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AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEE  

  
ZMJVÖK 30/2021. (V.21.) ÖR. A fizető parkolók működéséről és igénybevételük 

rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

  

  

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  
 

ZMJVÖK 151/2021. (V.17.) határozata Vizslaparki szoborkompozíció elhelyezése 

 

ZMJVÖK 153/2021. (V.19.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város tagsági 

belépése a Magyarországi Drón Koalícióba 

(MDK) 

 

 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  

  
Tájékoztató a zárt határozatról 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEE  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2021. (V.21.) 

önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 

19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 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 közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

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

rendelet „Díjmentességek” alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki: 

„11/A. § 

(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá eső 

várakozási területeken 2021. május 31-ig a fizető parkolóhelyek díjmentesen vehetők igénybe, 

2021. június 1-től ismételten díjköteles a parkolás. 

(2) Ha a 2020. évre megvásárolt bérletek érvényességi ideje alatt ingyenes parkolás volt, akkor a 

bérletek érvényessége meghosszabbodik az ingyenes parkolással érintett időszak időtartamával, 

amennyiben arra 2020. évben nem került sor. 

(3) 2021. évben új éves bérlet vásárlására 2021. június 1. napjától időarányos áron van lehetőség.” 

2. § 

Ez a rendelet 2021. május 25-én lép hatályba. 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  
 

Tárgy: Vizslaparki szoborkompozíció elhelyezése 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 151/2021. (V.17.) 

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 

jóváhagyja a „Vizslaparki szoborkompozíció” elhelyezését a Vizsla parkban és gondoskodik annak 

felállításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. évi költségvetési 

rendeletében jóváhagyott „Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és 

kapcsolódó tereinek fejlesztései” előirányzat terhére. 

 

Határidő a köztéri alkotás felállítására: 2021. december 31. 

Felelős:     Balaicz Zoltán polgármester 

 
 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város tagsági belépése a Magyarországi Drón Koalícióba 

(MDK) 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 153/2021. (V.19.) 

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 egyetért 

azzal és támogatja, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tagként belépjen a 

Magyarországi Drón Koalícióba. A polgármester az előterjesztés mellékletét képező, a tagsági 

belépéshez szükséges alapító nyilatkozatot aláírja. 

 

Határidő: 2021. május 25. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK 

 

Tájékoztató a zárt határozatról 
 

Tárgy:   Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 152/2021. (V.18.) 

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 támogatást állapít meg. 
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