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AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEE  

  
ZMJVÖK 31/2021. (V.27.) ÖR. A kötelező maszkviselés helyi szabályairól szóló 

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

hatályon kívül helyezéséről 

  

  

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  
 

ZMJVÖK 154/2021. (V.25.) határozata A településrendezési eszközök módosítását 

megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítás 

 

ZMJVÖK 155/2021. (V.26.) határozata A Kiskutas Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületével óvodai feladatok ellátására 

kötendő köznevelési szerződés hatályba lépése 

időpontjának módosítása 

 

ZMJVÖK 156/2021. (V.26.) határozata Indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása a 2021/2022. nevelési évre 



 

ZMJVÖK 157/2021. (V.26.) határozata A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda alapító 

okiratának módosítása 

 

ZMJVÖK 158/2021. (V.26.) határozata A Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda 

alapító okiratának módosítása 

 

ZMJVÖK 159/2021. (V.26.) határozata A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2020. 

évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi 

előzetes üzleti terv véglegesítése 

 
ZMJVÖK 160/2021. (V.26.) határozata A Kvártélyház Kft. 2020. évi beszámolójának 

helyesbítése 

 

ZMJVÖK 161/2021. (V.27.) határozata A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése 

érdekében szükséges intézkedések 

meghozataláról szóló 269/2020. (XI.23.) 

határozat hatályon kívül helyezése 
 

 

 

 

 

 

 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEE  

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2021. (V. 27.) 

önkormányzati rendelete a kötelező maszkviselés helyi szabályairól szóló 33/2020. (XI.12.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

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 meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

Hatályát veszti a kötelező maszkviselés helyi szabályairól szóló 33/2020. (XI.12.) önkormányzati 

rendelet. 

 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

      Dr. Kovács Gábor sk.      Balaicz Zoltán sk. 

                címzetes főjegyző                   polgármester 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  
 

Tárgy: A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 154/2021. (V.25.) 

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 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 településrendezési eszköz módosításának tervezetét és a 

partnerségi egyeztetés lefolytatása után a beérkezett véleményeket a Közgyűlés elé kell 

terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 15. 

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 Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 

25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 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 településrendezési eszköz módosításának tervezetét és a 

partnerségi egyeztetés lefolytatása után a beérkezett véleményeket a Közgyűlés elé kell 

terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 15. 

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 Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 

25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet LocLex rendszernek való megfelelés érdekében 

történő 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 településrendezési eszköz módosításának tervezetét és a 

partnerségi egyeztetés lefolytatása után a beérkezett véleményeket a Közgyűlés elé kell 

terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II.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 zalabesenyői temetőkápolna területén tervezett közösségi tér 

kialakítása érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 22595, 22596, 

22492, 22580, 22579, 22578, 22576/3, 22576/2, 22576/1, 22575, 22574, 22573/2, 

22573/1, 22572, 22571, 22570, 22569, 22568, 22479, 22578, 22477, 22489, 22488, 22487, 

22486, 22485, 22484, 22481, 22480, 22476, 22475, 22490, 22491, 22462, 22453, 22454 

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 a területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának tervezetét el 

kell készíttetni és a partnerségi egyeztetés lefolytatása után a beérkezett véleményeket a 

Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II.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 Vorhota 0446/18 hsz-ú ingatlanon lakóépület létesítése érdekében 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 0446/14, 0446/15, 0446/16, 

0446/17, 0446/18 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 a területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának tervezetét el 

kell készíttetni és a partnerségi egyeztetés lefolytatása után a beérkezett véleményeket a 

Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 



 

II.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 Vágóhíd utca keleti részén telephely létesítése érdekében kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 3805, 3804/2, 3803, 3804/1, 3808, 3807, 

3806/1, 3806/2, 6581/13, 3809, 3793/1 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 a területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának tervezetét el 

kell készíttetni és a partnerségi egyeztetés lefolytatása után a beérkezett véleményeket a 

Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II.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 Zala utcától délre lévő 6324/7 és 0567/28 hrsz-ú ingatlanokon 

társasház megvalósítása érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 

0564/4, 0564/5, 6324/7, 6324/6, 6325, 6325/1, 0567/28 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 a területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának tervezetét el 

kell készíttetni és a partnerségi egyeztetés lefolytatása után a beérkezett véleményeket a 

Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II.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 Gébárti u. – Ilosvai u. – Csillagvölgy utca tömbben lakótelkek 

kialakítása és lakóépületek létesítése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 

Zalaegerszeg 6374/4, 0809/4, 6373, 6372/5, 6372/3, 6372/4, 6371/4, 6371/2, 6371/1, 6370, 

6369, 6368, 6367, 6366, 6365/2, 6364, 6363, 6362/2 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 a területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának tervezetét el 



kell készíttetni és a partnerségi egyeztetés lefolytatása után a beérkezett véleményeket a 

Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II.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 Jedlik Ányos utcától nyugatra lévő területeken lakótelkek 

kialakítása és lakóépületek létesítése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 

Zalaegerszeg 0809/1, 0809/3, 0810, 0811/16, 0811/15, 0809/4, 6360/1 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 a területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának tervezetét el 

kell készíttetni és a partnerségi egyeztetés lefolytatása után a beérkezett véleményeket a 

Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II.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 az Ebergényi utca déli oldalán lakóépületek létesítése érdekében 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 4815/9 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 a területre vonatkozó településrendezési eszköz módosításának tervezetét el 

kell készíttetni és a partnerségi egyeztetés lefolytatása után a beérkezett véleményeket 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 Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 

25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról dönt az ún. 

