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SZEMÉLYI RÉSZ 
 

 

ZMJVÖK 4/2023. (II.15.) határozata A Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár magasabb vezetői munkakörére 

kiírt pályázat elbírálása 

 

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 

 

ZMJVÖK 1/2023. (II.15.) ÖR. a 2023. évi költségvetésről 

 

ZMJVÖK 2/2023. (II.15.) ÖR. a Fiatal Családok Otthonáról 

 

ZMJVÖK 3/2023. (II.15.) ÖR. a 2022. évi költségvetésről szóló 

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

módosításáról 

 



ZMJVÖK 4/2023. (II.15.) ÖR. a helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. 

(XII.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVÖK 5/2023. (II.15.) ÖR. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 

szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

  

  

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

 
ZMJVÖK 1/2023. (II.15.) határozata Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVÖK 2/2023. (II.15.) határozata A 2023. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

ZMJVÖK 3/2023. (II.15.) határozata A Fiatal Családok Otthonáról szóló 

önkormányzati rendelet újraalkotása 

 

ZMJVÖK 5/2023. (II.15.) határozata A polgármester 2023. évi szabadság-

ütemtervének jóváhagyása 

 

ZMJVÖK 6/2023. (II.15.) határozata A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 

nem lakás célú helyiségbérlet 

(Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. első 

emelet) iránti kérelme 

 

ZMJVÖK 7/2023. (II.15.) határozata A „Zalaegerszegi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület” névhasználati kérelme 

 

ZMJVÖK 8/2023. (II.15.) határozata Közterületek elnevezése, valamint a Hock 

János utca és a Körmendi út helyrajzi 

számainak rendezése 

 

ZMJVÖK 9/2023. (II.15.) határozata Alapítványok támogatása 

 

ZMJVÖK 10/2023. (II.15.) határozata A településrendezési eszközök 

módosítását megelőző településfejlesztési 

döntés meghozatala, kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítás (laktanya, logisztikai 

központ), területrendezési hatósági eljárást 

megelőző döntés meghozatala (logisztikai 

központ) 

 

ZMJVÖK 11/2023. (II.15.) határozata A Zalaegerszeg Ságod, Kamilla utca 

0788/58 hrsz-ú ingatlan, a Táncoslapi út 

0326/15 - 0326/17 hrsz-ú ingatlanok és a 

Jedlik Ányos utca 0811/67 és 0811/80 



hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához 

szükséges terület-felhasználási célt 

tartalmazó döntés meghozatala 

 

ZMJVÖK 12/2023. (II.15.) határozata Együttműködési megállapodás megkötése 

a Lakossági LED Csereprogram 

megvalósításában 

 

ZMJVÖK 13/2023. (II.15.) határozata A víziközmű vagyonra vonatkozó 2023. 

évi felújítási és pótlási terv, valamint 

ennek megvalósítását szolgáló egy feladat 

elvégzésére vállalkozási szerződés 

megkötése 

 

ZMJVÖK 14/2023. (II.15.) határozata Zalaegerszeg helyi autóbusz 

menetrendjének megújítása, díjtételeinek 

felülvizsgálata, a Volánbusz Zrt.-vel 

megkötött közszolgáltatási szerződés 

módosítása   

 

ZMJVÖK 15/2023. (II.15.) határozata Tájékoztató Zalaegerszeg város 2022. évi 

Zöldfelületi Stratégiájának 

végrehajtásáról, valamint a 2023. évi 

Cselekvési Terv meghatározása 

 

ZMJVÖK 16/2023. (II.15.) határozata Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 

2022. évi felhasználásáról, valamint a 

2023. évi terv meghatározása 

 

  

  

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 

Tájékoztató a 2023. február 15-i 

közgyűlés zárt ülésén hozott határozatáról 

 

 

      



SZEMÉLYI RÉSZ 

 

 
Tárgy: A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár magasabb vezetői munkakörére kiírt 

pályázat elbírálása  

 

 ZMJVÖK 4/2023. (II.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. április 1. 

napjától kezdődően 2028. március 31-ig Tóth Renátát bízza meg a Deák Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtár magasabb vezetői munkakörének ellátásával. 

Tóth Renáta személyi alapbérét a közgyűlés bruttó 620.000.-Ft. összegben állapítja 

meg. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a miniszteri egyetértéssel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg  

 

Határidő:    2023. február 28 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

A közgyűlés - minisztériumi egyetértés esetén - felhatalmazza a polgármestert a 

magasabb vezetői munkakör betöltésére vonatkozó munkaszerződés aláírására. 

 

Határidő:    2023. március 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 
 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 
a 2023. évi költségvetésről 

 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 

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

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) 

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

(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2023. évi központi 

költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a 

következőket rendeli el: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére, 

annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire. 

2. § 

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

bevételének előirányzatát 57.571.074 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 

25.508.371 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.361.248 E Ft 
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.453.580 E Ft 
c) közhatalmi bevételek 6.799.400 E Ft 
d) működési bevételek 5.553.400 E Ft 
e) felhalmozási bevételek 338.743 E Ft 
f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.000 E Ft. A bevételek címenkénti, 

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

(2) A 2023. évi összes kiadásának előirányzatát 57.571.074 E Ft-ban, ezen belül a 

költségvetési kiadások összegét 50.267.520 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 
a) személyi juttatások 5.998.210 E Ft 
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 887.697 E Ft 
c) dologi kiadások 11.431.545 E Ft 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 113.070 E Ft 
e) egyéb működési célú kiadások 5.595.231 E Ft, ebből működési célú tartalék 885.566 E 

Ft 
f) beruházási kiadások 19.666.785 E Ft, ebből tartalék 979.101 E Ft 
g) felújítási kiadások 5.888.452 E Ft, ebből tartalék 11.630 E Ft 
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 686.530 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti 

bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint 

hagyja jóvá. 



