, 6234/7, 6234/6, 6234/5, 6234/4, 0826/17, 0826/18, 

0826/19, 0826/4, 6236/5, 6235/26, 0826/12, 0826/11, 0825, 6235/25, 6235/23, 

6235/18, 6235/2, 6235/10, 6235/4 hrsz-ú ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

XII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Kerámia utca – Flórián utca 

tömb társasház megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 

Zalaegerszeg 3524, 3526/1, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 

3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 hrsz-ú ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 



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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

XIII. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Petőfi Sándor utcától 

északra lévő tömb társasház megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a Zalaegerszeg 3093, 3094/1, 3094/2, 3095, 3096, 3097, 3100/5, 3105, 

3106 hrsz-ú ingatlanokat. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

XIV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. 

rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet Járművek 

elhelyezéséről szóló 10. §-a felülvizsgálatáról dönt. 

  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak 

megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

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

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. március 31. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: A zalaegerszegi 0800/47 és a 0800/52 hrsz-ú ingatlanok (Aquacity) belterületbe 

vonásához szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2021. (II.11.) 

határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 belterületbe vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az 

alábbiakban határozza meg: 

- Zalaegerszeg, 0800/47 és a 0800/52 hrsz-ú ingatlanok (Aquacity) termálfürdő.  

A polgármestert a belterületbe vonási eljárást lefolytatja. 

 

Határidő: 2024. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

  

  
Tárgy: A Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 15465/11, 

15465/12 és 15465/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2021. (II.11.) 

határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 nyilvános pályázat útján építési telekként kívánja értékesíteni a zalaegerszegi 

15465/11, 15465/12 és 15465/14 hrsz-ú, mindösszesen 14 994 m2 területű, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát 

képező ingatlanokat azzal, hogy az ingatlanok csak együtt vásárolhatóak meg. 

Az adásvétel tárgyát képező ingatlanok induló eladási ára 59.976.000,- Ft+ÁFA, összesen 

bruttó 76.169.520,- Ft. 

Az ingatlanok együttes értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívást az előterjesztés 

1. melléklete szerinti tartalommal állapítom meg. 

Felkérem a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a pályázati felhívás – 

szükség szerint ismételt - megjelentetéséről gondoskodjon. 

Eredményes pályázati eljárás esetén az adásvételi szerződés a polgármester által aláírására 

kerül.     

 

Határidő: a pályázat első kiírására: 2021. február 15. 

az adásvételi szerződés megkötésére: 2021. március 31. 

Felelős:  felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



Tárgy: Javaslat üresen álló önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímére és 

jellegére, valamint pályázat kiírására 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2021. (II.11.) 

határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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  

költségelvű jelleggel történő pályázati kiírást javasol:  

• a Zalaegerszeg, Platán sor 38. fsz. 4. szám alatti,  

   a nyugdíjasházi, speciális feltételekkel történő pályázati kiírást javasol: 

• a Zalaegerszeg, Kossuth u. 58-60. I/15. és 

•  a Zalaegerszeg, Kossuth u. 58-60. II/32. szám alatti  

üresen álló önkormányzati bérlakásokra. 

 

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a bérbeadás jellegének megfelelően a 

lakásrendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a pályázati kiírás megjelentetéséről. 

 

Határidő: 2021. február 15. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

  

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK 

 

Tájékoztató a zárt határozatokról 

 
Tárgy: Lakáskiutalás időtartamának meghosszabbítása közgyűlési lakáskeret terhére  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2021. (II.11.) 

határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 személyt, önkormányzati bérlakásra, 1 évre bérlőnek ismét kijelöl. 
 

 

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása  (1) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2021. (II.11.) 

határozata 
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 személy szociális krízisalap támogatás iránti kérelmét elutasítja. 
 

  
 

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (2) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (II.11.) 

határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 személy részére eseti települési támogatásként szociális krízisalap támogatásra való 

jogosultságot állapít meg eseti pénzbeli ellátás formájában. 

 

 

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem ügyében eljárás megszüntetése  (1) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2021. (II.11.) 

határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 személy szociális krízisalap támogatása ügyében indult közigazgatási eljárást 

megszünteti. 

 

 

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem ügyében eljárás megszüntetése  (2) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (II.11.) 

határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 személy szociális krízisalap támogatása ügyében indult közigazgatási eljárást 

megszünteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem ügyben indult eljárás megszüntetése (3) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2021. (II.11.) 

határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 személy szociális krízisalap támogatása ügyében indult közigazgatási eljárást 

megszünteti. 

 

 

Tárgy: Lakhatási krízisalap támogatás kérelem ügyében eljárás megszüntetése 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2021. (II.11.) 

határozata 
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 személy lakhatási krízisalap támogatása ügyében indult közigazgatási eljárást 

megszünteti. 

 

 
 

Tárgy: Szálláshasználók kijelölése a Fiatal Családok Otthonába 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2021. (II.11.) 

határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 

valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében 

eljárva a Fiatal Családok Otthonában megüresedett 3 szálláshely használójául sikeres 

pályázatuk alapján jelölt ki határozott időre 1 pár élettársat és 2 pár házastársat.  

 

 

 

 

 

 

 



Tárgy: Javaslat a Fiatal Családok Otthonában lejáró szálláshasználati szerződés 

meghosszabbítására  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2021. (II.11.) 

határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 fő szálláshasználati jogát a Fiatal Családok Otthonában található szálláshelyre 9 

hónappal, 2021. december 06-ig meghosszabbítja. 
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