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SZEMÉLYI RÉSZ 
 

 

ZMJVÖK 170/2022. (XII.15.) határozata Zalaegerszegi Települési Értéktár 

Bizottság szabályzatának jóváhagyása 

 

ZMJVÖK 174/2022. (XII.15.) határozata A síremlékek védettség alá helyezését, 

illetve annak megszüntetését 

kezdeményező munkacsoport új tagjainak 

megválasztására 

 

ZMJVÖK 175/2022. (XII.15.) határozata Az Egyesített Bölcsődék magasabb 

vezetői beosztására kiírt pályázat 

elbírálása 

 

 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 

 

ZMJVÖK 44/2022. (XII.15.) ÖR. egyes önkormányzati rendeletek hatályon 

kívül helyezéséről 

 

ZMJVÖK 45/2022. (XII.15.) ÖR. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

ZMJVÖK 46/2022. (XII.15.) ÖR. a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. 

(II.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVÖK 47/2022. (XII.15.) ÖR. az önkormányzati bérlakásokról szóló 

47/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVÖK 48/2022. (XII.15.) ÖR. a települési támogatásról és a 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

7/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVÖK 49/2022. (XII.15.) ÖR. az intézményi élelmezés nyersanyag-

költségeiről szóló 43/2018. (XII.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

  

ZMJVÖK 50/2022. (XII.15.) ÖR. a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról 

  

ZMJVÖK 51/2022. (XII.15.) ÖR. a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti 

helyi működési rendjéről 

  

  

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

 
  ZMJVÖK 168/2022. (XI.30.) határozata Igazgatási szünet elrendelése 

 
ZMJVÖK 169/2022. (XII.15.) határozata Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVÖK 171/2022. (XII.15.) határozata A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. 

(II.10.) önkormányzati rendelet IV. 

negyedévi módosítása 

 

ZMJVÖK 172/2022. (XII.15.) határozata Az intézményi élelmezés 

nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. 

(XII.14.) önkormányzati rendelet 

módosítása és a rezsiköltség elfogadása 

 



ZMJVÖK 173/2022. (XII.15.) határozata A közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti 

helyi működési rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

ZMJVÖK 176/2022. (XII.15.) határozata A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó 

Kft-vel fennálló bérleti szerződés 

felülvizsgálata 

 

ZMJVÖK 177/2022. (XII.15.) határozata A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 

2023. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2023. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

ZMJVÖK 178/2022. (XII.15.) határozata A Zalaegerszegi Élménypark Kft. 2023. 

évi előzetes üzleti tervének elfogadása 

 

ZMJVÖK 179/2022. (XII.15.) határozata A LÉSZ Kft. 2023. évi előzetes üzleti 

tervének elfogadása, az ügyvezető 2023. 

évi prémiumfeltételeinek megállapítása, az 

alapító okirat módosítása 

 

ZMJVÖK 180/2022. (XII.15.) határozata A Városgazdálkodási Kft. 2023. évi 

előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételeinek 

megállapítása, az alapító okirat 

módosítása 

 

ZMJVÖK 181/2022. (XII.15.) határozata A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 

2023. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2023. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

ZMJVÖK 182/2022. (XII.15.) határozata A Kvártélyház Kft. 2023. évi előzetes 

üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2023. évi prémiumfeltételeinek 

megállapítása 

 

ZMJVÖK 183/2022. (XII.15.) határozata A Kontakt Nonprofit Kft. 2023. évi 

előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételeinek 

megállapítása 

 

ZMJVÖK 184/2022. (XII.15.) határozata A Zala-Müllex Kft. 2023. évi előzetes 

üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2023. évi prémiumfeltételeinek 

megállapítása 

 



ZMJVÖK 185/2022. (XII.15.) határozata A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

2023. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2023. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

ZMJVÖK 186/2022. (XII.15.) határozata A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2023. 

évi előzetes üzleti tervének elfogadása, a 

vezérigazgató 2023. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

ZMJVÖK 187/2022. (XII.15.) határozata A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 

2023. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása 

 

ZMJVÖK 188/2022. (XII.15.) határozata Betöltetlen iskolafogászati körzet 

ellátására pályázat kiírása 

 

ZMJVÖK 189/2022. (XII.15.) határozata Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának és Polgármesteri 

Hivatalának 2023. évi ellenőrzési tervére 

 

ZMJVÖK 190/2022. (XII.15.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 2023. I. 

félévi munkatervének jóváhagyása 

 

ZMJVÖK 191/2022. (XII.15.) határozata Alapítvány támogatása 

 

ZMJVÖK 192/2022. (XII.15.) határozata Megállapodás a Magyar Posta Zrt.-vel 

 

ZMJVÖK 193/2022. (XII.15.) határozata Zalaegerszeg 0792/8 hrsz-ú kizárólagos 

állami tulajdonú ingatlan megvásárlása, 

valamint a 213/2021. (VIII.12.) számú 

közgyűlési határozat módosítása 

 

ZMJVÖK 194/2022. (XII.15.) határozata A Zalaegerszeg, Mártírok útja 2. sz. alatti 

3175/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 

ZMJVÖK 195/2022. (XII.15.) határozata A volt Edelmann-nyomda (Zalaegerszeg 

178/2 hrsz – Závodszky u. 1.) ingatlan 

értékesítése 

 

ZMJVÖK 196/2022. (XII.15.) határozata Zalaegerszeg 2736/10, 2732/8 és 2732/6 

helyrajzi számú utak területrészeinek 

térítésmentes állami tulajdonba adása 

 

ZMJVÖK 197/2022. (XII.15.) határozata Zalaegerszeg 7180/1 hrsz - Novák M. u. 4. 

(Roxy Tekeklub) ingatlan üzemeltetési 

szerződésének megkötése 

 



ZMJVÖK 198/2022. (XII.15.) határozata A VOLÁNBUSZ Zrt. Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város helyi közforgalmi 

közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 

2021. évi tevékenységet bemutató 

beszámoló elfogadása, ZMJVÖK 

143/2022. (X.20.) határozat 33. pontja 

hatályon kívül helyezése, Zalaegerszeg 

helyi közösségi közlekedésének 

megújításáról szóló koncepció elfogadása 

 

ZMJVÖK 199/2022. (XII.15.) határozata Döntés energiahatékonyságot javító 

beruházásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata közintézményeiben 

 

ZMJVÖK 200/2022. (XII.15.) határozata A településrendezési eszközök 

módosítását megelőző településfejlesztési 

döntés meghozatala (Rozmaring utca, 

Átalszegett utca 232/45 hrsz, 

Erzsébethegyi út, Gébárti utca és a 

Szentmártoni utca által határolt tömb, 

Kosztolányi utca, autóbusz pályaudvar, 

vasútállomás, Metrans), kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítás (Hatháza és Északi 

Ipari Park közötti terület) 

 

  

  

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
A közgyűlés 2022. december 15-i ülésén 

tárgyalt tájékoztatók 

 

 

Tájékoztató a 2022. december 15-i 

közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól 

 

 

      



SZEMÉLYI RÉSZ 

 
Tárgy: Zalaegerszegi Települési Értéktár Bizottság szabályzatának jóváhagyása  

 

 ZMJVÖK 170/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ZMJVK 

145/2013. (VII.18.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ZMJVK 

173/2013. (X.24.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megválasztja a 

Zalaegerszegi Települési Értéktár Bizottság tagjának  

 

➢ Flaisz Gergőt, a Keresztury Dezső VMK igazgatóját 

➢ dr. Gyimesi Endrét, a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány elnökét 

➢ dr. Kostyál László Zsoltot, a Göcseji Múzeum igazgatóját 

➢  Tuboly Andreát, a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda 

vezetőjét  

➢ Varga Csabát, a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület elnökét. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alakuló ülés összehívásáról és a 

szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2023. január 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés  

1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Zalaegerszegi Települési 

Értéktár Bizottság szabályzatát. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szabályzat aláírására és a további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. december 20. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: A síremlékek védettség alá helyezését, illetve annak megszüntetését 

kezdeményező munkacsoport új tagjainak megválasztására  

 

 ZMJVÖK 174/2022. (XII.15.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Dr. Németh 

József irodalomtörténésznek, nyugalmazott múzeumigazgatónak, Zalaegerszeg 

Város díszpolgárának és Herczeg Andrásnak, a Városgazdálkodási Kft 



nyugalmazott kegyeleti ágazatvezetőjének a síremlékek védettség alá 

helyezését, illetve annak megszüntetését kezdeményező munkacsoport 

tagságáról 2022. december 31. napi hatállyal történő lemondását tudomásul 

veszi. 

 A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Dr. Németh Józsefnek és Herczeg Andrásnak 

a munkacsoport tagjaként végzett munkájáért. 

 

2.  A Közgyűlés a munkacsoport tagjának 2023. január 01. napi hatállyal 

megválasztja 

2.1. Kissné Béres Katalin történészt, a Göcseji Múzeum főmuzeológusát,  

2.2. Sziva Adriennt, a Városgazdálkodási Kft. kegyeleti ágazatvezetőjét és  

2.3. Simonné Tomori Bernadettet, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 

környezetvédelmi szakreferensét. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse.  
 

 Határidő:  2022. december 20. 

  Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: Az Egyesített Bölcsődék magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása  

 

 ZMJVÖK 175/2022. (XII.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. január 1. 

napjától 2027. december 31. napjáig Prenner Zsuzsannát bízza meg az Egyesített 

Bölcsődék magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései, 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 97. § (21a) bekezdése, valamint a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet illetményre vonatkozó rendelkezései, valamint a 15/1998. 

(IV. 30.) NM rendelet szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 78.380,- 

Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 200 %-ában állapítja meg. 

  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízásról szóló 

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő:  2022. december 21. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 
 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

44/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete  
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (3) 

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Hatályát veszti az önkormányzati vagyontárgyak elidegenítésének többletbevételeiből képzett 

Ingatlanfejlesztési Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 18/2006. (IV.14.) 

önkormányzati rendelet. 

2. § 

Hatályát veszti a társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek felújításának önkormányzati 

támogatásáról szóló 45/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet. 

3. § 

Hatályát veszti a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról szóló 47/2008. (XI.28.) 

önkormányzati rendelet. 

4. § 

Hatályát veszti a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 49/2008. 

(XII.23.) önkormányzati rendelet. 

5. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

45/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés 3. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező feladatain túlmenően – a közgyűlés 

vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló 

megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az 

önkormányzat az önként vállalt helyi közügy feladatellátásának mértékét és módját a 

feladatvállalást tartalmazó döntésében - önkormányzati rendeletben vagy közgyűlési 

határozatban - esetenként határozza meg. Az önként vállalt helyi közügyek finanszírozását az 

önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. Az önkormányzat helyi közügyek, valamint 

helyben biztosítható közfeladatok körében önként vállalt feladatai különösen:) 

„3. az önkormányzati bérlakásokról szóló önkormányzati rendelet alapján a 

lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása,” 

(2) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdés 27. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező feladatain túlmenően – a közgyűlés 

vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló 

megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az 

önkormányzat az önként vállalt helyi közügy feladatellátásának mértékét és módját a 

feladatvállalást tartalmazó döntésében - önkormányzati rendeletben vagy közgyűlési 

határozatban - esetenként határozza meg. Az önként vállalt helyi közügyek finanszírozását az 

önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. Az önkormányzat helyi közügyek, valamint 

helyben biztosítható közfeladatok körében önként vállalt feladatai különösen:) 

„27. külön önkormányzati határozatok alapján a város-rehabilitációs program 

megvalósítása,” 

2. § 

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 48. § (3) bekezdés a) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 



(Véleményezi) 

„a) az éves költségvetési javaslatot, valamint az éves költségvetés teljesítéséről szóló 

zárszámadást,” 

3. § 

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 51. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„51. § 

(1) A Humánigazgatási Bizottság javaslatot tesz 

a) a feladatkörébe tartozó intézmények városi feladatainak meghatározása, 

b) intézmények alapítására, megszüntetésére és szervezeti átalakítására, 

c) a feladatkörébe tartozó intézmények fejlesztésére, felújítására, 

d) a bizottság feladatköréhez kapcsolódó alapítványok támogatására, 

e) a városi ünnepi rendezvényekre vonatkozóan, 

f) a sportágazat éves költségvetésére, az évközi módosításokra, 

g) a sportlétesítmények felújítására, fejlesztésére, 

h) az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények üzemeltetésére. 

(2) A Humánigazgatási Bizottság véleményezi 

a) a közintézmények elnevezésével, alapításával, megszüntetésével és szervezeti 

átalakításával kapcsolatos előterjesztéseket, 

b) az óvodai ellátással, a közneveléssel kapcsolatos előterjesztéseket, 

c) a kulturális feladatokkal (így különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, az 

előadó-művészeti szervezetekkel, a kulturális örökség helyi védelmével, a helyi 

közgyűjteményi és közművelődési tevékenységgel) kapcsolatos előterjesztéseket, 

d) a sport és ifjúsági ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket. 

(3) A Humánigazgatási Bizottság képviseli az önkormányzatot a feladatkörét érintő 

érdekképviseleti szervezetekkel való kapcsolatokban. 