(3) A költségvetési hiány összegét 24.759.149 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 5.073.150 E 

Ft-ban, a fejlesztési hiányt 19.685.999 E Ft-ban állapítja meg. 
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 3.952.488 E Ft 
ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 6.832.220 E Ft 
ac) Forgatási célú értékpapír beváltás működési célra 1.302.000 E Ft 
ad) Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 19.975.995 E Ft 

b) Finanszírozási bevételek összesen 32.062.703 E Ft 
c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 181.338 E Ft 
d) Forgatási célú értékpapír vásárlás 7.000.000 E Ft 
e) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 122.216 E Ft 
f) Finanszírozási kiadás összesen: 7.303.554 E Ft 

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

költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat az 1. melléklet tartalmazza. 

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

jellegű ellátásokat jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza. 

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

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

alapján a 4. melléklet, a hitelállomány és az adósságszolgálat alakulását a 11. melléklet, 

valamint az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 13. melléklet tartalmazza. 

(7) A közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) tartalmazó kimutatást a 14. 

melléklet tartalmazza. 

(8) A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 

15. melléklet és a 16. melléklet tartalmazzák. 

(9) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 17. melléklet 

tartalmazza. 

3. § 

(1) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a 

gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. 

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

Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendeletében (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskörök 

szerint járhatnak el. 

(3) A közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzatok a 8. mellékletében 

foglaltak szerint az alábbiak: 
a) Műszaki Bizottság: lakossági és civil kezdeményezések támogatása 
b) Humánigazgatási Bizottság: 

ba) művészeti ösztöndíj 
bb) önálló kulturális egyesületek, együttesek 
bc) peremkerületek támogatása 
bd) felsőoktatási ösztöndíj 
be) intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása 



bf) ifjúsági rendezvények 
bg) rendezvény támogatása 
bh) szabadidősport klubok támogatása 

c) Gazdasági Bizottság: egyéb szervezetek támogatása 
d) Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság: egészségügyi és szociális ágazat pályázati 

kerete 
e) Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság: közbiztonsági feladatok 

(4) Céltartalékok között elkülönített előirányzatok igénybevételére 
a) a költségvetési szervek felújítási (Vis maior) keretének életveszély, balesetveszély és 

rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználásáról az illetékes szakosztályok 

bevonásával a polgármester döntését követően kerülhet sor, 
b) a projektekhez, pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához rendelkezésre álló 

fejlesztési céltartalék felhasználásáról a polgármester döntését követően kerülhet sor, 
c) egyéb esetekben a közgyűlés döntését követően kerülhet sor. Az átruházott hatáskörben 

hozott döntések alapján a céltartalékból történő átvezetést a költségvetési rendelet soron 

következő módosításában kell megtenni. 

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

hatáskörébe tartozik. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, 

melyről a közgyűlést a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja. 

Egyéb államháztartáson kívüli forrás átadására a forrást biztosító előirányzat feletti 

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

önkormányzatok jogosultak kérelem benyújtása után, a tárgy szerinti önkormányzati 

rendeletek szabályai alapján. 

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

szervezet köteles elszámolni a támogató felé az önkormányzat által nyújtott támogatások és az 

államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendeletben 

foglaltaknak megfelelően. 

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

önkormányzat költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé, addig költségvetési 

forrásból támogatást nem kaphatnak, amíg tartozásukat nem rendezték. Nem kaphat 

támogatást az a szervezet, amely a korábbi támogatásából adódó lejárt elszámolási 

kötelezettségét nem teljesítette. 

4. § 

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra 

és feladatokra lehet. 

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

közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult: 
a) működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon 

belül engedélyezhet átcsoportosítást, új feladatokra csak a források egyidejű 

megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig, 
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a közgyűlés által már jóváhagyott fejlesztési 

feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, 

esetenként 10 millió forintos összeghatárig, 



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

kiadási és felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások 

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

egyidejű megjelölésével, a költségvetésben nem szereplő feladatokra évente a tárgyévi 

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

nyilvános ülésen köteles tájékoztatni a Közgyűlést. 

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

elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével 

összefüggő kiadásoknak, az adósságszolgálat teljesítésének. A működési kiadásokat 

időarányosan, beruházási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől 

eltérő finanszírozás csak a közgyűlés jóváhagyása szerint történhet. 

(4) Az éves gazdálkodás során az előirányzatok felhasználásának ütemezését a hivatal 

szervezeti egységei és a költségvetési szervek által szolgáltatott adatok alapján, havi 

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

bontásban kell elkészíteni. 

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

lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőbeni kötelezettségek teljesítése érdekében. 

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

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

rendeletben meghatározott behajthatatlan követelések törlését saját hatáskörben 

engedélyezheti. Minden más egyedi esetben követelés csak a közgyűlés hozzájárulásával 

törölhető. 

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

önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az 

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

forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő 

pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően 

egyeztetés történik – kölcsönt és kamatmentes visszafizetendő támogatást nem nyújt, 

garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 100 %-os, vagy többségi 

önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében - az önkormányzati közfeladat 

ellátására tekintettel - az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt 

ki. 

(8) A városi kincstár 2023. évben folytatja működését. Az önkormányzat fenntartási körébe 

tartozó költségvetési szervek pénzellátása a számlavezető hitelintézet útján történik, akinek 

lehetősége van a saját bevételein felül jelentkező kifizetéseknek megfelelő összeget lehívni az 

önkormányzat számlájáról. Az önkormányzat pénzellátási kötelezettséget a közgyűlés által 

elfogadott intézményfinanszírozási összeg erejéig vállal. 

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

beruházási céllal nyújtott támogatásokból származó átmenetileg szabad pénzeszközök 

állampapír vásárlással történő hasznosításáról, valamint az önkormányzat átmenetileg szabad 

pénzeszközeinek nem állampapírban történő lekötéséről a Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

tagjai véleményének kikérése után a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az 



elérhető hozam nagysága. Az értékpapírok értékesítéséről a kifizetésekhez igazodó ütemben, 

a költségvetésben jóváhagyott összeg mértékéig a polgármester dönt. 