„munkásszállások” létesítése, rendeltetésváltása kapcsán. 

 



 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 településrendezési eszköz módosításának tervezetét és a 

partnerségi egyeztetés lefolytatása után a beérkezett véleményeket a Közgyűlés elé kell 

terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. július 15. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Kiskutas Község Önkormányzatának Képviselő-testületével óvodai feladatok 

ellátására kötendő köznevelési szerződés hatályba lépése időpontjának módosítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 155/2021. (V.26.) 

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 

134/2021. (V.13.) határozatot akként módosítja, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és Kiskutas Község Önkormányzata között kötendő köznevelési szerződés a 

Kiskutas községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek 

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andráshidai Tagóvodájában történő óvodai nevelésben való 

részesítésére 2021. július 1. napján lép hatályba.  

 

A köznevelési szerződés megkötéséről a polgármester saját hatáskörben gondoskodik.  

 

Határidő:   2021. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 
 

 

Tárgy: Indítható óvodai csoportok számának meghatározása a 2021/2022. nevelési évre  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 156/2021. (V.26.) 

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 

2021/2022. nevelési évre az óvodai beiratkozás adatait figyelembe véve az indítható óvodai 

csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A 2021/2022. nevelési évben 64 óvodai csoport indítását engedélyezi Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban. 

 

2. A 2021/2022. nevelési évben engedélyezett 64 óvodai csoport intézményenkénti 

megoszlása: 

 



 Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda: 18  

 (Kis u. Óvoda: 11, Mikes Kelemen u. Tagóvoda: 4, Szivárvány téri Tagóvoda: 2, Ságodi 

Óvodai Csoport: 1) 

 

 Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda: 14  

 (Radnóti u. Óvoda: 3, Kosztolányi téri Tagóvoda: 5, Petőfi u. Tagóvoda: 5, Szent László u. 

Tagóvoda: 1) 

 

 Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda: 16  

 (Csillag közi Óvoda: 7, Napsugár u. Tagóvoda: 5, Andráshidai Tagóvoda: 4) 

 

 Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda: 16  

 (Űrhajós u. Óvoda: 6, Kodály Z. u. Tagóvoda: 5, Landorhegyi u. Tagóvoda: 4, Bazitai 

Óvodai Csoport: 1) 

 

Határidő az intézmények értesítésére: 2021. május 26. 

Felelős:     Balaicz Zoltán polgármester 

 
 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 157/2021. (V.26.) 

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 

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2021. július 

01-ei hatállyal elfogadja. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda alapító okiratának módosítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 158/2021. (V.26.) 

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 

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 

2021. augusztus 31-ei hatállyal elfogadja. 

 

Határidő: 2021. május 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2020. évi prémiumának megállapítása, a 2021. évi előzetes üzleti terv véglegesítése 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 159/2021. (V.26.) 

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 elfogadja a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő 

bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének 

a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 

1.224.790 eFt-ban, adózott eredményét -57.381 eFt-ban állapítja meg. 

 A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 

szükséges lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2021. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Horváth Márton ügyvezető 

 

 

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 2020. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Horváth 

Márton ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2020. 

évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki. 

 A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére 

kerülnek. 

 

 Határidő:  2021. május 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

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 Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.  előzetes üzleti tervét – a 

294/2020/1. (XII.16.) közgyűlési határozat alapján 2.619.573 eFt nettó árbevétellel és -

88.458 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A polgármester 

felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

lépéseket tegye meg. 

 

 Határidő:  2022. május 31. 

 Felelős:  felkérésre Horváth Márton ügyvezető 

 
 



Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2020. évi beszámolójának helyesbítése 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 160/2021. (V.26.) 

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 

122/2021. (V.13.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

„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 

elfogadja a Kvártélyház Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, 

jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. 

mérlegfőösszegét 54.835 eFt-ban, adózott eredményét 4.295 eFt-ban állapítja meg.  

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 

szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2021. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető” 
 

 

 

 

Tárgy: A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedések 

meghozataláról szóló 269/2020. (XI.23.) határozat hatályon kívül helyezése 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 161/2021. (V.27.) 

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 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a veszélyhelyzet idején a 

parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedések meghozataláról szóló 269/2020. (XI.23.) 

határozatát 2021. május 27. napjával hatályon kívül helyezi.  

 

Határidő: 2021. május 27.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

Felkérésre: Horváth István ügyvezető Városgazdálkodási Kft.  
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