(4) A Humánigazagtási Bizottság átruházott hatáskörei: 

1. az óvodák heti és éves nyitva tartásának meghatározása az adott nevelési évre 

vonatkozóan, 

2. az óvodai csoportszámok meghatározása az adott nevelési évre vonatkozó beiratkozás 

után, 

3. jóváhagyja a múzeumi küldetésnyilatkozatot és az önkormányzati muzeális intézmény 

szervezeti és működési szabályzatát, meghatározza és jóváhagyja az önkormányzati 

muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen stratégiai tervét, 

munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait, értékeli az 

önkormányzati muzeális intézmény teljesítményét,jóváhagyja a múzeumi digitalizálási 

stratégiát, 

4. meghatározza és jóváhagyja a megyei és városi könyvtár feladatait és használati 

szabályzatát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, küldetésnyilatkozatát és 

minőségpolitikáját, jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terveket, szakértők 

közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét, jóváhagyja a könyvtár 

stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, 



5. meghatározza és jóváhagyja az önkormányzati közművelődési intézmény használati 

szabályait, működésének módját, valamint az önkormányzati közművelődési intézmény 

feladatait, jóváhagyja az önkormányzati közművelődési intézmény szervezeti és 

működési szabályzatát, éves munkatervét, jóváhagyja az önkormányzati közművelődési 

intézmény beszámolóját, értékeli az önkormányzati közművelődési intézmény 

munkáját, 

6. pályázatot ír ki az önkormányzat fenntartásában működő és a bizottság feladatkörébe 

tartozó költségvetési szervek intézményvezetői beosztására, 

7. a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, a bizottság átruházott 

hatáskörébe utalt előirányzatok felosztásáról való döntés, 

8. döntés az ágazati költségvetésen belül célfeladatokra elkülönített pénzeszközök 

intézményekre és tevékenységekre való bontásáról, 

9. a műterem és szakember lakások bérlőinek kijelölése, 

10. az óvodák felvételi körzetének megállapítása 

11. a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló önkormányzati 

rendelet alapján közzéteszi a pályázati kiírást, dönt a felsőoktatási ösztöndíjról, 

intézkedik a felsőoktatási ösztöndíj folyósításának megszüntetéséről és a jogosulatlanul 

felvett ösztöndíj visszafizettetéséről, 

12. a Pécsi Tudományegyetem zalaegerszegi kollégiumi férőhelyei elnyerésének pályázati 

rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján közzéteszi a pályázati kiírást, elbírálja a 

pályázatokat és dönt a pályázók rangsoráról, 

13. Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjáról szóló önkormányzati rendelet alapján 

közzéteszi a pályázati kiírást, elbírálja a pályázatokat, dönt a nyertes pályázatokról és az 

ösztöndíj mértékéről, időtartamáról, ellátja a beszámoltatással kapcsolatos feladatokat, 

14. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően kérelem vagy pályázati kiírás alapján dönt a 

támogatottak köréről és a támogatás összegéről, 

15. megadja az egyetértést a köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzata, 

házirendje, valamint pedagógiai programja azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, 

amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, 

16. jóváhagyja az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények 

beszámolóját és továbbképzési programját, valamint értékeli tevékenységüket, 

17. dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, 

valamint az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről szóló 

hirdetmény közzétételéről, 

18. véleményezi az önkormányzat által fenntartott óvodák vezetőinek adott nevelési évre 

elkészített munkatervi javaslatát, 

19. ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, eseti 

bizottság megszervezéséről dönthet, 

20. a fenntartó megkeresésére véleményt alkot a fenntartó vagyonkezelésében lévő , az 

önkormányzat tulajdonában álló ingatlanban működő köznevelési intézmények 

megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének 

megállapításával, 

21. dönt az önkormányzat közigazgatási területén működő iskolák intézményi tanácsába 

történő delegálásról, 

22. az Oktatási Hivatal megkeresésére egyetértést gyakorol a köznevelés-fejlesztési terv 

elkészítésekor. 

(5) A Humánigazgatási Bizottság távlati fejlesztési terveket, működési, működtetési 

koncepciókat dolgoz ki. 



(6) A Humánigazgatási Bizottság az önkormányzat, a polgármester, a bizottság és az 

albizottság kezdeményezésére megtárgyalja az aktuális ügyeket. 

(7) A Humánigazgatási Bizottság a működési körébe tartozó ügyekben önállóan kezdeményez 

előterjesztéseket az önkormányzat számára. 

(8) A Humánigazgatási Bizottság összehangolja a közgyűlés ifjúsággal kapcsolatos feladatait. 

(9) A Humánigazgatási Bizottság közreműködik a városi ifjúsági ünnepségek és 

rendezvények megszervezésében, a helyi verseny és élsport, a diáksport, a szabadidősport 

feltételeinek biztosításában. 

(10) A Humánigazgatási Bizottság pályázatokat írhat ki az oktatási és ifjúsági terület 

támogatására, valamint közösségi, közművelődési pályázatokat ír ki és dönt azok 

elbírálásáról. 

(11) A Humánigazgatási Bizottság előkészíti az országos és a regionális pályázatokon való 

részvételt. 

(12) A Humánigazgatási Bizottság részt vesz a város felsőoktatás-fejlesztési koncepciójának 

megvalósításában. 

(13) A Humánigazgatási Bizottság véleményezi a város közterületein felállítandó, 

elhelyezésre kerülő képzőművészeti, iparművészeti alkotásokat, emléktáblákat, 

emlékműveket. 

(14) A Humánigazgatási Bizottság feladata a város sportja helyzetének elemzése és az ezzel 

kapcsolatos közgyűlési döntések előkészítése. 

(15) A Humánigazgatási Bizottság meghatározza 

a) a helyi testnevelési és sportfeladatokat, 

b) a helyi testnevelési és sportfeladatok fejlesztési célkitűzéseit. 

(16) A Humánigazgatási Bizottság részt vesz a feladatkörébe tartozó helyi rendelet 

előkészítésében, módosításában. 

(17) A Humánigazgatási Bizottság részt vesz a város nemzetközi sportkapcsolatainak, 

sporttalálkozóinak szervezésében. 

(18) A Humánigazgatási Bizottság a helyi sportfeladatok ellátása érdekében együttműködik a 

megyei és országos sportszervekkel, sportban érdekelt társadalmi és gazdasági 

szervezetekkel.” 

4. § 

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 55. § (4) bekezdés b) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Átruházott hatáskörben dönt:) 

„b) azokban a kérdésekben, amelyeket a települési támogatásról és gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló, a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó 



gyermekjóléti ellátásokról szóló, az önkormányzati bérlakásokról szóló továbbá a Fiatal 

Családok Otthonáról szóló önkormányzati rendeletek hatáskörébe utalnak,” 

5. § 

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A városi önkormányzat és hivatala a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja 

az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá 

gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok 

ellátásáról a 3. mellékletben található, a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján 

megkötött együttműködési megállapodásokban foglaltak szerint.” 

6. § 

(1) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 65. § (1) bekezdés m) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A polgármester átruházott hatáskörei:) 

„m)  Ellátja azokat a feladat- és hatásköröket, amelyeket a települési támogatásról és a 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló, a szociális szolgáltatásokról és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló, az önkormányzati bérlakásokról 

szóló; a Fiatal Családok Otthonáról szóló, az első lakáshoz jutók önkormányzati 

támogatásáról szóló, a nehéz helyzetbe került természetes személyek lakáshitel-

törlesztésének támogatásáról szóló, a „Nemzedékek kézfogása” elnevezéssel az 

újszülött gyermekek, a házasságot kötő fiatal párok és az alacsony nyugdíjjal 

rendelkezők támogatásáról szóló, a városi címer és zászló használatának rendjéről 

szóló, valamint a fás szárú növények telepítéséről szóló önkormányzati rendeletek a 

hatáskörébe utalnak.” 

(2) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 65. §-a a következő 

(16) bekezdéssel egészül ki: 

„(16) A polgármester átruházott hatáskörben dönt a Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi 

Helyi Termék Piac épületének nyitvatartási időtartamáról.” 

7. § 

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe 

az 1. melléklet lép. 

8. § 

Hatályát veszti a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelet 

a) 8. § (3) bekezdés 23. pontja, 

b) 50. § (7) bekezdés c) pontja, 



c) 50. § (7) bekezdés g) pontja, 

d) 54. § (5) bekezdés a) pontja, 

e) 6. melléklete. 

9. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



 

1. melléklet a 45/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelethez 

Az önkormányzat jelzőszámai 

1. Számlaszámok: 

1.1. 11749008-15432704 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Pénzforgalmi bankszámla Zalaegerszeg 

1.2. 11749008-15432704-07180000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Fedezetbiztosítási számla, Zalaegerszeg 

1.3. 11749008-16898516 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Pénzforgalmi 

bankszámla, Zalaegerszeg 

1.4. 11749008-15432704-06080000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Bérlakások értékesítési lebonyolítási 

számla, Zalaegerszeg 

1.5. 11749008-15432704-05120000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Állami hozzájárulások elszámolási számla, 

Zalaegerszeg 

1.6. 11749008-15432704-00930000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Társadalmi összefogással megvalósuló 

közműfejlesztési lebonyolítási számla, Zalaegerszeg 

1.7. 11749008-15432704-03540000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Iparűzési adó beszedési számla 

Zalaegerszeg 

1.8. 11749008-15432704-08970000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Gépjárműadó beszedési számla, 

Zalaegerszeg 

1.9. 11749008-15432704-08800000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyéb bevételek elszámolási számla, 

Zalaegerszeg 

 



1.10. 11749008-15432704- 03610000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Bírság beszedési számla, Zalaegerszeg 

1.11. 11749008 – 15432704- 03780000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Pótlék beszedési számla, Zalaegerszeg 

1.12. 11749008 – 15432704- 08660000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Termőföld bérbeadásából származó 

jövedelemadó beszedési számlaZalaegerszeg 

1.13. 11749008- 15432704- 04400000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Idegen bevételek elszámolási számla 

1.14. 11749008-15432704-06530000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Letéti Számla, Zalaegerszeg 

1.15. 11749008 – 15432704- 02130000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Vegyes elkülönített számla, Zalaegerszeg 

1.16. 11749008 – 15432704- 10040007 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Céltámogatás lebonyolítási számla, 

Zalaegerszeg 

1.17. 11749008- 15432704- 10100008 

A Széchenyi terv lakásprogramja keretében támogatott Zalaegerszeg, Mártírok u.13-15. sz. 

alatti szociális bérlakások építésénél a saját erő elkülönítésére, a támogatás lehívására, 

valamint a beruházási számlák teljesítésének elkülönítésére szolgál. 

1.18. 11749008-15432704- 10130005 

A Széchenyi terv lakásprogramja keretében támogatott Zalaegerszeg, Platán sor 38.sz. alatt a 

volt „Nőtlen tiszti szálló” átalakításával költségalapon meghatározott lakbérű 38 lakásos 

bérlakóház kialakításához a saját erő elkülönítésére, támogatás lehívására, valamint a 

beruházási számlák teljesítésének elkülönítés szolgál. 

1.19. 11749008- 15432704 – 10070004 

A helyi építészeti értékek védelmének finanszírozására szolgál. 

1.20. 11749008- 15432704 – 10080003 

Környezetvédelemi alap kiadások finanszírozására szolgál. 

1.21. 11749008 - 24900155 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Lakásépítési alap számla 



1.22. 11749008-15432704-10210004 

A Nagypáli és Térsége Csatornaműtársulat megszűnése miatt a Ságod és Neszele városrészek 

lakosai részéről befizetett viziközmű érdekeltségi hozzájárulások beszedésre szolgál. 

1.23. 111749008-15560263 

A Kohéziós Alapból elnyert támogatás és saját erő igénybevételével Zalaegerszeg és 

környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztésének elkülönített 

finanszírozására szolgál. 

1.24. 11749008-15432704-10250000 

Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 4. sz alatti lakás termofor kéményének felújításával 

kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására szolgál. 

1.25. 11749008-15432704-03920000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Talajterhelési díj beszedési számla 

1.26. 11749008-15432704-03470000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Államigazgatási eljárási illeték beszedési 

számla 

1.27. 11749008-15432704-03090000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 

beszedési számla 

1.28. 11749008-15432704-10300002 

Zeg. Közterület fel. helyszíni bírság számla 

1.29. 11749008-15560263-08350000 

A Kohéziós Alap Projekt bevételi és kiadási pénzforgalmának lebonyolítására szolgál. 

1.30. 11751494-35215886 Zalaegerszeg MJV Devizaszámla 

EUR alapú devizaszámla. Az EUR-ban történő befizetésekre, illetve az EUR-ban történő 

kifizetésekre szolgál. 

1.31. 11749008-15432704-10730007 

Zalaegerszeg MJV Belváros Rehabilitációs Program 

1.32. 11749008-15432704-10760004 

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Kártya számla 

1.33. 11749008-15734453 

Zalaegerszeg MJV. Polgármesteri Hivatala Pénzforgalmi bankszámla 



1.34. 11749008-15432704-10830004 

Zeg. Önk.TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0023 

1.35. 11749008-15432704-10840003 

Zeg.Önk.TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 

1.36. 11749008-15819732 

Zalaegerszegi Szociális Társulás pénzforgalmi bankszámla 

1.37. 11749008-1532704-10860001 

Zeg. Funkcióbővítő város-rehabilitáció alszámla 

1.38. 11749008-15432704-10870000 

Zalaegerszeg Stadionfejlesztés alszámla 

1.39. 1749008-15432704-10880009 

Zalaegerszeg MJV.Önk. Közfoglalk.tám.számla 

1.40. 1749008-15432704-10890008 

„ÁROP-1.A.3-2014-2014-0078” alszámla 

1.41. 11749008-15432704-10900004 

„TÁMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0006” alszámla 

1.42. 1749008-15432704-04950000 

Helyi jövedéki adó alszámla 

1.43. 11749008-15432704-02440000 

Építményadó alszámla 

1.44. 11749008-15432704-02820000 

Magánszemélyek kommunális adója alszámla 

1.45. 11749008-15432704-11060008 

TOP651-15-ZL1-2016-00003 ADY ENERGET alszámla 

1.46. 10049006-00336396-00000048 

Eu.forr.fin.progr.leb.szolg. szla-TOP-6.4.1-15-ZL1-2016-00001 számla 

1.47. 10049006-00336396-00000017 

Eu.forr.fin.progr.leb.szolg.szla- TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 számla 



1.48. 10049006-00336396-00000024 

Eu.forr.fin.progr.leb.szolg.szla-TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 számla 

1.49. 10049006-00336396-00000031 

Eu.forr.fin.progr.leb.szolg.szla-TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00003 számla 

1.50. 11749008-15432704-11080006 

Uszoda tervezés MVP támogatásból 

1.51. 11749008-15432704-11090005 

Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont 

1.52. 11749008-15432704-11110000 

Ivóvíz használati díj alszámla 

1.53. 11749008-15432704-11120009 

Szennyvíz használati díj alszámla 

1.54. 11749008-15432704-11170004 

Alsóerdei Sport, Rekr. Központ MVP 

1.55. 11749008-15432704-11180003 

Zeg. Munkásszállás felújítás 

1.56. 10049006-00336396-00000055 

EU forr. fin.progr. leb. szla-TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002 számla 

1.57. 10049006-00336396-00000062 

EU forr. fin.progr. leb. szla-TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 számla 

1.58. 10049006-00336396-00000079 

EU forr. fin.progr. leb. szla-TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 számla 

1.59. 10049006-00336396-00000086 

EU forr. fin.progr. leb. szla-TOP-6.5.1-16-ZA1-2017-00003 számla 

1.60. 10049006-00336396-00000093 

EU forr. fin.progr. leb. szla-TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 számla 

1.61. 10049006-00336396-00000103 

EU forr. fin.progr. leb. szla-TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 számla 