(10) A településrészi önkormányzatok a rendelkezésükre bocsátott keretösszeg tervezett 

felhasználásáról határozatban döntenek, melyről az önkormányzatot értesítik. A 

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

(11) Az önkormányzat tulajdonában lévő, szerződés, illetve megállapodás keretében 

hasznosított egyes vagyonelemek után fizetendő díjakat a hasznosító, üzemeltető társaságok, 

és költségvetési szervek a 6. mellékletben foglalt jogcímek alapján és összegben kötelesek 

megfizetni az önkormányzat részére. 

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

alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, 

figyelemmel a Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott 

összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: 
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 
b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés 
c) reprezentációs kiadások 
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások 
e) elszámolásra felvett előlegek 
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai 
g) közfoglalkoztatottak juttatásai 
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások 
i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben 
j) külső személyi juttatások 
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg 
l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés. 

5. § 

(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.114 főben, a 12. mellékletben foglaltak 

szerint hagyja jóvá. 

(2) A közgyűlés az önkormányzat létszámát 6 főben, a 12. mellékletben foglaltak szerint 

hagyja jóvá. 

(3) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 

vonatkozásában az illetményalap 2023. évre megállapított összege 58.000 Ft. 

(4) A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés 2023. évre megállapított mértéke 
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 40 %-a, 
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a. 

6. § 

A közgyűlés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének 

címrendjét az 5., 8., 9. és 10. melléklet szerint jóváhagyja a hozzá tartozó bevételi és kiadási 

előirányzatokkal együtt. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 

címet, az egyes ágazati feladatok pedig alcímet képeznek. 



7. § 

(1) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított intézményfinanszírozása és saját 

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

gazdálkodása, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. 

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

jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok 

ellátásának sérelme nélkül a szerv vezetője a felelős. 

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

bevonni tervezett maradvány összegén felüli szabad maradványra, annak jóváhagyásáig 

kötelezettséget nem vállalhatnak. Amennyiben a felülvizsgált és jóváhagyásra kerülő 

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

egyéb bevételével pótolni, vagy a kiadások csökkentésével kompenzálni. 

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

előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló törvényben és a törvény 

végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési 

rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 9. § szerint 

kerül sor. 

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

keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról - kivéve a központi előirányzatok 

leszervezését, törvények, rendeletek végrehajtását, központi költségvetésből kiutalt 

összegeket - kérelem esetén, az azt követő felülvizsgálat eredményének függvényében dönt. 

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

hagyott jóvá, akkor a finanszírozásához szükséges forrásokat saját többletbevételei terhére 

kell biztosítani. 

(6) A költségvetési szervek használatában lévő ingó- és ingatlan vagyon biztosításáról az 

önkormányzat gondoskodik a gépjárművek kivételével. A költségvetési szerv a használatában 

lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5-ig 

írásban köteles értesíteni a fenntartót. 

8. § 

A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb 

eltéréséért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó 

különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény 

költségvetéséből elvonásra kerül. 

9. § 

A 2023. évi költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével - 

negyedévenként kell a közgyűlés elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat 

módosításokat soron kívül a közgyűlés elé kell terjeszteni. 



10. § 

E rendelet rendelkezéseit a 2023. költségvetési év során kell alkalmazni. 

11. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 
Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 
 

Mellékletek 
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 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a Fiatal Családok Otthonáról 

 

 

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: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) Az önkormányzat azzal a céllal, hogy az egyedülálló fiatalok, regisztrált élettársak, 

házaspárok és gyermekes családok (a továbbiakban: fiatalok) e rendeletben meghatározott 

csoportja részére lakásigényük végleges rendezéséig, de - a 22. § (4) bekezdésében 

meghatározott kivételekkel - legfeljebb öt évig elhelyezésük átmeneti megoldásával és 

takarékosságra ösztönzéssel segítséget nyújtson, Fiatal Családok Otthona elnevezéssel 

épületet tart fenn és üzemeltet. 

(2) Az épületet a rendeletben foglaltak szerint a Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft. (a 

továbbiakban: szállásadó) kezeli és üzemelteti. 

2. § 

A szálláshasználók kijelöléséről a közgyűlés által átruházott hatáskörben a lakásügyekért 

felelős szakbizottság dönt. 

3. § 

A lakóegységek (a továbbiakban: szállások) használata nem tartozik a lakásokra vonatkozó 

jogszabályok hatálya alá, igénybevételükre a rendelet szabályait kell alkalmazni. 

II. Fejezet 

A szálláshasználat fajtái 

4. § 

(1) A szálláshasználat két fajtája: 

a)  kötelező megtakarítással kombinált szálláshasználat, 

b)  egyedülállók önálló életkezdését támogató szálláshasználat. 

(2) Kötelező megtakarítással kombinált szálláshasználat céljára összesen 55 szállás jelölhető 

ki. 

(3) Egyedülállók önálló életkezdését támogató szálláshasználat céljára összesen 9 szállás 

jelölhető ki. 



III. Fejezet 

Kötelező megtakarítással kombinált szálláshasználat létesítése 

1. Az elhelyezésre jogosultak köre 

5. § 

(1) A kötelező megtakarítással kombinált szálláshasználat keretében elhelyezésre jogosultak 

azok a fiatalok, akik 

a) házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi 

Nyilatkozatok Nyilvántartásában (a továbbiakban: regisztrált élettársak), vagy 

egyedülálló személyek, és a pályázók legalább egyike Zalaegerszegen lakóhellyel, vagy 

munkahellyel, vállalkozással rendelkezik, 

b) a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike kereső tevékenységet végez,  

c) a pályázat benyújtásakor a pályázók egyike sem töltötte be a 40. életévét, 

d) nem rendelkeznek beköltözhető lakással vagy olyan forgalomképes vagyonnal, amely 

önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs önkormányzati lakásbérleti 

szerződésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek megfelelő 

elhelyezésük nem oldható meg, 

e) vállalják és igazolják a kötelező megtakarítás rendelkezésre állását.  

(2) A jogosultság megállapításához az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállása 

szükséges. 

6. § 

(1) A kötelező megtakarítás két eleme: 

a)  egyösszegű megtakarítás,  

b)  havi rendszeres megtakarítás. 