1.62. 10049006-00336396-00000110 

EU forr. fin.progr. leb. szla-TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 számla 

1.63. 10049006-00336396-00000127 

EU forr. fin.progr. leb. szla-TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 számla 

1.64. 10049006-00336396-00000134 

EU forr. fin.progr. leb. szla-TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001 számla 

1.65. 10049006-00336396-00000141 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla EFOP-4.1.7-16-2017-00031 számla 

1.66. 11749008-15432704-15000006 

Előrehozott adó besz.szla. Zeg.MVV Önk. számla 

1.67. 10049006-00336396-00000158 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szlaTOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00002 számla 

1.68. 11749008-15432704-16000009 

Adóvégrehajtási beszedési számla 

1.69. 10049006-00336396-00000165 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szlaTOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 számla 

1.70. 11749008-15432704-11200008 

Ecosmartcities HU 

1.71. 11751494-54648883 

Ecosmartcities EU 

1.72. 11751494-54646881 

SPORTOVERBORDERS EU 

1.73. 11749008-15432704-11210007 

KEHOP-121 Helyi Klímastratégia 

1.74. 10049006-00336396-00000172 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-0001 FOGLALK:P számla 

1.75. 10049006-00336396-00000189 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00004 LANDORH számla 



1.76. 10049006-00336396-00000196 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 ZALA HOL számla 

1.77. 10049006-00336396-00000206 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.3.2-15-ZL1- 2016-00003 VIZSLAPA számla 

1.78. 10049006-00336396-00000220 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.1.4-15-ZL1-00001 SMARTCIT számla 

1.79. 10049006-00336396-00000275 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.2.1-15-ZL1-2016-00004 Napsugár számla 

1.80. 10049006-00336396-00000299 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.1.5-15-ZL1-2016-00001 Ipari te számla 

1.81. 10049006-00336396-00000309 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubáto számla 

1.82. 10049006-00336396-00000316 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00002 Gondozóh számla 

1.83. 10049006-00336396-00000323 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00002 Gébárti számla 

1.84. 10049006-00336396-00000330 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002 Falumúze számla 

1.85. 10049006-00336396-00000347 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.5.1-15-ZL1-2016-00003 Ady ener számla 

1.86. 10049006-93489306-03282234 

Értékpapír nyilvántartási számla 

1.87. 10049006-00336396-00000354 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004 SECAP 

1.88. 11749008-15432704-11220006 

SHAREPLACE HUF 

1.89. 11751494-54989881 

SHAREPLACE CE1126 



1.90. 10049006-00336396-00000361 

Egyéb pénzeszközök elkülönítési számla – Uszoda fejlesztés MVP 

1.91. 10049006-00336396-00000385 

Egyéb pénzeszközök elkülönítési számla – Hevesi Sándor Színház felújítása és korszerűsítése 

MVP 

1.92. 11749008-15432704-11230005 

Elektromos gépjármű beszerzése 

1.93. 11749008-15432704-11240004 

Hotelfejlesztés eng. és kiv. terv.elk. 

1.94. 10049006-00336396-00000392 

KEHOP-5.4.1 Szemléletformáló program 

1.95. 10049006-00336396-00000402 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szla TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00089 Art Mozi 

1.96. 10049006-00336396-00000419 

Egyéb pénzeszköz elkül.számla-Új Sportcsarnok tervezés és megvalósítás MVP támogatásból 

1.97. 10049006-00336396-00000426 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szlaKEHOP-1.2.1-18-2018-00024 Városi helyi klíma stratégia 

1.98. 10049006-00336396-00000433 

Egyéb pénzeszköz elkül.szla.Mindszenty út-Mindszentyneum projekt MVP támogatásból 

1.99. 11749008-15432704-11250003 

KIEFO/948/2019-ITM IVÓVÍZ REKONSTRUK 

1.100. 11749008-15432704-11260002 

VEF-2019-61 VIZIKÖZMŰ ENERGIAH PÁLY 

1.101. 11749008-15432704-11270001 

Városi Mobil App TOP7.1.1-16-00167 

1.102. 11749008-15432704-11280000 

TOP7.1.1-16-2019-01185INT.TÖR.SÉ.ZEG 

1.103. 10049006-00336396-00000440 

EU forr. finprogr.leb.szla-KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 Keleti 



1.104. 11749008-15734453-10010000 

Egyéb befizetések számla 

1.105. 10049006-00336396-00000457 

Egyéb pénzeszköz elkülönítési számla Alsóerdei Sport, Rekr. Központ fejl. MVP 

1.106. 10049006-00336396-00000464 

Egyéb pénzeszköz elkülönítési számla Zalaeg.közúth. és kapcs.tereinek fejlesztése MVP 

1.107. 11749008-15432704-11290009 

Zöld Busz Mintaprojekt 

1.108. 10049006-00336396-00000471 

EUforr.fin.progr.leb.szlaTOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 Gébárt II. 

1.109. 10049006-00336396-00000488 

EU.forr.fin.prog.lebony.szolg.szlaTOP-6.4.1-16-ZL1-2020-00002 Belv. keleti kapu 

1.110. 11749008-15432704-11310004 

Önkorm. feladatok támogatása 

1.111. 11749008-15432704-11320003 

Északi Ip. Park Közműfejlesztés 

1.112. 111749008-15432704-11330002 

Zalaréti Rendezvényközpont Csács 

1.113. 11749008-15432704-16010008 

VÁRA-ÉMI-2020 VIZIKÖZMŰ ENERGIAH 

1.114. 10049006-00336396-00000495 

Prog. EU forr-ból fin. prog. leb. szolg. szla –KEHOP-2.1.11. Víziközmű hálózatok 

1.115. 11749008-15432704-16020007 

Humanitárius segítségnyújtás 

1.116. 10049006-00336396-02020437 

EU Program lebonyolítási számla TOP_Plusz-1.2.1-21 Teskánd-Zalaegerszeg kerékpárút 

1.117. 10049006-00336396-02050070 

Egyéb pénzeszköz elkülönítési számla Északi Ipari Park infrastruktúra: ivóvíz-szennyvíz 



1.118. 10049006-00336396-02050087 

Egyéb pénzeszköz elkülönítési számla Északi Ipari Park infrastruktúra: ingatlanszerzés 

1.119. 10049006-00336396-02020444 

EU Program lebonyolítási számla RRF-1.1.2-21-2022-00019 Andráshidai Mini Bölcsőde 

1.120. 10049006-00336396-02050094 

Egyéb pénzeszköz elkülönítési számla Északi Ipari Park infrastruktúra: termálhő 

1.121. 10049006-00336396-02050104 

Északi Ipari Park infrastruktúra: csapadékvíz bankszámla 

2. Az Önkormányzat törzsszáma: 

734455 

3. Adóazonosító szám: 

15734453-2-20 

4. Statisztikai számjel: 

15734453-8411-321-20 

5. Kormányzati funkció 

5.1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

5.2. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

5.3. 031030 Közterület rendjének fenntartása 

5.4. 042180 Állat-egészségügy 

5.5. 064010 Közvilágítás 

5.6. 066010 Zöldterület-kezelés 

5.7. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

5.8. 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 

5.9. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” 

  



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

46/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a 2022. évi költségvetésről szóló  

3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) 

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

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. 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 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi összes 

bevételének előirányzatát 71.161.160 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 

38.650.051 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 9.094.430 E Ft 

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17.958.690 E Ft 

c) közhatalmi bevételek 5.711.502 E Ft 

d) működési bevételek 5.660.012 E Ft 

e) felhalmozási bevételek 138.498 E Ft 

f)  működési célú átvett pénzeszköz 48.788 E Ft 

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 38.131 E Ft. A bevételek címenkénti, 

költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák. 

(2) A 2022. évi összes kiadásának előirányzatát 71.161.160 E Ft-ban, ezen belül a 

költségvetési kiadások összegét 60.884.794 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

a) személyi juttatások 5.939.794 E Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 884.011 E Ft 

c) dologi kiadások 12.461.646 E Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 102.386 E Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 5.466.105 E Ft, ebből működési célú tartalék 549.658 E 

Ft 

f) beruházási kiadások 26.596.768 E Ft, ebből tartalék 788.261 E Ft 

g) felújítási kiadások 8.376.648 E Ft, ebből tartalék 1.899 E Ft 

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.057.436 E Ft. A kiadásokat címenként, 

feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

(3) A költségvetési hiány összegét 22.234.743 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 6.312.428 E 

Ft-ban, a fejlesztési hiányt 15.922.315 E Ft-ban állapítja meg. 

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 



aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 5.258.010 E Ft 

ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 3.568.771 E Ft 

ac) Forgatási célú értékpapír beváltás működési célra 1.226.000 E Ft 

ad) Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 22.458.328 E Ft 

b) Finanszírozási bevételek összesen 32.511.109 E Ft 

c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 171.582 E Ft 

d) Forgatási célú értékpapír vásárlás 9.986.932 E Ft 

e) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.852 E Ft 

f) Finanszírozási kiadás összesen: 10.276.366 E Ft” 

2. § 

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete 

helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete 

helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 

helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 

helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete 

helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete 

helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete 

helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete 

helyébe a 10. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Melléklet 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 
 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/37545/2022_IVnevi_modositas.xlsx


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

47/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati bérlakásokról szóló  

47/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 

10. § (2) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 13. § (1)-(2) bekezdésében, 15. §-ában, 17. § 

(2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (3) 

bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 31. § 

(2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésében, 35. § (2) 

bekezdésében, 54. § (1)-(3) bekezdésében, 58. § (1)–(3) bekezdésében, 68. § (2) 

bekezdésében, 84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (3) bekezdésében és 91/A. § 18. 

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

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. § 

(1) Az önkormányzati bérlakásokról szóló 47/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) Az önkormányzati bérlakásokról szóló 47/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Az önkormányzati bérlakásokról szóló 47/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 
a) 9. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „450” szövegrész helyébe az „550” szöveg, 
b) 9. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „350” szövegrész helyébe a „400” szöveg 
lép. 

3. § 

Hatályát veszti az önkormányzati bérlakásokról szóló 47/2021. (XI. 24.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 48. sora. 

4. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
   

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 



 

1. melléklet a 47/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 

1. Az önkormányzati bérlakásokról szóló 47/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

(Sor- Intézmény neve Cím Szobaszám Alapterület) 

1. Zalaegerszegi Gazdasági 

Ellátó Szervezet 
Űrhajós u. 2. 2 56 

” 

2. Az önkormányzati bérlakásokról szóló 47/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

47. Pázmány P. u. 17. fsz. 4. 1 24 

” 



2. melléklet a 47/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 

1. Az önkormányzati bérlakásokról szóló 47/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 3. 

mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

SZOCIÁLIS LAKBÉR 

Övezet összkomfortos komfortos félkomfortos komfort nélküli szükséglakás 

Ft/m2 

I. 559 485 304 222 119 

II. 523 449 263 186 112 

III. 485 391 222 149 94 

KÖLTSÉGELVŰ LAKBÉR 

892 Ft/ m2 

PIACI ELVŰ LAKBÉR 

1354 Ft/ m2 

” 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

48/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló  

7/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) 

bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény 34. § (3) 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 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) 

önkormányzati rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege 210.000 Ft.” 

2. § 

A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) 

önkormányzati rendelet 26/A. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(3) A gázártámogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától kerül megállapításra a (2) 

bekezdésben meghatározott időszak végéig a háztartásban élők közül annak, aki a 

földgázszolgáltatóval szerződésben áll. A támogatást rendszeres természetbeni ellátás 

formájában havonta utólag, minden hónap 5-éig a szolgáltató számlájára kell utalni. 

(4) A gázártámogatás havi összege az egyetemes gázszolgáltató által kérelmező nevére szóló 

hivatalos dokumentumban szereplő, a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő 

igénybevételének összege, de legfeljebb havi 15.000 Ft. 

(5) Átalánydíj elszámolás szerint fizető fogyasztók esetén a (2) bekezdésben meghatározott 

időszakra vonatkozó támogatás az éves elszámolást követő 30 napon belül is kérelmezhető. 

(6) Az éves elszámolást követően benyújtott kérelem esetén a gázártámogatás összege az 

egyetemes gázszolgáltató által a kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumban (éves 

elszámolás) szereplő, a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő 

igénybevételének összege, de legfeljebb 90.000 Ft. A támogatást természetbeni ellátás 

formájában a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követő 5 munkanapon 

belül a szolgáltató számlájára egyösszegben kell utalni.” 

3. § 

A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) 

önkormányzati rendelet 26/B. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 



„(3) A villamosenergia támogatás a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától kerül 

megállapításra a (2) bekezdésben meghatározott időszak végéig a háztartásban élők közül 

annak, aki a villamosenergia-szolgáltatóval szerződésben áll. A támogatást rendszeres 

természetbeni ellátás formájában havonta utólag, minden hónap 5-éig a szolgáltató számlájára 

kell utalni. 

(4) A villamosenergia támogatás havi összege az egyetemes villamosenergia-szolgáltató 

kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumban szereplő, a villamosenergia lakossági piaci 

áron történő igénybevételének összege, de legfeljebb havi 5.000 Ft. 

(5) Átalánydíj elszámolás szerint fizető fogyasztók esetén a (2) bekezdésben meghatározott 

időszakra vonatkozó támogatás az éves elszámolást követő 30 napon belül is kérelmezhető.  

(6) Az éves elszámolást követően benyújtott kérelem esetén a villamosenergia támogatás a 

összege az egyetemes villamosenergia szolgáltató által a kérelmező nevére szóló hivatalos 

dokumentumban (éves elszámolás) szereplő, a villamosenergia piaci áron történő 

igénybevételének összege, de legfeljebb 30.000 Ft. A támogatást természetbeni ellátás 

formájában a jogosultságot megállapító határozat véglegessé válását követő 5 munkanapon 

belül a szolgáltató számlájára egyösszegben kell utalni.” 

4. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

(2) Az 1. § 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

49/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló  

43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. (XII.14.) önkormányzati 

rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. § 

A rendelet hatálya kiterjed: 

a) A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák körében: 

aa)  szociális étkeztetésre, 

ab)  bölcsődékben, 

ac)  nappali ellátásban, 

ad)  időskorúak gondozó házában, 

ae)  idősek otthonában étkeztetést igénybevevőkre. 

b) A köznevelési intézmények körében 

ba)  óvodákban 

bb)  általános iskolákban 

bc)  középiskolákban, 

bd)  szakiskolákban, 

be)  kollégiumokban, 

bf)  nyári napközis táborban étkeztetést igénybevevőkre.” 