(2) Az egyösszegű megtakarítás minimális összege 1.000.000 Ft, aminek a rendelkezésre 

állását bármely zárolható és lakáscélra felhasználható számlára, betétbe, értékpapírba, egyéb 

pénzeszközbe történő előzetes befizetésével kell biztosítani. 

(3) A havi rendszeres megtakarítás pályázatban vállalt minimális összege 50.000 Ft, aminek a 

rendelkezésre állását bármely zárolható és lakáscélra felhasználható számlára, betétbe, 

értékpapírba, egyéb pénzeszközbe történő rendszeres befizetéssel kell biztosítani. 

(4) Külföldön elhelyezett megtakarítás esetén a pályázót terheli a szükséges dokumentumok 

hiteles fordításának biztosítása. 

2. A pályázat benyújtása és elbírálása 

7. § 

(1) Üresen álló szállás pályázat útján adható használatba 5 éves időtartamra. 

(2) A pályázati kiírást a vármegyei napilapban, a városi hetilapban, az önkormányzat hivatalos 

internetes honlapján és a hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni, oly módon, hogy a 

pályázatok benyújtására legalább 15 nap álljon rendelkezésre. 



(3) A pályázati kiírásnak tartalmazni kell: 

a) a szállás címét, alapterületét, komfort fokozatát, szobaszámát, 

b) az adott időpontban érvényes szálláshasználati díjat, 

c) a szállás megtekintésének időpontját, 

d) a pályázat benyújtásának helyét, határnapját, 

e) a döntés várható időpontját. 

(4) A szálláson történő elhelyezésre irányuló pályázatot az 1. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez a pályázat benyújtásakor mellékelni kell 

a) a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi 

minőség igazolását, 

b) a zalaegerszegi lakóhelyről vagy munkahelyről, vállalkozásról szóló igazolást. 

(5) Pályázatot minden pályázati kiírás alkalmával külön-külön kell benyújtani az 1. melléklet 

szerinti formanyomtatványon, zárt borítékban, „FICSO Lakástakarékosság” jeligével. Egy 

pályázat több szállásra is benyújtható. 

(6) A pályázat postai úton, személyesen és elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak 

legkésőbb a benyújtására meghatározott határnapon be kell érkeznie. 

(7) A pályázati határidő lejártát követően a pályázat módosítására, kiegészítésére nincs 

lehetőség. 

(8) A pályázatok felbontását – a pályázati határidő lejártát követően – a lakásügyekért felelős 

szakbizottság esetenként kijelölt tagjai végzik, a pályázatok nyilvántartásba vételéről 

jegyzőkönyv kerül felvételre. 

(9) A pályázatok alapján elhelyezésre kerülő fiatalokat a lakásügyekért felelős szakbizottság 

jelöli ki. 

8. § 

Érvénytelen a pályázat, ha 

a) határidőn túl nyújtották be, 

b) nem az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 

c) a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekről és körülményekről nem vagy hiányosan 

nyilatkozott, 

d) a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más 

módon kívánta megtéveszteni az önkormányzatot, 

e) a kiírásban előírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 

f) a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg. 

9. § 

(1) Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy 

a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcímnélküli önkormányzati lakáshasználó volt, 

b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott, 

c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 

6:348. § (1) bekezdése alapján felmondással szűnt meg, 



d) aki olyan önkormányzati bérlő háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, 

valamint 6:348. § (1) bekezdése alapján felmondással szűnt meg, 

e) akinek lakhatása jogcímnélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élő más 

személyként önkormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos 

díjtartozás vagy közüzemi díjtartozás miatt szűnt meg. 

(2) Az ötéves időtartamot az (1) bekezdés a)–b) pontjai esetében a kizárásra okot adó 

körülmény bekövetkezésétől, az (1) bekezdés c)–e) pontjai esetében a lakás visszaadásának 

időpontjától kell számítani. 

(3) Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelő 

szerv) felé fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minősítéséig. 

10. § 

(1) A kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat előnyben részesíteni: 

1.  Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek. 

2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek. 

3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek. 

4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással 

rendelkeznek. 

5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek. 

6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással 

rendelkeznek. 

(2) Azonos családi állapottal rendelkezők (házastársak, regisztrált élettársak illetve 

egyedülálló személyek) közül azt kell előnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra eső fajlagos 

megtakarítása a legmagasabb. 

(3) Az 1 hónapra eső fajlagos megtakarítás kiszámításánál az egyösszegű megtakarítás 

összegét és a havi rendszeres megtakarítás összegét kell figyelembe venni. 

(4) Azonos családi állapot és azonos 1 hónapra eső fajlagos megtakarítás esetén a 

lakásügyekért felelős szakbizottság sorsolással határozza meg a pályázók sorrendjét. 

IV. Fejezet 

Egyedülállók önálló életkezdését támogató szálláshasználat létesítése 

3. Az elhelyezésre jogosultak köre 

11. § 

(1) Az egyedülállók önálló életkezdését támogató szálláshasználat keretében elhelyezésre 

jogosult az az egyedülálló (gyermekét egyedülállóként nevelő szülő), aki 

a) Zalaegerszegen lakóhellyel, vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik, 

b) a pályázat benyújtásakor nem töltötte be a 45. életévét, 

c) nem rendelkezik beköltözhető lakással vagy olyan forgalomképes vagyonnal, mely 

önálló lakáshoz jutását biztosítaná, továbbá nincs önkormányzati lakásbérleti 

szerződése, illetve családi környezetében jogos lakásigényének megfelelő elhelyezése 

nem oldható meg, 



d) jövedelme megfelelő fedezetet biztosít a szálláshasználati díjra és a szállással 

kapcsolatosan a szállásadónak fizetendő közműdíjak költségére, 

e) életkörülményeiben a lakhatása átmeneti jellegű, legfeljebb öt évig tartó megoldásával 

jelentős javulás biztosítható. 

(2) A jogosultság megállapításához az (1) bekezdésben foglalt feltételek együttes fennállása 

szükséges. 