2. § 

Az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. (XII.14.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



 

1. melléklet a 49/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelethez 

„A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák ÁFA nélküli nyersanyag normája a 

2023. évre: 

Megnevezés Nyersanyag ár Ft/adag/étkezés 

Szociális intézmények 

Bölcsődék: 

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 

Ezen belül: 

- ebéd: 

Felnőtt ebéd: 

 

702,-  

 

421,-  

483,-  

Nappali ellátás 

(ebéd) 

541,-  

Idősek Gondozóháza, Idősek Otthona 

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) 

1.274,-  

Étkeztetés (ebéd) 541,-  

Köznevelési intézmények 

Óvodai korcsoport (4-6 év) 

napi háromszori étkezés 734.-  

- ebből tízórai 145.-  

- ebből ebéd 444.-  

- ebből uzsonna 145.-  

Általános iskola korcsoport (7-10 év) 

napi háromszori étkezés 952.-  

- ebből tízórai 180.-  

- ebből ebéd 592.-  

- ebből uzsonna 180.-  

Általános iskolai korcsoport (11-14 év) 

napi háromszori étkezés 952.-  

- ebből tízórai 180.-  

- ebből ebéd 592.-  

- ebből uzsonna 180.-  

Középiskolai korcsoport (15-18 év) Kollégium 

napi háromszori étkezés 1.528.-  

- ebből reggeli 433.-  

- ebből ebéd 662.-  

- ebből vacsora 433.-  

Középiskolai korcsoport (15-18 év) 

- ebéd 662.-  

Szünidei étkezés (7-10 év és 11-14 év) 

- ebéd 592.-  

Nyári tábor (7-10 év és 11-14 év) 

napi háromszori étkezés 952.-  

- ebből tízórai 180.-  

- ebből ebéd 592.-  

- ebből uzsonna 180.-  

Felnőtt étkezés óvodában (19-69 év) 

- ebéd 375.-  

Felnőtt étkezés oktatási intézményben (19-69 év) 



- ebéd 375.-  

Felnőtt étkezés kollégiumban (19-69 év) 

- vacsora 447.-  

” 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

50/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- 

és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi költségvetésről 

szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig terjedő időszakra a gazdálkodás zavartalanságának 

biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatot megillető 

bevételeket folytatólagosan beszedje és az önkormányzat kiadásait a 2. §-ban foglaltak szerint 

teljesítse. 

(2) A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak irányítása 

alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki. 

2. § 

Az átmeneti gazdálkodás időszakában 

a) kiadás csak az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül időarányosan, illetve 

folyamatos feladatellátás biztosításához szükséges mértékig teljesíthető, 

b) a polgármester jogosult a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022.(II.10.) önkormányzati 

rendelet alapján tett kötelezettségvállalásokból és a megkötött szerződésekből eredő 

fizetési kötelezettségek teljesítésére, 

c) fejlesztés és felújítás tekintetében új feladatra kötelezettség nem vállalható, kivéve 

pályázati forrás terhére, 

d) az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak pályázati forrás terhére, annak 

kiutalását követően teljesíthető, 

e) a polgármester jogosult a költségvetési szervek részére az alapműködéshez szükséges 

pénzügyi források biztosítására, 

f) a személyi juttatások kifizetésénél az önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél 

foglalkoztatottak részére 2023. évben a kötelező átsorolásokat, a minimálbérre és a 

garantált bérminimumra történő kiegészítéseket végre kell hajtani, a kötelezően előírt 

illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat biztosítani kell. 

3. § 

(1) A célra, feladatra kapott forrásokon kívüli előző évi szabad maradványok terhére, annak 

jóváhagyásáig kötelezettség nem vállalható. 

(2) A közigazgatási és önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő 

kifizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegű kiadásokra nem vonatkozik a 

2. §-ban foglalt korlátozás. 



4. § 

Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2023. 

évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni. 

5. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

6. § 

Ez a rendelet a 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének 

napján hatályát veszti. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

51/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete 

a közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a veszélyhelyzet során a 

közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI.9.) Korm.rendelet 

4. § -ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

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

bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve 

humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az 

elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 

szabályokról szóló 424/2022. (X.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) szerinti 

veszélyhelyzet ideje alatt szabályozza Zalaegerszeg közigazgatási területén a közvilágítás 

időtartamát, illetve mértékét (továbbiakban: közvilágításra vonatkozó helyi működési rend).    

 

2. § 

 

A rendelet hatálya Zalaegerszeg közigazgatási területére terjed ki.  

 

3. § 

 

(1) A közvilágításra vonatkozó helyi működési rend keretében:  

a) a közvilágítás üzemideje a be- és a kikapcsolás idejének módosításával – az e rendelet 

hatálybalépését megelőző üzemidőhöz képest – legfeljebb 15-15 perccel szűkülhet, tovább 

b) a közvilágítás mértéke – az e rendelet hatálybalépését megelőző mértékhez képest - 

legfeljebb 25 százalékkal csökkenthető.  

 

(2) A közvilágítás mértékének csökkentése megvalósulhat az üzemben lévő lámpatestek 

darabszámának csökkentésével, továbbá a technológia korszerűsítésével.   

 

4. § 

 

A közvilágítás mértéke nem csökkenthető az alábbi esetekben:  

a) a gyalogátkelőhelyek megvilágítása, valamint  

b) nagyobb közintézmények, különösen köznevelési, szociális és egészségügyi intézmények 

környezetének megvilágítása.   

   

5. § 

 

A közvilágítás üzemidejének és mértékének e rendelet szerinti csökkentésről a polgármester 

dönt. 

 

 

 

 



6. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a Korm.rendelet szerinti 

veszélyhelyzet végének kihirdetésével egyidőben hatályát veszti.  

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    
 

Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése 

 

ZMJVÖK 168/2022. (XI.30.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. október 

20-án elfogadott 143/2022. (X.20.) határozat 25. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a különleges 

jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti 

szabályokról szóló 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) 

pontja alapján - tekintettel a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a 

kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló 369/2022. (IX.29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott 

időszakra -  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2022. 

december 22 - 2023. január 06. napjáig terjedő időtartamban igazgatási 

szünetet rendel el.  

 

A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  2022. november 30.  

Felelős:  dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

 

 ZMJVÖK 169/2022. (XII.15.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester 

jelentését a 239/2006. (XI.16.), 109/2019. (VI.12.), 266/2021. (XI.18.), 

114/2022/II.2.2., II.3.2., II.5.2., II.6.2., III.1.2., III.3.2., (VII.28.), 117/2022. 

(VII.28.), 129/2022/II.2.2., II.3., III.2. (IX.15.), 134/2022/2. (IX.15.), 

143/2022/4., 8., 10., 28., 29., 33. (X.20.), 148/2022. (X.20.), 151/2022/2. 

(XI.17.), 152/2022/I. (XI.17.), 153/2022. (XI.17.), 154/2022. (XI.17.), 

155/2022. (XI.17.), 157/2022. (XI.17.), 158/2022. (XI.17.), 160/2022/1.2.,1.3., 

2.1.1, 2.2.1. (XI.17.), 161/2022. (XI.17.), 163/2022. (XI.17.), 164/2022. 

(XI.17.), 167/2022. (XI.17.), 168/2022. (XI.30.) lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése: 

a. a 114/2022. (VII.28.) határozat II.4.2. és a II.8.2. pontjainak végrehajtási 

határidejét 2023. december 31-re módosítja. 

b. a 114/2022. (VII.28.) határozat III.4.2. pontját hatályon kívül helyezi. 



c. a 134/2022. (IX.15.) határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 2023. 

április 30-ra módosítja. 

d. a 143/2022. (X.20.) határozat 16. pontjának végrehajtási határidejét 2023. 

február 28-ra módosítja. 

 

 

Tárgy: A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet IV. 

negyedévi módosítása  

 

 ZMJVÖK 171/2022. (XII.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 4/2022. (II.09.) 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat 

saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2022. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható 

összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

ezer forintban 

Megnevezés 

Sor- 

szá

m  

 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 5.741.779 5.754.000 5.854.000 6.354.000 

Tulajdonosi bevételek   02 463.013 430.000 410.000 400.000 

Díjak, pótlékok, bírságok  03       49.723 8.000 8.000 8.000 

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb     

tárgyi eszközök értékesítése 
 04 133.658 80.000 75.000 70.000 

Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
 05 4.840    

Privatizációból származó bevételek  06     

Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 
 07     

Saját bevételek (01+... +07)  08 6.393.013 6.272.000 6.347.000 6.832.000 

Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 3.196.507 3.136.000 3.173.500 3.416.000 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) 
 10 185.141 179.134 173.130 167.130 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 185.141 179.134 173.130 167.130 

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  12     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség 
 13     

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  14     

Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 
 15     

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 
 16     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 
17     

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 
 18     

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,  19     



tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(20+...+27) 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20     

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)  28 185.141 179.134 173.130     167.130 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 
 29 3.011.366 2.956.866 3.000.370 3.248.870 

 

A polgármester figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  éves zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester” 

 

 

Tárgy: Az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. (XII.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása és a rezsiköltség elfogadása  

 

 ZMJVÖK 172/2022. (XII.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közétkeztetés 

rezsiköltségét 2023. január 1. naptól kezdődően az alábbiak szerint fogadja el:  

 

Megnevezés Nettó rezsiköltség 

Ft/adag/étkezés 

Óvodai korcsoport (4-6 év) 

           napi háromszori étkezés 535.-  

-        ebből tízórai 91.- 

-        ebből ebéd 353.-  

-        ebből uzsonna 91.-  

Általános iskola korcsoport (7-10 év) 

           napi háromszori étkezés 810.-  

-        ebből tízórai 150.-  

-        ebből ebéd 510.-  

-        ebből uzsonna 150.-  

Általános iskolai korcsoport (11-14 év) 

           napi háromszori étkezés 810.-  

-        ebből tízórai 150.-  

-        ebből ebéd 510.-  

-        ebből uzsonna 150.-  



Középiskolai korcsoport (15-18 év) Kollégium 

           napi háromszori étkezés 1.347.-  

-        ebből reggeli 295.-  

-        ebből ebéd 621.-  

-        ebből vacsora 431.-  

Középiskolai korcsoport (15-18 év) 

-        ebéd 621.-  

Szünidei étkezés (7-10 év és 11-14 év) 

-        ebéd 510.-  

Nyári tábor (7-10 év és 11-14 év) 

           napi háromszori étkezés 810.-  

-        ebből tízórai 150.-  

-        ebből ebéd 510.-  

-        ebből uzsonna 150.-  

Felnőtt étkezés óvodában (19-69 év) 

-        ebéd 348.-  

Felnőtt étkezés oktatási intézményben (19-69 év) 

-        ebéd 348.-  

Felnőtt étkezés kollégiumban (19-69 év) 

-        vacsora 415.-  

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hungast Kft közétkeztetési 

szolgáltatót, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődéket, a Zalaegerszegi Gondozási 

Központot, a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezetet, valamint a Zalaegerszegi 

Tankerületi Központot tájékoztassa. 

 

Határidő:  2022. december 22. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  A közvilágítás veszélyhelyzet ideje alatti helyi működési rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 ZMJVÖK 173/2022. (XII.15.) határozata 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 143/2022. 

(X.20.) határozat 34. pontját hatályon kívül helyezi. 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy gondoskodjon Zalaegerszeg közvilágításának felméréséről 

és energiahatékonysági fejlesztésének terveztetéséről, továbbá felkéri a 

polgármestert, hogy az elkészült tervek alapján tegyen javaslatot a közvilágítás 

energiahatékonysági fejlesztésének megvalósítására.   

 Határidő: 2023. június 30. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 



Tárgy: A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft-vel fennálló bérleti szerződés 

felülvizsgálata  

 

 ZMJVÖK 176/2022. (XII.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy dönt, hogy az 

Egerszegi Sport és Turizmus Szolgáltató és Üzemeltető Kft-vel (jogutódja a 

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.) mint bérlővel a zalaegerszegi 3013 hrsz-ú 

ingatlan és a rajta található felépítmények tárgyában kötött bérleti szerződés 3. 

pontjában foglalt bérleti díjon nem változtat.  

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a bérlőt a döntésről értesítse. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVÖK 177/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Létesítményfenntartó Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 426.814 eFt nettó 

árbevétellel és -3.310 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2024. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30 %-ának megfelelő prémium 

adható az energiaválság miatt kialakult helyzetben a cég fenntartása, 

pénzügyi stabilitásának megőrzése, munkahelyek megóvása, a helyzetre való 

tekintettel a megfelelő színvonalú szolgáltatások biztosítása esetén. 

 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium 

adható a Termálfürdő kinti medencéinek és gépészetének téliesítése, 

karbantartási és fenntartási munkák szakszerű lebonyolítása esetén. 

 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25 %-ának megfelelő prémium 

adható a Gébárti Tóstrand üzemeltetéséhez az előkészületi munkák 

lebonyolítása, zavartalan működés biztosítása esetén. 

 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25 %-ának megfelelő prémium 

adható a megemelkedett energiaárak miatt a Zalakerámia Sport- és 



Rendezvénycsarnok bérleti díjainak átdolgozása, illetve a meglévő 

szerződések partnerekkel történő újratárgyalása esetén 

 

 Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. 

 A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi 

prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2022. december 21. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Élménypark Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása  

 

 ZMJVÖK 178/2022. (XII.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Élménypark Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 60.078 eFt értékesítés nettó 

árbevétellel és 28.417 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  2024. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

 

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2023. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása, az alapító okirat módosítása  

 

 ZMJVÖK 179/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2023. 

évi előzetes üzleti tervét 673.422 eFt nettó árbevétellel és 2.035 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2024. május 31. 

Felelős:  felkérésre Pais Kornél ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a LÉSZ Kft. 

ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium 

adható, ha a meglévők mellé további két önkormányzati épület esetében távoli 

mérőóra állás leolvasást vezet be, annak érdekében, hogy minél pontosabb 

elszámolások készülhessenek, csökkenjen a ráfordított munkaidő és a mérőket 

távoli adatátvitellel le lehessen olvasni. 



2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium 

adható, amennyiben saját forrásból mozgásában korlátozott személyek részére 

kialakításra kerül az önkormányzati lakásrendszerben legalább egy 

akadálymentesített lakás. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium 

adható, amennyiben a társaság egyéb (lakáskiadással kapcsolatos) 

kintlévőségének állománya tovább csökken és nem haladja meg a 2022. év végi 

tényadatot, valamint hatékony lakásgazdálkodást, ütemezett és racionális 

felújításokat folytat. 

 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium 

adható, amennyiben a „MunkásHotel” kihasználtsága érdekében legalább 4 

vállalkozással tart fenn az év során szerződést munkavállalók szállásolása 

céljából. Minden további vállalkozással, szállásolásra vonatkozó szerződés kötése 

esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő 

prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 30 %-áig.  
 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A 

feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi 

prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2022. december 21. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a LÉSZ Kft. (8900 

Zalaegerszeg, Kert u. 39., cégjegyzékszáma: 20-09-060878, adószáma: 10711732-2-

20) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. Az alapító okirat 8. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Az önkormányzat által a lakások kezelésére, működtetésére létrehozott gazdasági 

társaság gyakorolja a 47/2021. (XI.24.) számú önkormányzati rendelet szerinti 

jogokat és teljesíti a kötelezettségeket, valamint ellátja az ezekkel kapcsolatos 

feladatokat a bérleti szerződés megkötésétől annak megszüntetéséig.” 

 

A 8. pont egyéb rendelkezései változatlan tartalommal fennmaradnak. 

 

2. Az alapító okirat 9. pontjának e.) pontja, - amely az alapító kizárólagos 

hatáskörét szabályozza - az alábbiak szerint módosul:  

„e.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelynek értéke legalább a nettó 

20.000.000,- Ft, - azaz húszmillió forint összeget meghaladja, illetőleg, amelyet a 

társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve 

élettársával köt, kivéve, ha az utóbbi szerződés megkötése a társaság szokásos 

tevékenységéhez tartozik, (…)” 

 

A 9. pont egyéb rendelkezései változatlan tartalommal fennmaradnak. 

 



3. Az alapító okirat 12. pontjának negyedik bekezdése, - amely a társaság 

működésének ellenőrzéséről rendelkezik - az alábbiakkal egészül ki:  

A társaság ügyvezetője a társaság nevében kizárólag a felügyelőbizottság 

hozzájárulása esetén köthet meg olyan szerződést, melynek értéke a nettó 

10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint összeget meghaladja, azonban a nettó 

20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint összeget nem éri el. 

 

A 12. pont egyéb rendelkezései változatlan tartalommal fennmaradnak.  

 

4. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak.  

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri az 

ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 

 

Határidő:  2022. december 21. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

   felkérésre Pasi Kornél ügyvezető 

 

 

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételeinek megállapítása, az alapító okirat módosítása  

 

 ZMJVÖK 180/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

Városgazdálkodási Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 1.289.996 eFt nettó 

árbevétellel és -19.759 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2024. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth István ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1. A peremkerületi ravatalozók szolgáltatási színvonalának emelése, esztétikus 

megjelenése érdekében a gazdasági társaság készítsen felmérést a berendezési 

tárgyak, kellékek állapotáról és ez alapján a rendelkezésre álló források 

figyelembevételével, a szükséges intézkedéseket saját finanszírozás keretében, 

tegye meg. A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves személyi 

alapbér 30 %-nak megfelelő prémium adható. 

2. Az önkormányzati beruházás keretében beszerzett, korszerű parkolóautomaták 

működését a társaság folyamatosan kísérje figyelemmel, statisztikák készítésével 

is értékelje, továbbá az ügyfelek számára, azok megfelelő használata érdekében 

a szükséges információkat többféle módon is biztosítsa. A feladat teljesítése 



esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-nak megfelelő 

prémium adható. 

3. A gazdasági társaság a tervezett önkormányzati beruházással nem érintett épület 

egységeinek (szociális blokk, műhely) energetikai korszerűsítését saját forrás 

bevonásával valósítsa meg! A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az 

éves személyi alapbér 30 %-nak megfelelő prémium adható. 

4. A változó kertészeti trendekre, a piaci keresletre tekintettel, valamint jövőbeni 

árbevételének emelése érdekében a társaság, saját termelésű készlet állományát 

legalább 500 darab fás cserje telepítésével növelje. A feladat teljesítése esetén az 

ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-nak megfelelő prémium 

adható. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A 

feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi 

prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2022. december 21. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

Városgazdálkodási Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26., cégjegyzékszáma: 20-

09-061069, adószáma: 11340908-2-20) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

I./    Az Alapító Okirat 2./ pontjának telephelyeket felsoroló részéből törlésre kerül 

a 8900 Zalaegerszeg, Arany J. u. 2. és a 8900 Zalaegerszeg, Gébárti u. 144. szám 

alatti telephely, míg a 2./ pont egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

 

II./ Az Alapító Okirat Alapító hatáskörébe tartozó jogköröket szabályozó 10.1. 

pontjának f/ alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, míg a 10.1. pont 

egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak: 

 

f/  olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a nettó 

50.000.000,-Ft (azaz ötvenmillió forint) összeget meghaladja, illetőleg amelyet a 

társaság ügyvezetőivel, vagy közeli hozzátartozóval köt, kivéve, ha az utóbbi 

szerződés megkötése a társaság szokásos tevékenységéhez tartozik, 

 

III./ Az Alapító Okirat felügyelőbizottság hozzájárulását szabályozó 10.3. 

pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek, míg a 10.3. pont 

egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak: 

 

A társaság ügyvezetője a társaság nevében kizárólag a felügyelőbizottság 

hozzájárulása esetén köthet meg olyan szerződést, melynek értéke a nettó 

30.000.000,-Ft (azaz harmincmillió forint) összeget meghaladja, azonban a nettó 

50.000.000,-Ft (azaz ötvenmillió forint) összeget nem haladja meg. 

 



IV./ Az Alapító Okirat 12./ pontjának az ügyvezető megbízatása időtartamáról 

rendelkező része helyébe (a ZMJVÖK 187/2021. (VI.17.) sz. határozatával 

eldöntött, a cégjegyzékbe már bejegyzett változások Alapító Okiratban történő 

feltüntetése érdekében) az alábbi rendelkezések lépnek, míg a 12. pont egyéb 

rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak: 

 

Az ügyvezető megbízatása 2021. november 1. napjától 2026. október 31. napjáig 

tart. 

 

V./ Az Alapító Okirat 13./ pontjának b.) és c.) pontja helyébe a felügyelő bizottsági 

tagok nevének, lakcímének megváltozása okán az alábbi rendelkezések lépnek, míg a 

13./ pont egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.: 

 

b.)  dr. Illyés Zoltán Péter (an.: Soltész Andrea Ágnes)  

8900 Zalaegerszeg, Várberki utca 47. 

 

c.)  Gyenese Richárd (a.n.: Horváth Jolán) 

  8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 21-23. 4. em. 74. ajtó 

 

VI./ Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri az 

ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 

 

Határidő:  2022. december 21. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

   felkérésre Horváth István ügyvezető 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVÖK 181/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Televízió és Rádió Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 111.000 eFt nettó árbevétellel 

és 182 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2024. május 31. 

Felelős:  felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Televízió és Rádió Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az alábbiak 

szerint határozza meg: 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium 

adható reklámbevételekből származó évi 50 millió forint árbevétel elérése esetén. 

Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető 



részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum 

az éves személyi alapbér 30%-áig. 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium 

adható a városmarketing feladatok hatékony koordinálásáért, menedzseléséért, a 

szükséges elszámolások és beszámolók készítéséért. 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium 

adható a város által szervezett rendezvényeken való aktív, helyszínen való média 

megjelenés, valamint a Göcsej Filmszemle megszervezése esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium 

adható a Zalaegerszeg 95,1 MHz frekvencia műsorszolgáltatási jogosultságának 

megszerzése, a pályázat lebonyolítása, a szerződéskötés, és az új rádió 

zökkenőmentes elindítása esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A 

feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi 

prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2022. december 21. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2023. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVÖK 182/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház 

Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 38.000 eFt nettó árbevétellel és 0 Ft adózott 

eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2024. május 31. 

Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház 

Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő 

prémium adható 10 millió Forint értékesítés nettó árbevétel elérése esetén. 

Minden további 1 millió Forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető 

részére az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium adható, 

maximum az éves személyi alapbér 30%-áig 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható Fesztiválok Takarékon program terveinek elkészítése 

esetén. 



3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható a Kvártélyház Nyár – XVII. Évad magas színvonalú 

művészeti vezetésének teljesítése esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható 3 millió Forintos pályázati bevételek elnyerése esetén. 

Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető 

részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, 

maximum az éves személyi alapér 30%-áig. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. 

A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi 

prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2022. december 21. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVÖK 183/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt 

Nonprofit Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 147.022 eFt nettó összes bevétellel 

és 1.568 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  2024. május 31. 

Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető  

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium, vagy annak arányos része adható az üzleti tervben szereplő 

147.000 e Ft összes bevétel tulajdonostól származó támogatásával 

csökkentett összegének elérése esetén. Minden további 1.500 e Ft-os 

növekedés teljesülése esetén, az éves személyi alapbér 1%-ának megfelelő 

prémium, vagy annak arányos része adható maximum az éves személyi 

alapbér 30 %-áig. 

2. Foglalkoztatással kapcsolatos – nem a tulajdonostól származó – pályázati 

pénzeszközök elnyerése és projektmegvalósítása esetén minden pályázatban 

nyert és lehívott 1 millió Ft után a prémiumalap 1%-a, vagy annak arányos 

része fizethető ki legfeljebb 25%-os mértékig. 



3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő 

prémium, vagy annak arányos része adható a 2023. évi önkormányzati 

központi közfoglalkoztatás hatékony finanszírozása és megszervezése, 30 fő 

közfoglalkoztatott munkába állításának teljesítése esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő 

prémium adható Zalaegerszeg város területén (településrészi 

önkormányzatoknál, képviselői területeken) külön képviselői egyeztetések 

után, kommunális, köztisztasági és zöldfelület kezelései feladatok megfelelő 

– díjazás nélküli – ellátásnak megszervezése esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A 

feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi 

prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2022. december 21. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2023. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVÖK 184/2022. (XII.15.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex 

Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 2.946.764 eFt nettó árbevétellel és 154.377 

eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  2024. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bauer Arnold ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex 

Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-nak megfelelő 

prémium adható amennyiben a cég által üzemeltett hulladéklerakók - a 

tervezetten 2023.07.01.-től hulladékgazdálkodási koncesszió hatályba lépése 

után - is bevonásra kerüljenek azon hulladékok esetében, amelyek a 

koncesszió hatálya alá esnek. 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-nak megfelelő 

prémium adható az útépítés útfelújítás, bontás, rekultiváció, kármentesítés, 

tereprendezés, tört beton értékesítés, bér törés és fa darálás tevékenységek 

tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 32 millió forintos árbevétel 

esetén. 



3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-nak megfelelő 

prémium adható Zalaegerszeg Megyei Jogú város részére végzett a téli 

síkosság mentesítési, útkarbantartási gép, járműjavítási, feladatok 

ellátásához szükséges eszközök, géppark önerős fejlesztéséért. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-nak megfelelő 

prémium adható a működési területén települési szintű köztisztasági 

akcióikban való részvétel technikai feltételeinek biztosítása, ill. 

környezettudatossággal, zöld innovációval kapcsolatos tudatformálásra 

irányuló rendezvényeken történő aktív közreműködés esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A 

feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi 

prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2022. december 21. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVÖK 185/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 3.766.700 eFt 

nettó árbevétellel és -30.580 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés 

felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2024. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth Márton ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2023. évi prémiumfeladatait az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium 

adható az NHKV Zrt. által kialakított régiós hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás területén az önkormányzati szinten elindult integrációs 

folyamatok koordinálásáért a Zala-Észak Régióban (mint a régió 

megfelelőségi véleménnyel rendelkező közszolgáltatója) a jelenlegi 

szolgáltatási színvonal megtartása és esetleges fejlesztése mellett, a rendszer 

likviditási helyzetét szem előtt tartva. 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium 

adható a Koncessziós modellre történő átállás koordinálásáért, a 

Koncesszorral történő tárgyalások esetleges megállapodások előkészítéséért, 

és az új rendszerre történő felkészülésben való részvételért. 



3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium 

adható abban az esetben, hogy ha a 2021 II. félévi - a szelektív válogató üzem 

tervezett fejlesztése miatti leállás kapcsán a volt Petőfi laktanya területén - 

felhalmozott, zalaegerszegi és vidéki településekről származó házhoz menő 

gyűjtéssel begyűjtött zsákos szelektív hulladék (papír, műanyag, fém) 87.320 

kg haszonanyag készletet teljes mértékben elszállítja és feldolgozza. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15 %-ának megfelelő prémium 

adható a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére irányuló, rendezvényeken 

vagy intézményekkel való aktív közreműködés megteremtése (pl. nyílt napok 

szervezése) esetén, valamint a szelektív gyűjtőszigetek környezetének 

rendezettsége érdekében a gyűjtési rendszer racionalizálásával kapcsolatos 

javaslat elkészítése, illetve intézkedések meghozatala esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az 

esetben, ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A 

feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi 

prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2022. december 21. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2023. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, 

a vezérigazgató 2023. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

 ZMJVÖK 186/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. 2023. évi előzetes üzleti tervét 486.316 eFt nettó árbevétellel 

és 127 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót 

a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2024. május 31. 

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

2.Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójának 2023. évi prémiumfeladatait az alábbiak 

szerint határozza meg: 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztése érdekében, az Északi 

Ipari Park infrastruktúra fejlesztéséről szóló 1142/2022. (III. 10.) számú 

Korm. határozatban szereplő beruházási feladatokban történő aktív, 

eredményes részvétel. A feladat teljesítése esetén a vezérigazgató részére az 

éves személyi alapbér 30%-nak megfelelő prémium adható. 

2. Zalaegerszeg kutatás-fejlesztési központjának számító Science Parkjának 

tovább fejlesztésében, az ott működő Egyetemekkel való szoros 

együttműködés megvalósításban való eredményes részvétel. A feladat 



teljesítése esetén a vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 25%-nak 

megfelelő prémium adható. 

3. ZMJV gazdaságát jelentősen befolyásoló Metrans Konténer Terminál 

megvalósításának segítése, az abban való aktív közreműködés. A feladat 

teljesítése esetén a vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 25%-nak 

megfelelő prémium adható. 

4. Minimum két saját, vagy önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése. 

Megállapítható mérték: az éves prémium összegének 20 %-a. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, 

ha a vezérigazgató a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok 

időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető 

ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A 

közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2023. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa 

az vezérigazgatót. 