(3) A fizetőképesség mértéke megegyezik a szálláshasználati díj és a szállással kapcsolatosan 

a szállásadónak fizetendő közüzemi díjak együttes költségének a háztartás összes 

jövedelméhez viszonyított arányával, ami egyszemélyes háztartás esetén 40 %, többszemélyes 

háztartás esetén 30% (a továbbiakban: fizetőképesség).  

4. Pályázat benyújtása és elbírálása 

12. § 

(1) Üresen álló szállás pályázat útján adható használatba 5 éves időtartamra. 

(2) A pályázati kiírást a vármegyei napilapban, a városi hetilapban, az önkormányzat hivatalos 

internetes honlapján és a hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni, oly módon, hogy a 

pályázatok benyújtására legalább 15 nap álljon rendelkezésre. 

(3) A pályázati kiírásnak tartalmazni kell: 

a) a szállás címét, alapterületét, komfort fokozatát, szobaszámát, 

b) az adott időpontban érvényes szálláshasználati díjat, 

c) a szállás megtekintésének időpontját, 

d) a pályázat benyújtásának helyét, határnapját, 

e) a döntés várható időpontját. 

(4) A szálláson történő elhelyezésre irányuló pályázatot a 2. melléklet szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell 

a) a zalaegerszegi lakóhelyről vagy munkahelyről, vállalkozásról szóló igazolást, 

b)  jövedelemigazolásokat. 

(5) Pályázatot minden pályázati kiírás alkalmával külön-külön kell benyújtani a 2. melléklet 

szerinti formanyomtatványon, zárt borítékban, „FICSO Önálló életkezdés” jeligével. Egy 

pályázat több szállásra is benyújtható. 

(6) A pályázat postai úton, személyesen és elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak 

legkésőbb a benyújtására meghatározott határnapon be kell érkeznie. 

(7) A pályázati határidő lejártát követően a pályázat módosítására, kiegészítésére nincs 

lehetőség. 

(8) A pályázatok felbontását – a pályázati határidő lejártát követően – a lakásügyekért felelős 

szakbizottság esetenként kijelölt tagjai végzik, a pályázatok nyilvántartásba vételéről 

jegyzőkönyv kerül felvételre. 

(9) A pályázat alapján elhelyezésre kerülő fiatalokat a lakásügyekért felelős szakbizottság 

jelöli ki. 



(10) A lakásügyekért felelős szakbizottság az érvényes pályázatok esetében az alábbi 

szempontokat együttesen mérlegeli a szálláshasználó kijelölés során: 

a) saját háztartásban kiskorú gyermek eltartásáról való gondoskodás, figyelembe véve a 

gyermekek számát, 

b) az egy főre eső havi átlagos nettó jövedelem, előnyt jelent a keresőtevékenységből 

származó jövedelem, 

c) szociális körülmények, egészségügyi helyzet, 

d) jelenlegi lakhatási körülmények. 

13. § 

Érvénytelen a pályázat, ha 

a) határidőn túl nyújtották be, 

b) nem e célra rendszeresített nyomtatványon nyújtották be, 

c) a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekről és körülményekről nem vagy hiányosan 

nyilatkozott, 

d) a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más 

módon kívánta megtéveszteni az önkormányzatot, 

e) a kiírásban előírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 

f) a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg. 

14. § 

(1) Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy 

a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcímnélküli önkormányzati lakáshasználó volt, 

b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott, 

c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 

6:348. § (1) bekezdése alapján felmondással szűnt meg, 

d) aki olyan önkormányzati bérlő háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy 

tartózkodási hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, 

valamint 6:348. § (1) bekezdése alapján felmondással szűnt meg, 

e) akinek lakhatása jogcímnélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élő más 

személyként önkormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos 

díjtartozás vagy közüzemi díjtartozás miatt szűnt meg. 

(2) Az ötéves időtartamot az (1) bekezdés a)–b) pontjai esetében a kizárásra okot adó 

körülmény bekövetkezésétől, az (1) bekezdés c)–e) pontjai esetében a lakás visszaadásának 

időpontjától kell számítani. 

(3) Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelő 

szerv) felé fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minősítéséig. 

V. Fejezet 

A szálláshasználati szerződés létrejötte, tartalma 

15. § 

(1) A szerződés - a lakásügyekért felelős szakbizottság kijelölésről szóló értesítésében 

foglaltak szerint – a szállásadó és a fiatalok között határozott időre, 5 évi időtartamra jön létre. 



(2) A szálláshasználatra kötött szerződés tartalmazza 

a) a szállás megjelölését, 

b) a felek jogait és kötelességeit, 

c) a szálláshasználati díj összegét, 

d) a fizetendő óvadék összegét. 

(3) A kötelező megtakarítással kombinált szálláshasználatra kötött szerződés tartalmazza 

továbbá 

a) az egyösszegű megtakarítás vállalt összegét, 

b)  a havi rendszeres megtakarítás vállalt összegét. 

5. A felek jogai és kötelességei 

16. § 

(1) A szállásadó köteles gondoskodni 

a) az épület karbantartásáról, 

b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, 

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek 

berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. 

(2) A szálláshasználó köteles gondoskodni 

a) a szállás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, 

felújításáról, pótlásáról, cseréjéről, 

b) a szállás burkolatainak felújításáról, pótlásáról, cseréjéről - kivéve, ha arra a falban vagy 

födémben lévő vezetékek javításával összefüggő helyreállítási, továbbá az épület 

felújítása során végzett munkákkal kapcsolatban kerül sor, 

c) az elektromos vezetéknek és az érintésvédelmi rendszerének a szállásban levő 

fogyasztásmérőtől (biztosító táblától) kezdődő szakaszán keletkezett hibák kijavításáról, 

kapcsolók és a csatlakozó aljak cseréjéről, 

d) az épületben, az épület központi berendezéseiben, a közös használatra szolgáló 

helyiségekben és ezek berendezéseiben, továbbá a szállásban a saját vagy a vele együtt 

lakó személyek magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáról és az eredeti állapot 

helyreállításáról, a kár megtérítéséről, 

e) a szállás és a szálláshoz tartozó helyiségek (tárolók), az épület és a közös használatra 

szolgáló helyiségek, területek tisztántartásáról és szükség szerinti megvilágításáról, 

f) a szállás berendezéseinek felújításáról és cseréjéről a szálláshasználati szerződésben 

foglaltaknak megfelelően. 

(3) A szállásadó a szállást a szálláshasználó részére leltár szerint, tisztán és rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban köteles átadni. 

(4) A szállás átadásakor észlelt hibák, hiányosságok megszüntetéséről a szállásadó köteles 

gondoskodni. Ha a szállásadó e kötelezettségét a szálláshasználó írásbeli felszólítása ellenére 

30 napon belül nem teljesíti, a szálláshasználó a szükséges munkákat a szállásadó helyett és 

költségére elvégezheti. 

(5) A szállás átadásakor leltárt kell felvenni, abban fel kell tüntetni a szállás és a berendezések 

tényleges állapotát, valamint a szálláshasználó esetleges észrevételeit. A szálláshasználó az 

átvételt a leltár aláírásával ismeri el. 



(6) A szálláshasználókat a kötelezettségek egyetemlegesen terhelik, illetve jogaikat együtt 

gyakorolják. 

6. A szálláshasználati díj 

17. § 

(1) A szállás használatáért a fiatalok a tárgyhóban, a szállásadó által meghatározott módon a 

szerződésben megállapított szálláshasználati díjat kötelesek fizetni. 

(2) A szálláshasználati díj (épületszinttől függetlenül)  

a) kötelező megtakarítással kombinált szálláshasználat esetén az azonos alapterületű, adott 

lakóövezeti összkomfortos önkormányzati bérlakások szociális lakbérével, 

b) egyedülállók önálló életkezdését támogató szálláshasználat esetén az azonos 

alapterületű önkormányzati bérlakások költségelvű lakbérével  

megegyező összeg. 

(3) A szálláshasználati díjat a szállásadó által vezetett elkülönített folyószámlára kell fizetni.  

(4) A szálláshasználati díj a közüzemi díjakat (pl.: szemétszállítás és ártalmatlanítás, vezetékes 

antenna használati díja, villany, gáz, fűtés, víz-csatorna stb.) nem tartalmazza. E díjakat a 

szálláshasználó külön mérhető vagy elszámolható fogyasztás esetén a közműszolgáltatónak, a 

külön nem mérhető fogyasztás esetén (víz-, és csatornadíj, szemétszállítás, 

szemétártalmatlanítás, melegvíz szolgáltatás, központi fűtés díja, lépcsőház takarításának, 

illetve világításának a díja) a szállásadónak külön kötelesek megfizetni. 

(5) A havi szálláshasználati díj, a közüzemi díjak beszedése és nyilvántartása a szállásadó 

feladata. 

7. Óvadék 

18. § 

(1) A fiatalok a szerződés megkötésekor az általuk használt szállás helyreállításának 

fedezetéül szolgáló óvadékként a szálláshasználati díj kétszeresével azonos összegű óvadékot 

kötelesek a szállásadónál vezetett elkülönített számlára befizetni. 

(2) A szálláshasználat megszűnése esetén a szállásadó az óvadékot szálláshasználati és 

közüzemi díjtartozás, illetve a szállás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának 

helyreállításához szükséges költségek megtérülésére használhatja fel. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott költségek levonását követően a szállásadó a lakás 

visszaadását követő 15 napon belül köteles az óvadékból fennmaradt összeget kamatmentesen 

visszafizetni. 

8. Kötelező megtakarítás kezelése 

19. § 

(1) A kötelező megtakarítással kombinált szálláshasználat esetén a vállalt megtakarítás 

teljesítését a szállásadó minden év március 31. napjáig ellenőrzi.  



(2) A szálláshasználók jogosultak kérni a vállalt megtakarítási összegek zárolásának feloldását 

abban az esetben, ha adásvételi szerződéssel, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolják, 

hogy a megtakarítási összegek felhasználása lakáshelyzetük végleges megoldásához 

szükséges. A zárolás feloldását követően a kiköltözés időpontjáig szálláshasználati és 

közüzemi díjat kötelesek fizetni. 

(3) Ha a zárolás korábban nem került feloldásra, a kiköltözést követő 15 napon belül a zárolás 

feloldásához való hozzájárulás hivatalból kiadásra kerül. 

9. A szálláshasználat gyakorlása 

20. § 

(1) A fiatalok az általuk használt szállást és a közös használatra szolgáló helyiségeket az 

épület házirendjében előírt módon, rendeltetésszerűen kötelesek használni. 

(2) A fiatalok a szállásra – házastársuk (regisztrált élettársuk) és gyermekük kivételével – más 

személyt nem fogadhatnak be, a használatot részben vagy egészben másnak nem engedhetik 

át. 

(3) A szálláshasználati jogot átruházni, elcserélni nem lehet. 

(4) A (2)–(3) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a szálláshasználati szerződést azonnali 

hatállyal fel kell mondani. 

(5) A szálláshasználók kötelesek a személyi, családi, vagyoni viszonyaikban bekövetkezett, a 

szálláshasználatukat befolyásoló változást a szállásadónak 15 napon belül bejelenteni. Ennek 

elmulasztása esetén a tudomásra jutást követő 8 napon belül a szállásadó a szerződést 

felmondhatja. 

10. A szálláshasználati szerződés megszűnése és megszüntetése 

21. § 

(1) A szerződés megszűnik: 

a) a szerződés tartamának leteltével, 

b) ha a fiatalok bármilyen jogcímen beköltözhető lakáshoz jutottak, a beköltözhető 

lakáshoz jutás napjával, 

c) a házasság (regisztrált élettársi kapcsolat) bármilyen okból való megszűnésének 

napjával, kivéve, ha a házastársak (regisztrált élettársak) egyikének halála esetén a 

gyermekével szálláson maradó fél a szerződésben foglaltak teljesítését egyedül is 

vállalja, 

d) a feleknek a szerződés megszüntetésére vonatkozó egyező akaratával a megállapodás 

szerinti időpontban. 