 

Határidő:  2022. december 21. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása  

 

 ZMJVÖK 187/2022. (XII.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Rendezvényszervező Kft. 2023. évi előzetes üzleti tervét 2.400 eFt nettó árbevétellel 

és 1.087 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2024. május 31. 

Felelős:  felkérésre Kelemen Attila ügyvezető 

 

 

Tárgy: Betöltetlen iskolafogászati körzet ellátására pályázat kiírása  

 

 ZMJVÖK 188/2022. (XII.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a zalaegerszegi  

V. számú iskolafogászati körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbiak 

szerint: 

 

Pályázatot meghirdető szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19., Tel.: 92/502-100 

Meghirdetett munkahely és beosztás: fogorvos (zalaegerszegi V. számú 

iskolafogászati körzet, a körzet ellátotti létszáma: 1.749 fő.) 

 

Képesítési és egyéb feltételek:  

➢ az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben 
meghatározott képesítés, 



➢ tevékenység ellátására az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak 

megfelelő (saját tulajdonú vagy bérelt) fogorvosi rendelő, 

➢ büntetlen előélet. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

➢ a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát, 

➢ részletes szakmai önéletrajzot, 

➢ a fogorvosi szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozatot, 

➢ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

➢ az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott igazolást arról, hogy a 

tevékenység ellátására szolgáló fogorvosi rendelő megfelel az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. 

(X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak,  

➢ tevékenység ellátására szolgáló fogorvosi rendelő biztosításáról szóló igazolást 

(tulajdoni lap, vagy a használatot igazoló dokumentum), 

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

nyilatkozatot, 

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

megismerhetik. 

 

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

súlyszámok figyelembevételével - előnyt jelentő szempontok: 

a) a szakvizsga megléte (súlyszám: 20%; szakvizsgánként 50 pont, maximum két 

szakvizsga vehető figyelembe, nincs szakvizsga: 1 pont), 

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

– 3 évente 20 pont), 

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

 - önállóan (100 pont) 

 - alkalmazottként (50 pont) 

d) az ellátáshoz szükséges rendelő biztosításának módja (súlyszám: 30%) 

 - saját tulajdonú rendelőben (100 pont) 

 - bérelt rendelőben (75 pont) 

 

A tevékenység kezdete: 2023. április 01. 

 

A működés finanszírozása: 

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

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

értelmében a tevékenység végzéséhez és az Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozáshoz a területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv által 

kiadott érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie. 

 
A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez kell benyújtani. 

 

Benyújtási határidő: 2023. január 25. 

 

Részletes információ kérhető a Polgármesteri Kabinet Humánigazgatási Csoportjától 

(8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19., Tel.:502-100/213 mellék). 

 



A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

2023. február 15-i ülésén dönt. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás meghirdetéséről 

gondoskodjon.   

 

Határidő:  2022. december 20. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri 

Hivatalának 2023. évi ellenőrzési tervére  

 

 ZMJVÖK 189/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi Ellenőrzési Tervét az 

előterjesztés 1. számú melléklete, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának 2023. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztés  

2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt az ellenőrzések lefolytatására. 

 

Határidő:  a jóváhagyott Ellenőrzési Terv és a Hivatali Belső Ellenőrzési 

terve szerint  

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, irányított költségvetési 

intézmények és a helyi önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaságok 

2023. évi saját belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A Közgyűlés felkéri a költségvetési intézmények vezetőit és a helyi 

önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaságok ügyvezetőit az 

ellenőrzések lefolytatására. 

 

Határidő:  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

fenntartott, irányított költségvetési intézmények és a helyi 

önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaságok 

jóváhagyott 2023. évi saját belső ellenőrzési terve szerint 

Felelős:  felkérésre az adott költségvetési intézmény vezetője és a helyi 

önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaság 

ügyvezetője   

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. I. félévi 

munkatervének jóváhagyása  

 

 ZMJVÖK 190/2022. (XII.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. december 16. és 

2023. február 14. között téli szünetet tart. A közgyűlés az ünnepi közgyűlés időpontját 

2023. május 12. napjában és 2023. I. félévi munkatervét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

I. közgyűlés napja: 2023. február 15. 

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2023. január 30. 

Tervezett napirendi pontok: 

1. A 2023. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalása  

Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:    Valamennyi Bizottság 

   Településrészi Önkormányzatok 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

2. A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:    Valamennyi Bizottság 

   Településrészi Önkormányzatok 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

II. közgyűlés napja: 2023. március 23. 

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2023. március 6. 

Tervezett napirendi pontok: 

1. A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról 7/2022. (III. 18.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

(Javasolta: Szociális és Igazgatási Osztály) 

Előterjesztő:       Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Szociális és Igazgatási Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottság 

Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

   Gazdasági Bizottság 

        Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának 

rendjéről szóló szabályzat módosítása 

(Javasolta: Szociális és Igazgatási Osztály) 

Előterjesztő:       Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Szociális és Igazgatási Osztály 



Az előkészítésben részt vesz:   Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottság 

  Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

   Gazdasági Bizottság 

   Humánigazgatási Bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

3. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2022. évi működéséről 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

Előterjesztő:  dr. Kovács Gábor címzetes 

főjegyző 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:    Valamennyi Bizottság 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

4. Tájékoztató a Beszerzési Testület 2022. évi működéséről 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

Előterjesztő:  Bali Zoltán, a Beszerzési Testület 

elnöke 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:    Valamennyi Bizottság 

   Beszerzési Testület 

 

5. Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott 2022. évi 

döntéseiről 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

Előterjesztő:       Balaicz Zoltán polgármester 

        Érintett bizottságok elnökei 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:    Valamennyi Bizottság 

 

6. A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátásokról szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet) 

Előterjesztő:       Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Polgármesteri Kabinet 

Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

  Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottság 

    Gazdasági Bizottság 

    Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

III. közgyűlés napja: 2023. április 20. 

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2023. április 3. 

Tervezett napirendi pontok: 

1. A 2023. évi költségvetési rendelet I. negyedévi módosítása  

(Javasolta: Közgazdasági Osztály) 



Előterjesztő:       Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:    Valamennyi Bizottság 

        Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

        Településrészi Önkormányzatok 

 

2. A 2022. évi ellenőrzési jelentés és az önkormányzat felügyelete alá tartozó szervezetek 

jelentéseiről szóló éves összefoglaló jelentés 

(Javasolta: Ellenőrzési Osztály)  

 Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Ellenőrzési Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:    Pénzügyi Bizottság 

   Gazdasági Bizottság 

   Humánigazgatási Bizottság 

   Műszaki Bizottság 

        Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

3. „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek 

adományozása (ZÁRT ÜLÉS) 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

 Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés előkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

 

 

Ünnepi Közgyűlés: 2023. május 12. 

 

 

IV. közgyűlés napja: 2023. május 18. 

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2023. május 2. 

1. A 2022. évi zárszámadási rendelet elfogadása 

(Javasolta: Közgazdasági Osztály) 

Előterjesztő:       Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:    Valamennyi Bizottság 

        Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

        Településrészi Önkormányzatok 

 

2. A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2023. évi előzetes üzleti tervének 

véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)  

Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   ügyvezető / Polgármesteri Kabinet 

– gazdasági tanácsadó 

Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

        Pénzügyi Bizottság 

        Műszaki Bizottság 

        Humánigazgatási Bizottság 

Felügyelő Bizottság 



        Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

 

3. A Zalaegerszegi Élménypark Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása, a 2023. évi 

előzetes üzleti tervének véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)  

Előterjesztő:     Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  ügyvezető / Polgármesteri Kabinet 

– gazdasági tanácsadó 

Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

        Pénzügyi Bizottság 

        Műszaki Bizottság 

        Humánigazgatási Bizottság 

        Felügyelő Bizottság 

        Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

 

4. A LÉSZ Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi 

prémiumának megállapítása, a 2023. évi előzetes üzleti tervének véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)  

Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  ügyvezető / Polgármesteri Kabinet 

– gazdasági tanácsadó 

Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

        Pénzügyi Bizottság 

        Műszaki Bizottság 

Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

        Felügyelő Bizottság 

        Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

 

5. A Városgazdálkodási Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi 

prémiumának megállapítása, a 2023. évi előzetes üzleti tervének véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)  

Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  ügyvezető / Polgármesteri Kabinet 

– gazdasági tanácsadó 

Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

        Pénzügyi Bizottság 

        Műszaki Bizottság 

        Felügyelő Bizottság 

        Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

 

6. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2023. évi előzetes üzleti tervének 

véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)  

Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  ügyvezető / Polgármesteri Kabinet 

– gazdasági tanácsadó 

Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

        Pénzügyi Bizottság 



        Műszaki Bizottság 

        Humánigazgatási Bizottság 

        Felügyelő Bizottság 

        Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

 

7. A Kvártélyház Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi 

prémiumának megállapítása, a 2023. évi előzetes üzleti tervének véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)  

Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  ügyvezető / Polgármesteri Kabinet 

– gazdasági tanácsadó 

Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

        Pénzügyi Bizottság 

        Műszaki Bizottság 

        Humánigazgatási Bizottság 

        Felügyelő Bizottság 

        Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

 

8. A Kontakt Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi 

prémiumának megállapítása, a 2023. évi előzetes üzleti tervének véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)  

Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  ügyvezető / Polgármesteri Kabinet 

– gazdasági tanácsadó 

Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

        Pénzügyi Bizottság 

        Műszaki Bizottság 

Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

        Felügyelő Bizottság 

        Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

 

9. A Zala-Müllex Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi 

prémiumának megállapítása, a 2023. évi előzetes üzleti tervének véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)  

Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  ügyvezető / Polgármesteri Kabinet 

– gazdasági tanácsadó 

Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

        Pénzügyi Bizottság 

        Műszaki Bizottság 

        Felügyelő Bizottság 

        Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

 

10. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2023. évi előzetes üzleti tervének 

véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)  

Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 



Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  ügyvezető / Polgármesteri Kabinet 

– gazdasági tanácsadó 

Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

        Pénzügyi Bizottság 

        Műszaki Bizottság 

        Felügyelő Bizottság 

        Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

 

11. A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadása, a 

vezérigazgató 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2023. évi előzetes üzleti tervének 

véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)  

Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  vezérigazgató / Polgármesteri 

Kabinet – gazdasági tanácsadó 

Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

        Pénzügyi Bizottság 

        Műszaki Bizottság 

        Felügyelő Bizottság 

        Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

 

12. A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása, a 2023. 

évi előzetes üzleti tervének véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)  

Előterjesztő:     Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:  ügyvezető / Polgármesteri Kabinet 

– gazdasági tanácsadó 

Az előkészítésben részt vesz:    Gazdasági Bizottság 

        Pénzügyi Bizottság 

        Műszaki Bizottság 

        Humánigazgatási Bizottság 

        Felügyelő Bizottság 

        Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

 

13. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet)  

 Előterjesztő:    Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Polgármesteri Kabinet 

   Szociális és Igazgatási Osztály 

Zalaegerszegi Család-és 

Gyermekjóléti Központ 

Az előkészítésben részt vesz:   Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

    Humánigazgatási Bizottság 

    Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

14. Tájékoztató Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, feladatokról 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály)  

 Előterjesztő:   Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője 



Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:    Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot    Ellenőrző Bizottság 

   Településrészi Önkormányzatok 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

V. közgyűlés napja: 2023. június 15. 

Az előterjesztések elkészítésének határideje: 2023. május 30. 

1. A 2023. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása  

(Javasolta: Közgazdasági Osztály) 

Előterjesztő:       Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:    Valamennyi Bizottság 

        Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

        Településrészi Önkormányzatok 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. II. félévi 

munkatervének jóváhagyása 

Előterjesztő:     Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:     Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:     Valamennyi Bizottság 

    Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 

3. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott 

közalapítványok 2022. évi tevékenységéről 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

Előterjesztő:       Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:    Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Ügyrendi, Jogi és 

Vagyonnyilatkozatot    Ellenőrző Bizottság 

  Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

    Humánigazgatási Bizottság 

    Gazdasági Bizottság 

    Pénzügyi Bizottság 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2022. december 23. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Tárgy: Alapítvány támogatása  

 

 ZMJVÖK 191/2022. (XII.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester 

javaslatának megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a 

polgármesteri rendelkezésű keret terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. Bende Jövője Alapítvány 

Pethő Bendegúz, ritka genetikai eltéréssel született 

gyermek gyógykezelésének, gyógypedagógiai 

fejlesztésének, ellátásának költségei 

200.000 Ft 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2023. január 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Megállapodás a Magyar Posta Zrt.-vel  

 

 ZMJVÖK 192/2022. (XII.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a 

Zalaegerszeg 6-os számú posta (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 65-67.) 

határozott időre, 2023. január 1. napjától 2024. június 30. napjáig történő 

újranyitását. A közgyűlés a postahivatal újranyitásával járó bruttó 40 millió Ft 

összeget a 2023. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zalaegerszeg 6-os számú posta 

újranyitásával kapcsolatos megállapodást a Magyar Posta Zrt.-vel aláírja. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Zalaegerszeg 6-os számú posta 2024. 

június 30. napjáig felmerülő működési költségeinek fedezetéről a 2024. évi 

költségvetés tervezésekor gondoskodjon. 

 

Határidő:        a megállapodás aláírására: 2022. december 31. 

a Zalaegerszeg 6-os számú posta újranyitása kapcsán felmerülő 

költségekre: a 2023. évi költségvetés tervezése 

a Zalaegerszeg 6-os számú posta 2024. évi működési költségeire: a 

2024. évi költségvetés tervezése 

Felelős:        Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



Tárgy: Zalaegerszeg 0792/8 hrsz-ú kizárólagos állami tulajdonú ingatlan megvásárlása, 

valamint a 213/2021. (VIII.12.) számú közgyűlési határozat módosítása 

 

 ZMJVÖK 193/2022. (XII.15.) határozata 

 

1.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése módosítja a 

213/2021. (VIII.12) számú határozatában megjelölt, Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata javára ingyenes átruházással igényelt állami tulajdonú 

ingatlanok körét és határozat alábbi sorait hatályon kívül helyezi: 

 

Hrsz. 
Tulajdoni 

hányad 

Megne-

vezés 
Méret 

Vagyon- 

kezelő 
Területigény 

Igénylési indoka 

/ Hasznosítási cél 

Önkormányzati 

feladat 

0792/8 1/1 szántó 844 Magyar Közút teljes 

Inkubátorház fejlesztés, 

település 
versenyképességének 

javítása 

Mötv 13. § (1) bekezdésének  
1. pontjában, valamint Étv. 6. § 

(1) bekezdésében megjelölt 

feladatok (településfejlesztés, 
településrendezés) 

0467/12 1/1 
rakodó 

terület 
4634 MNV teljes 

Fejlesztési terület 
település 

versenyképességének 

javítása érdekében 

Mötv 13. § (1) bekezdésének  

1. és 2. pontjában, valamint Étv. 
6. § (1) bekezdésében megjelölt 

feladatok (településfejlesztés, 

településrendezés, 
településüzemeltetés) 

0467/8 1/1 

vasútáll

omás 
Andrásh

ida 

1501 MÁV teljes 

Fejlesztési terület 

település 
versenyképességének 

javítása érdekében 

Mötv 13. § (1) bekezdésének  

1. és 2. pontjában, valamint Étv. 