(2) A szerződést a szállásadó felmondja: 

a) ha a fiatalok a szálláshasználati díj, közüzemi díj fizetésének vagy a vállalt 

takarékossági kötelezettségüknek egyszeri 15 napos határidőhöz kötött, írásbeli 

felszólítás ellenére sem tesznek eleget, a fizetési határidő lejártával, 

b) ha a házastársak (regisztrált élettársak) bármelyikének, illetve az egyedülálló 

személyeknek az együttélési szabályokat súlyosan sértő, kirívóan rendbontó 

magatartása - a szállásadó írásbeli felszólítása ellenére - megismétlődik,  



c) az épület vagy a szállás megrongálása esetén, amennyiben a szállásadónak az okozott 

kár megtérítésére vagy az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó 8 napos határidejű 

felszólítása eredménytelen marad, a határidő lejártával. 

(3) Semmis a szálláshasználati szerződés, ha a kérelem benyújtásakor a fiatalok olyan valótlan 

nyilatkozatot tettek, amely számukra jogosulatlan előnyt jelentett. 

22. § 

(1) A szerződés megszűnését, megszüntetését követő 15 napon belül a fiatalok kötelesek a 

szállást elhagyni. 

(2) Amennyiben a fiatalok az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a szállást nem 

hagyják el, a jogosulatlan használat kezdetétől a szálláshasználati díjon felül az első két 

hónapban a mindenkori szálláshasználati díj kétszeresét, két hónap eltelte után pedig 

háromszorosát kötelesek fizetni. 

(3) Amennyiben a szerződés semmis a 21. § (3) bekezdés alapján, a szerződés megkötésétől a 

fiatalok a mindenkori szálláshasználati díj háromszorosát kötelesek megfizetni. 

(4) A szálláshasználati díj kétszeresét kell fizetniük azoknak, akiknek lakásügye a 

szálláshasználati szerződés lejártát megelőzően rendeződött, de lakásukat az öt év elteltével 

még nem tudják használatba venni. Az ilyen esetekben a szálláshasználat legfeljebb további 1 

évig engedélyezhető. Az engedélyt a lakásügyekért felelős szakbizottság adhatja meg. 

(5) A szerződés lejártát követő 6 hónapon túli használat esetén a szállás visszaadása iránt a 

szállásadó köteles pert indítani. 

VI. Fejezet 

Záró és átmeneti rendelkezések 

23. § 

Hatályát veszti a Fiatal Családok Otthonáról szóló 19/2000. (IV. 07.) önkormányzati rendelet. 

24. § 

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

25. § 

Rendelkezéseit az ezt követően létrejött szálláshasználati jogviszonyokra kell alkalmazni. 



26. § 

Az egyedülállók önálló életkezdését támogató szálláshasználat céljára biztosítandó szállások 

keretének feltöltése érdekében a 2023. március 1-jén üresen álló szállások, majd az ezt 

követően megüresedő szállások legalább 30 %-a egyedülállók önálló életkezdését támogató 

szállás céljára kerül elkülönítésre. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 



 

1. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

P Á L Y Á Z A T 

kötelező megtakarítással kombinált szálláshasználatra 

Fiatal Családok Otthona szálláshelyére 

                                     

MEGPÁLYÁZOTT  

SZÁLLÁSHELYEK 

 1. ........................lépcsőház .................emelet ...........ajtó 

 

 2. ........................lépcsőház..................emelet............ajtó 

 

 3. ........................lépcsőház..................emelet............ajtó 

 

 4. ........................lépcsőház..................emelet............ajtó 

 

 5. ........................lépcsőház..................emelet............ajtó 

 

 6. v a g y a pályázati kiírásban szereplő bármelyik szálláshely. 

 

SZEMÉLYI ÉS EGYÉB  

ADATOK 

→ PÁLYÁZÓ → PÁLYÁZÓ HÁZASTÁRS 

ÉLETTÁRS 

                                     

 Név (születési név)     

  

  

                                     

 Születési hely és idő     

  

                                     

 Anyja neve     

  

                                     

 Családi állapota     

  

                                     

 Házasságkötés ideje /   

az Élettársi  

Nyilatkozatok 

 

Nyilvántartásba  

vételének ideje 

 

                                     

 Foglalkozás     

  

                                     

 Munkahely és címe     

  

  

  

                                     



 Lakóhely és a  

bejelentkezés ideje:  

 

    

  

  

   

  év hó nap  év hó nap 

  

 Rendelkezik     

  

 ─ beköltözhető lakással  igen Címe:  igen Címe: 

                      

 nem            nem           

                      

 ─ forgalomképes  

vagyonnal 

 igen Megnevezése:  igen Megnevezése: 

                      

 nem            nem           

                      

 ─ önkormányzati  

lakásbérlettel 

 igen Címe:  igen Címe: 

                      

 nem            nem           

                      

 ─ családi lakhatási  

lehetőséggel 

 igen Címe:  igen Címe: 

                      

 nem            nem           

                      

                                     

MEGTAKARÍTÁSOK 

                                     

1

) 

Egyösszegű  

megtakarítás 

→ összege → Ft (→minimum: 1.000.000 Ft) 

                          

→ formája →    

 

 

 

                          

→ futamideje →    hónap → az elhelyezés időtartamát meghaladó  

lejáratú    

                          

→  →   

                          

→ zárolhatóság → zárolható nem zárolható 

                                     

2

) 

Havi rendszeres  

megtakarítás 

 összege → Ft /hó (→minimum: 50.000- Ft/hó) 

 



                          

 formája   

   

  

   

  

  

                                     

   

Alulírott pályázó   

 pályázó házastárs/élettárs (megfelelő szövegrész aláhúzandó)    

 hozzájárulok/nem járulok hozzá,    

hogy velem Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztálya az alábbi e-mail címen 

tartson kapcsolatot a pályázattal kapcsolatban    

e-mail cím: …………………………………………………….   