6. § (1) bekezdésében megjelölt 
feladatok (településfejlesztés, 

településrendezés, 

településüzemeltetés) 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonos joggyakorlókat 

a határozat változásáról tájékoztassa.  

 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

kezdeményezi a Zalaegerszeg külterület 0792/8 hrsz-ú, 844 m2 nagyságú, 

kivett szántó megnevezésű kizárólagos állami tulajdonban lévő ingatlan 

megvásárlását 500 Ft/m2 áron, összességében 422.000 Ft értéken.  

Az ingatlan vételárát áfa nem terheli, mert az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdésének k) pontja alapján mentes az 

adó alól.  

A vételár fedezete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetésében biztosított. 

  

A tulajdonszerzés célja Zalaegerszeg versenyképességének javítása érdekében 

a meglévő, a zalaegerszegi Észak Ipari Zónában a 0792/15 hrsz-ú ingatlanon 

létrejött Inkubátorház fejlesztése, azzal a céllal, hogy versenyképes 

infrastruktúrával segítse, támogassa a kezdő vagy a fejlődési szakaszba lépő 

vállalkozásokat. 

 



A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvétel megvalósítása 

érdekében szükséges valamennyi intézkedést megtegye, továbbá az adásvételi 

szerződést aláírja. 

 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg, Mártírok útja 2. sz. alatti 3175/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése  

 

 ZMJVÖK 194/2022. (XII.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény és az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) 

önkormányzati rendelet előírása alapján nyilvános pályázati eljárás keretében 

értékesíteni kívánja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonát képező Zalaegerszeg 3175/A/3 hrsz-ú, 80 m2 nagyságú, lakás 

megnevezésű ingatlant, mely természetben Zalaegerszeg, Mártírok útja 2., 1. emelet, 

2. ajtó szám alatt található.   

 

A Zalaegerszeg Mártírok útja 2., 1. emelet, 2. ajtó, 3175/A/3 hrsz-ú ingatlan induló 

eladási ára 39.728.000,- Ft. 

A pályázati biztosíték összege 3.972.800,- Ft. 

 

Az ingatlan értékesítés érdekében a közgyűlés elfogadja az előterjesztés 3. sz. 

mellékletében szereplő pályázati felhívást.  

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan értékesítési 

pályázat – szükség esetén változatlan feltételekkel való, ismételt – közzétételéről és 

lebonyolításáról, s egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy sikeres és 

eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevővel aláírja.  

 

Határidő: az első pályázat kiírására: 2022. december 19. 

az adásvételi szerződés aláírásának tervezett időpontja: 2023. február 

28. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester  

 

 

Tárgy: A volt Edelmann-nyomda (Zalaegerszeg 178/2 hrsz – Závodszky u. 1.) ingatlan 

értékesítése  

 

 ZMJVÖK 195/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, és az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) 

önkormányzati rendelet előírása alapján nyilvános ingatlan-eladási pályázat 

lefolytatásával kívánja értékesíteni Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 



Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Zalaegerszeg 178/2 hrsz-ú (volt 

Edelmann-nyomda) ingatlanát az alábbiak szerint: 

 

Ingatlan 

(Zalaegerszeg) 
Megnevezés 

Ingatlan 

területe 

Induló bruttó 

vételár 

Pályázati 

biztosíték 

összege 

178/2 hrsz 

(Závodszky u. 1.) 
kivett üzem 1 ha 1.174 m2 555.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft 

 

A pályázati ajánlatokat „Závodszky u. 1.” jeligével, zárt borítékban lehet 

benyújtani. 

 

ZMJV Önkormányzata a ZMJVK 254/2016.(XII.15.) határozat alapján 2016. 

december 20-án határozatlan idejű bérleti szerződést kötött a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt-vel (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 1/11.; 

Cégjegyzékszám: 20 10 040187). Ezen közgyűlési határozat és bérleti szerződés 

alapján a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. több albérleti szerződést kötött az 

ingatlanra vonatkozóan. 

A fentiek alapján az ingatlant jelenleg a bérlő, illetve albérlők használják. 

 

Pályázati feltételek: 

- A pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott vételár. Nyertes ajánlati ár a 

legmagasabb ajánlati ár. Az induló vételár összegébe csereingatlan vagy 

bármilyen ellenérték, költség, stb. beszámítására nincs mód. 

- A pályázati induló árnál alacsonyabb összegű vételi ajánlat érvénytelen. 

- Az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásával ajánlati kötöttsége keletkezik a 

pályázat eredményének megállapításától (elbírálásától) számított 30 napig. 

- Az önkormányzat a pályázaton való részvételt 10.000.000,- Ft pályázati 

biztosíték előzetes megfizetéséhez köti. A pályázati biztosíték összegét az 

önkormányzat OTP Banknál vezetett 11749008-15432704 számú 

bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni legkésőbb a pályázati ajánlatok 

benyújtási határidejéig. A pályázati biztosíték eredményes pályázat esetén 

előlegnek minősül, és beleszámít a vételárba. 

= A pályázati kiírás esetleges visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének 

vagy a pályázati eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén a 

pályázati biztosíték kamatmentesen visszajár 15 napon belül. 

= Eredményes pályázati eljárás esetén a nem nyertes ajánlattevők esetében a 

megfizetett pályázati biztosíték az eredményhirdetést követő 15 napon 

belül kamatmentesen visszajár. 

= Nem jár vissza a pályázati biztosíték, ha a nyertes pályázati ajánlattevő a 

pályázati ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonja. 

- A pályázati ajánlatok bontását és értékelését külön bizottság végzi. 

- Amennyiben a pályázati kiírásra több érvényes pályázati ajánlat érkezik, a 

legmagasabb (nyertes) ajánlati ár meghatározása érdekében licitre kerül sor.  

A licit lebonyolítására a pályázati ajánlatok bontását és értékelését végző 

bizottság által meghatározott módon kerül sor, a licit levezetését a bizottság 

vezetője végzi. 

- Az ingatlan értékesítése a pályázati ajánlatok értékelése során megállapított 

legmagasabb összegű vételi ajánlatot adó (nyertes) ajánlattevő részére 



történik. A vételár összege megegyezik a legmagasabb összegű vételi ajánlat 

összegével. 

- Az ingatlan-eladási pályázati eljárás első alkalommal történő lefolytatása 

esetén 

= a pályázat kiírásának határideje: 2023. január 16. (hétfő). 

= a pályázati ajánlatok benyújtási határideje: 2023. április 17. (hétfő) de 

10:00 óra. 

= a pályázati ajánlatok bontásásának ideje: 2023. április 17. (hétfő) de. 10:00 

óra.  

= a pályázati ajánlatok értékelésének ideje: 2023. április 17. (hétfő) de. 10:30 

óra. 

- Az esetlegesen szükséges újabb pályázatok kiírása esetén a pályázati 

határidőket (ajánlatok benyújtása, ajánlatok bontása, ajánlatok értékelése) a 

polgármester jogosult meghatározni. 

- Az önkormányzat 5 (öt) munkanap hiánypótlási lehetőséget biztosít az 

ajánlattevők részére a benyújtott ajánlatok esetlegesen szükséges kiegészítése, 

pontosítása érdekében. 

- A pályázati eljárás eredményéről az önkormányzat írásban értesíti a 

pályázókat.  

- A pályázaton nyertes ajánlattevőnek (vevőnek) a pályázati 

eredményhirdetéstől számított 30 napon belül adásvételi szerződést kell 

kötnie az önkormányzattal. 

- Az adásvételi szerződés aláírásakor a nyertes ajánlattevőnek (vevőnek) 

nyilatkoznia kell arról, hogy igényt tart-e az albérleti szerződések, és a bérleti 

szerződés megszüntetésére. A pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) 

tudomásul veszi, hogy az albérleti szerződések, és a bérleti szerződés 

megszüntetéséhez az önkormányzatnak legalább 120 napra van szüksége. 

- A vételár kiegyenlítése – beleértve annak részösszegeit is – kizárólag 

pénzben, az önkormányzat OTP Banknál vezetett 11749008-15432704 számú 

bankszámlájára történő banki átutalással történhet. 

- Vevőnek tudomásul kell vennie, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 

tulajdonában lévő, 5 millió forint vagy azt meghaladó értékű ingatlan 

értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási 

jog illeti meg. Az adásvételi szerződés hatályba lépésének feltétele a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kiadott állami elővásárlási jogról lemondó 

nyilatkozat rendelkezésre állása vagy a jognyilatkozat megtételére 

rendelkezésre álló 35 napos határidő eredménytelen eltelte. 

- A pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) az adásvételi szerződés 

hatálybalépését követő 30 napon belül köteles a vételár 1. részletét (legalább 

50 %-át) megfizetni, amelybe beleszámít a 10.000.000,- Ft pályázati 

biztosíték összege. 

- A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-nek az adásvételi szerződésben foglaltak 

szerint intézkednie kell az albérleti szerződések ügyében, az 

önkormányzatnak pedig a bérleti szerződés ügyében. 

- A vételár 2. részletét (legfeljebb 50 %-át) legkésőbb az adásvételi szerződés 

hatályba lépését követő 1 éven belül kell megfizetni. 

- Az önkormányzat az adásvételi szerződésben a vételár teljes összegének 

kiegyenlítéséig tulajdonjog fenntartást, a vételár teljes összegének 

meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére pedig elállási jogot köt 



ki. Ebben az esetben az önkormányzat egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 

gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a pályázati 

biztosíték összege nem jár vissza a pályázaton nyertes ajánlattevő (vevő) 

részére. 

- Az ingatlan birtokbaadására a vételár teljes összegének megfizetését követő 8 

napon belül – birtokbaadási jegyzőkönyv felvételével – kerül sor. 

- A tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a vevő 

kötelezettsége és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan 

felmerülő költségek és illetékek a vevőt terhelik. 

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- Pályázó nevét, címét. 

- Az ingatlanok pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a vételárra, amely a 

kiinduló árnál kevesebb nem lehet. 

- Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás 

teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról. 

- A pályázati biztosíték megfizetését igazoló dokumentum másolatát. 

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem 

természetes személy pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

A közgyűlés hozzájárul, hogy az ingatlaneladás sikere érdekében 

ingatlanközvetítői szolgáltatás igénybevételére is sor kerüljön. Az 

ingatlanközvetítői szolgáltatási díj pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2023. 

évi költségvetésének terhére kell biztosítani. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan-eladási 

pályázat – szükség szerint ismételt – kiírásáról, és egyúttal felhatalmazza a 

polgármestert, hogy eredményes pályázati eljárás esetén – aláírja az adásvételi 

szerződést. 

 

Határidő: adásvételi szerződés megkötésére: 2024. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4. 1/11.) 

vezérigazgatóját, hogy amennyiben a Zalaegerszeg 178/2 hrsz-ú ingatlan eladási 

pályázata eredményesen zárul, az adásvételi szerződésben foglaltak szerint 

intézkedjen az albérleti szerződések ügyében. 

 

Határidő: 2024. június 30. 

Felelős:  Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója  

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy amennyiben a Zalaegerszeg 178/2 hrsz-ú ingatlan eladási 

pályázata eredményesen zárul, az adásvételi szerződésben foglaltak szerint 

intézkedjen a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-vel kötött bérleti szerződés 

ügyében. 

 

Határidő: 2024. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 



 

 

Tárgy: Zalaegerszeg 2736/10, 2732/8 és 2732/6 helyrajzi számú utak területrészeinek 

térítésmentes állami tulajdonba adása  

 

 ZMJVÖK 196/2022. (XII.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 76-os számú főút 

területrendezése érdekében a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonát képező Zalaegerszeg, 2736/10, 2732/8 és 2732/6 helyrajzi 

számú ingatlanok országos közúttal érintett területrészeit térítésmentesen állami 

tulajdonba adja. 

A fenti ingatlanok esetében a – Pécsi Geodéziai Kft. (7622 Pécs, Légszeszgyár u. 

17.) által, 53/0003 munkaszámon készített, a Földhivatal által 1761/2022, 1763/2022, 

1758/2022 számokon záradékolt vázrajz alapján történő – megosztást követően 

országos közúttal érintett földrészletek állami tulajdonba, Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. vagyonkezelésébe adása szükséges, az alábbiak szerint: 

Település Fekvés Hrsz. Művelési ág Terület (m²) Érték (Ft) 

Zalaegerszeg belterület 2736/42 
kivett országos 

közút  
19 152.000,- 

Zalaegerszeg  belterület 2732/23 
kivett országos 

közút  
689 5.512.000,- 

Zalaegerszeg belterület 2732/18 
kivett országos 

közút  
485 3.880.000,- 

Zalaegerszeg belterület 2732/20 
kivett országos 

közút 
50 400.000,- 

Zalaegerszeg belterület 2732/21 
kivett országos 

közút  
85 680.000,- 

Összesen     1328 10.624.000,- 

 

Az ingyenes vagyonátadás a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. § (6) 

bekezdésében meghatározott közfeladatok ellátása érdekében – a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 32. § (1) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. tv. 13. § (3) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése, valamint Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a 

vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) 

önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése alapján – történik, azzal, hogy 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezően ellátandó feladatai 

ellátását nem veszélyezteti. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges tulajdonosi 

hozzájáruló nyilatkozatokat, szerződéseket, egyéb dokumentumokat aláírja. 

 

Határidő: 2023. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



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

üzemeltetési szerződésének megkötése  

 

 ZMJVÖK 197/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a ZMJVÖK 

143/2022. (X.20.) határozata 24. pontját – amely értelmében Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése arról döntött, hogy a 2023. 

január 1-jével az önkormányzat üzemeltetésébe visszakerülő andráshidai Roxy 

Tekecsarnokot ideiglenesen zárva tartja a hasznosítás konkrét kereteinek 

kidolgozásáig, - hatályon kívül helyezi. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg 

7180/1 hrsz-ú, kivett kultúrház megnevezésű, 1.724 m2 nagyságú ingatlan 

(természetben Novák M. u. 4. - Roxy Tekeklub) fenntartására, működtetésére fél 

év határozott időre, 2023. január 1-től 2023. június 30-ig szóló üzemeltetési 

szerződést köt a ZTE Tekeklubbal (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 87. – képviseli: 

Borsos József elnök).  

 

Az üzemeltetési szerződés megkötésére a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. 

§ (1) bekezdés c) pontja, valamint a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 

szóló 1/2002. (II.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján, 

ingyenesen kerül sor. 

  

Az üzemeltető jogosult és köteles a sportlétesítmény használatára, hasznosítására 

az ingatlan eredeti funkciójának fenntartása mellett. 

 

Az üzemeltető feladatai: 

- a sportlétesítmény (továbbiakban: létesítmény) rendeltetésszerű használata, 

hasznosítása, fenntartása és működtetése a hatékonyság, minőség és 

költségtakarékosság jegyében; 

- létesítmény folyamatos üzemképes állapotának biztosítása; 

- napi takarítás, karbantartás, hibajavítás, meghibásodott vagy leselejtezett 

eszközök, vagyontárgyak pótlása; 

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

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

izzók, zárak stb.) pótlása; 

- feladatellátáshoz szükséges eszközök, vagyontárgyak beszerzése; 

- létesítmény hasznosítása a fő funkciók biztosítása mellett, hasznosításból 

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

felújítási célra fordítása; 

- tekepálya hitelesítése, létesítmény működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges 

engedélyek beszerzése; 

- az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítást az 

Önkormányzatra engedményezi; 

- közüzemi díjak kifizetése, hulladék elszállítása, közszolgáltatókkal 

szerződések megkötése, mérőórák átírása, (Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával egyeztetve); 

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

hőmérséklet folyamatos biztosítása, fagy elleni védelem; 



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

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

kötendő külön megállapodás alapján biztosítja az éves városi és 

városkörnyéki teke 60 gurításos csapatbajnokság létesítményi feltételeit, 

maximum havi 130 pályaórában. 

 

Az üzemeltető jogai és kötelezettségei: 

- a létesítmény nyitvatartási rendjét az üzemeltető határozza meg; 

- a létesítmény büféjét vendéglátói tevékenység folytatására feljogosító 

engedéllyel rendelkező személy részére az üzemeltető bérbe adhatja, a 

szükséges hatósági engedélyek meglétéért, beszerzéséért kizárólag az 

üzemeltetőt, illetve a bérlőt terheli a felelősség; 

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

bevétel az üzemeltetőt illeti, azt a létesítményekre, az üzemeltetési 

feladatokra kell fordítania; 

- a létesítmény átalakításához, azon beruházás, felújítás végzéséhez szükséges 

az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása; 

- a létesítményben rendezett sportesemények biztosítása az üzemeltető, illetve 

megbízottjának feladata; 

- a létesítmény vagyonbiztonságáért, az azokban bekövetkezett károkért a 

tulajdonossal szemben az üzemeltető felel. Az üzemeltető viseli a 

vagyonban bekövetkezett azt a kárt, amely máshonnan nem térül meg; 

- a létesítmény nem megfelelő állapota vagy az ott bekövetkezett esemény 

miatt másnak okozott károkért az üzemeltető köteles helytállni; 

- az átadás-átvételt követően beszerzésre vagy beszerelésre került 

vagyonelemek vonatkozásában felelőséggel tartozik 

- az üzemeltető érdeke saját vagyonára vagyonbiztosítást, a tevékenységére 

vonatkozóan pedig felelősségbiztosítást kötni. 

  

Az átadásra kerülő vagyontárgyakat (ingatlanok és ingóságok megjelölésével) 

átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amely az üzemeltetési szerződés 

mellékletét képezi. 

  

Az üzemeltetési szerződés mindkét fél részéről írásban, egyoldalúan, indokolás 

nélkül felmondható 2 hónapos felmondási idővel. 

  

Az üzemeltető az ingatlant vagy annak részterületét az üzemeltetési 

feladatainak ellátása során albérletbe adhatja. 

  

Határidő a szerződéskötésre: 2022. december 31. 

Felelős:    Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



Tárgy: A VOLÁNBUSZ Zrt. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmi 

közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi tevékenységet bemutató beszámoló 

elfogadása, ZMJVÖK 143/2022. (X.20.) határozat 33. pontja hatályon kívül helyezése, 

Zalaegerszeg helyi közösségi közlekedésének megújításáról szóló koncepció elfogadása  

 

 ZMJVÖK 198/2022. (XII.15.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról 

szóló 2021. évi beszámolót az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal 

elfogadja. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. által kimutatott 

457.779.298,- Ft összegű ellentételezési igény megfizetéséről gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2022. december 22.  

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 143/2022. 

(X.20.) határozat 33. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja 

Zalaegerszeg helyi közösségi közlekedésének megújításáról szóló koncepciót 

az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.  

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a helyi közösségi közlekedés 

veszteségfinanszírozásának költségcsökkentésével és az elavult, rugalmatlan 

menetrend átalakításával járó menetrendi átszervezési javaslatot terjessze a 

közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2023. március 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Döntés energiahatékonyságot javító beruházásokról Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata közintézményeiben  

 

 ZMJVÖK 199/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az 

energiahatékonyságot javító fejlesztéseket tartalmazó intézkedési tervet, az 

alábbi célok megjelölésével: 

• kazáncsere a Zalaegerszegi Gondozási Központ, Idősek Otthona 

intézményében; 

• 18 db intézmény esetében napelemrendszer kiépítése; 

• Városi Hangverseny- és Kiállítóterem fűtéskorszerűsítése; 

• bölcsődei és óvodai intézményekben lámpatestek, illetve fényforrások 

LED-esítése 

• Kis utcai épületegyüttes fűtéskorszerűsítési munkái; 



• Zalaegerszeg, Závodszky u. 1. (volt Nyomda) telephely épületgépészeti 

korszerűsítési munkái – kazáncsere és fűtésleválasztás; 

• Városi Sportlétesítmények Gondnokság Intézménye kezelésében lévő 

létesítmények korszerűsítése; 

• Teniszklubház fűtéskorszerűsítése és sátor épület belső világítás 

rendszer korszerűsítése; 

• Ostoros Károly sportcsarnok és ZTE FC épületkomplexum 

vonatkozásában energetikai koncepció készítése és megvalósítása TAO 

forrással; 

• JUDO terem világítás korszerűsítése; 

• Apáczai VMK világítás szétválasztás az egyes szervezetek által 

fogyasztott energia külön mérhetőségére, valamint tervezet a később 

fűtéskorszerűsítés és szétválasztás vonatkozásában; 

• Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ világítótestek cseréje; 

• Falumúzeumban megvalósult világítótest csere, valamint későbbi 

fűtéskorszerűsítés; 

• Göcsej Múzeumban megvalósított időszakos rendelkezések, valamint a 

Mindszentyneumban megvalósított energiaracionalizálási 

beavatkozások; 

• Polgármesteri Hivatal épületében világítótest csere; 

• Vásárcsarnok lámpatest csere. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az önkormányzat 2022. és 2023. évi költségvetésének 

terhére gondoskodjon az intézkedési tervben felsorolt energiahatékonyságot 

javító fejlesztések pénzügyi fedezetéről, és a fejlesztések megvalósításáról. 

 

Határidő:  2023. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a vizsgálja meg a Lakossági, Társasházi LED csere program 

Zalaegerszegen történő megvalósíthatóságát. 

 

Határidő:  2023. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri az 

önkormányzati cégek vezetőit, hogy saját hatáskörben tegyék meg a szükséges 

intézkedéseket az energiahatékonyságot javító fejlesztések megvalósítása 

érdekében a létesítménye(i) és épülete(i) vonatkozásában. 

 

Határidő:  2023. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



Tárgy: A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala (Rozmaring utca, Átalszegett utca 232/45 hrsz, Erzsébethegyi út, Gébárti 

utca és a Szentmártoni utca által határolt tömb, Kosztolányi utca, autóbusz pályaudvar, 

vasútállomás, Metrans), kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (Hatháza és Északi Ipari 

Park közötti terület)  

 

 ZMJVÖK 200/2022. (XII.15.) határozata 

 

I.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során a Rozmaring utca mentén fekvő területen a szabályozás 

felülvizsgálatát támogatja. 

 

A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 

A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet egyeztetésének véleményezési szakaszát folytassa le, 

majd annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint 

kezdeményezze a záró véleményezési szakaszt. 

 

Határidő:  2023. február 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

I.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során az Átalszegett utca 35-73. számtól északra található 

zöldterület szabályozásának felülvizsgálatát támogatja. 

 

A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 

A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet egyeztetésének véleményezési szakaszát folytassa le, 

majd annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint 

kezdeményezze a záró véleményezési szakaszt. 

Határidő:  2023. február 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 



 

I.3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során Erzsébethegyen lakóterületi telkek közúti kapcsolatának 

megteremtése érdekében a szabályozás felülvizsgálatát támogatja. 

 

A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 

A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet egyeztetésének véleményezési szakaszát folytassa le, 

majd annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint 

kezdeményezze a záró véleményezési szakaszt. 

 

Határidő:  2023. február 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

I.4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során Andráshidán a Gébárti utcától délre, Szentmártoni utcától 

keletre fekvő tömb szabályozásának felülvizsgálatát támogatja. 

 

A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 

A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet egyeztetésének véleményezési szakaszát folytassa le, 

majd annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint 

kezdeményezze a záró véleményezési szakaszt. 

 

Határidő:  2023. február 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

I.5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során a Kosztolányi utca vasútállomás üzemi területe melletti 

szakaszának szabályozás felülvizsgálatát támogatja. 

 



A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 

A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet egyeztetésének véleményezési szakaszát folytassa le, 

majd annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint 

kezdeményezze a záró véleményezési szakaszt. 

 

Határidő:  2023. február 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

I.6.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során a vasútállomás felújítása érdekében a szabályozás 

felülvizsgálatát támogatja. 

 

A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 

A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet egyeztetésének véleményezési szakaszát folytassa le, 

majd annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint 

kezdeményezze a záró véleményezési szakaszt. 

 

Határidő:  2023. április 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

I.6.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során az autóbusz pályaudvar felújítása érdekében a szabályozás 

felülvizsgálatát támogatja. 

 

A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 

A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 



A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet egyeztetésének véleményezési szakaszát folytassa le, 

majd annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint 

kezdeményezze a záró véleményezési szakaszt. 

 

Határidő:  2023. április 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

I.7.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül 

helyezi a ZMJVÖK 268/2020. (XI.19.) határozatának IV. 2. pontját. 

 

I.7.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során a tervezett logisztikai központ és konténerterminál beruházás 

érdekében a szabályozás felülvizsgálatát támogatja. 

 

A Közgyűlés igazolja, hogy a tervezett logisztikai központ és konténerterminál 

beruházás számára a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs 

megfelelő terület, a beruházás - a tervezett létesítményekhez szükséges vasúti és 

közúti kapcsolatok biztosíthatósága okán - helyhez kötött, emiatt a beépítésre 

szánt terület növelésére van szükség. 

A településterv tervezett módosítása az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt követelményeknek 

megfelel. 

 

A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 

A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet egyeztetésének véleményezési szakaszát folytassa le, 

majd annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint 

kezdeményezze a záró véleményezési szakaszt. 

 

Határidő:  2023. november 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során a Reptéri utca keleti oldalán tervezett mezőgazdasági 

telephelyfejlesztés érdekében a szabályozás felülvizsgálatát támogatja. 

 

A Közgyűlés igazolja, hogy a tervezett mezőgazdasági beruházás számára a 

település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, a 



beruházás - a kapcsolódó mezőgazdasági területek okán - helyhez kötött, emiatt 

a beépítésre szánt terület növelésére van szükség. 

A településterv tervezett módosítása az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt követelményeknek 

megfelel. 

 

A Közgyűlés a tervezett mezőgazdasági fejlesztés érdekében kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 0687/1, 0688, 0689/5, 0689/6 hrsz-ú 

ingatlanokat. 

 

A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 

A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet egyeztetésének véleményezési szakaszát folytassa le, 

majd annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint 

kezdeményezze a záró véleményezési szakaszt. 

 

Határidő:  2023. február 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 

AA  kköözzggyyűűllééss  22002222..  ddeecceemmbbeerr  1155--ii  üülléésséénn  

ttáárrggyyaalltt  ttáájjéékkoozzttaattóókk  
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

▪ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak 2022. évi eseményeiről 

▪ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott 

társulások 2022. évi tevékenységéről 

▪ a tanácsnok 2022. évi tevékenységéről 

  

  

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  22002222..  ddeecceemmbbeerr  1155--ii  kköözzggyyűűllééss  

zzáárrtt  üülléésséénn  hhoozzootttt  hhaattáárroozzaattaaiirróóll  
 

 
Tárgy: Javaslat „Zalaegerszeg Gazdaságfejlesztéséért díj”, „Kultúra mecénása díj” és 

„Sport mecénása díj” odaítélésére (ZÁRT ÜLÉS)  

 

 ZMJVÖK 201/2022. (XII.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Zalaegerszeg 

Gazdaságfejlesztéséért Díj” kitüntetést adományoz az ADA Kft. és a Tornyos és 

Társa Kft. részére. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Zalaegerszeg 

Gazdaságfejlesztéséért Díj” ünnepélyes keretek között történő átadásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  2023. június 30. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Kultúra 

mecénása díj”-at adományoz az Aegon Biztosító Zalaegerszegi kirendeltsége 

részére. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Kultúra Mecénása Díj” ünnepélyes 

keretek között történő átadásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő:  2023. január 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Sport mecénása 

díj”-at adományoz a Zala Müllex Kft. részére. 

 



 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Sport Mecénása Díj” ünnepélyes 

keretek között történő átadásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő:  2023. január 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő családok lakáskérelme 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 202/2022. (XII.15.) 

határozatával támogatja két fő lakáshoz jutási kérelmét szociális krízishelyzetére 

tekintettel. 

 

 

Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlés egyedi elbírálása alapján 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 203/2022. (XII.15.) 

határozatával támogatja egy fő lakáshoz jutási kérelmét. 

 

 

Tárgy:  Lakásbérleti jogviszony visszaállítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 204/2022. (XII.15.) 

határozatával egy fő bérleti jogviszonyát visszaállítja és hozzájárul az önkormányzati 

bérlakás határozott idejű bérleti szerződés megkötéséhez. 
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