   

Alulírott pályázó   

pályázó házastárs/élettárs nyilatkozom arról, hogy (megfelelő szövegrész aláhúzandó)    

Ügyfélkapu regisztrációval: rendelkezem/nem rendelkezem és velem Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Szociális és Igazgatási Osztálya elektronikus úton történő kapcsolattartáshoz a pályázattal    

kapcsolatban hozzájárulok/nem járulok hozzá.   

Alulírott pályázó(k) az épületben történő elhelyezés feltételeit magamra/magunkra nézve kötelezőnek    

elismerem/elismerjük és kötelezettséget vállalok/vállalunk a szálláshasználati szerződés megkötésére.   

Pályázó    

pályázó házastárs/élettárs telefonos elérhetősége:    

  

                                     

 

─ A pályázathoz mellékelem 

  → házassági anyakönyvi kivonat másolatát / a regisztrált élettársi minőségről szóló igazolást, 

  → zalaegerszegi lakóhelyről vagy munkahelyről, vállalkozásról szóló igazolást. 

─ a pályázatot zárt borítékban, FICSO Lakástakarékosság jeligével ellátva kell a pályázati kiírásban    

meghatározott helyen és időben benyújtani.  

                                     

Zalaegerszeg, 20_____év ___________hó ______nap                

                                     

                                     

         a pályázó aláírása   a pályázó házastárs/élettárs aláírása 

Adatvédelmi tájékoztató a http://zalaegerszeg.hu oldalon található       

                                     



2. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

P Á L Y Á Z A T 

egyedülállók önálló életkezdését támogató szálláshasználatra 

   

   

Fiatal Családok Otthona szálláshelyére    

   

                            

MEGPÁLYÁZOTT 

SZÁLLÁSHELYEK 

 1. ........................lépcsőház .................emelet ...........ajtó    

    

 2. ........................lépcsőház..................emelet............ajtó    

    

 3. ........................lépcsőház..................emelet............ajtó    

    

 4. ........................lépcsőház..................emelet............ajtó    

    

 5. ........................lépcsőház..................emelet............ajtó    

    

 6. v a g y a pályázati kiírásban szereplő bármelyik szálláshely.    

    

SZEMÉLYI ÉS EGYÉB 

ADATOK 

→ PÁLYÁZÓ     

    

                            

 Név (születési név)       

     

     

                            

 Születési hely és idő       

     

                            

 Anyja neve       

     

                            

 Családi állapota       

     

                            

 Saját háztartásban nevelt    

gyermekek adatai    

(név, születési hely, idő)   

   

   

 

  

                            

   

Alulírott pályázó (megfelelő szövegrész aláhúzandó)   

hozzájárulok/nem járulok hozzá,   

hogy velem Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztálya az alábbi e-mail 

címen tartson kapcsolatot a pályázattal kapcsolatban   

e-mail cím: …………………………………………………….   

   

Alulírott pályázó nyilatkozom arról, hogy (megfelelő szövegrész aláhúzandó)   

Ügyfélkapu regisztrációval: rendelkezem/nem rendelkezem és velem Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Szociális és Igazgatási Osztálya elektronikus úton történő kapcsolattartáshoz a pályázattal   

kapcsolatban hozzájárulok/nem járulok hozzá.   

Alulírott pályázó az épületben történő elhelyezés feltételeit magamra/magunkra nézve kötelezőnek   

elismerem/elismerjük és kötelezettséget vállalok a szálláshasználati szerződés megkötésére.   

 

 

 



Pályázó telefonos elérhetősége:   

 

                           

  

─ A pályázathoz mellékelem  

  → jövedelemigazolást  

  → zalaegerszegi lakóhelyről vagy munkahelyről, vállalkozásról szóló igazolást.  

─ a pályázatot zárt borítékban, FICSO Önálló életkezdés jeligével ellátva kell a pályázati kiírásban   

meghatározott helyen és időben benyújtani. 

 

  

                           

Zalaegerszeg, 20_____év ___________hó ______nap      

                           

                           

         a pályázó aláírása     

Adatvédelmi tájékoztató a http://zalaegerszeg.hu oldalon található   

                           

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

3/2023. (II.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 71.346.692 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 

38.782.598 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 9.093.408 E Ft 

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17.985.736 E Ft 

c) közhatalmi bevételek 5.799.302 E Ft 

d) működési bevételek 5.678.735 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 71.346.692 E Ft-ban, ezen belül a 

költségvetési kiadások összegét 61.017.341 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

a) személyi juttatások 5.948.122 E Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 881.188 E Ft 

c) dologi kiadások 12.471.171 E Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 103.590 E Ft 

e) egyéb működési célú kiadások 5.518.320 E Ft, ebből működési célú tartalék 515.464 E 

Ft 

f) beruházási kiadások 26.607.002 E Ft, ebből tartalék 788.261 E Ft 

g) felújítási kiadások 8.429.679 E Ft, ebből tartalék 1.630 E Ft 

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.058.269 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 6.275.376 E 

Ft-ban, a fejlesztési hiányt 15.959.367 E Ft-ban állapítja meg. 

a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 



aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 5.220.958 E Ft 

ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 3.605.823 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 

ae)  Államháztartáson belüli megelőlegezések 52.985 E Ft 

b) Finanszírozási bevételek összesen 32.564.094 E Ft 

c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 224.567 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: 10.329.351 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. 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 
Mellékletek 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/37921/2022_utolagos_ei_modositas.xlsx


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

4/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló  

56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi 

C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. és 7. §-ában, 39/C. §-ában, valamit 43. § (2) és (3) 

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

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

A helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Amennyiben a helyi adókról szóló törvény nem tiltja, mentes a helyi iparűzési adó 

megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a helyi adókról szóló törvény alapján 

számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió Ft-ot.” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

3. § 

E rendelet rendelkezéseit a 2023. január 1. napja után keletkezett adókötelezettség 

megállapítása esetén kell alkalmazni. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló  

53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) 

bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 42. §-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 köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(7) Az újraértékesített sírhelyek esetében az üzemeltető a helyi adottságok függvényében a 

(4) bekezdésben meghatározott méretektől eltérhet.” 

2. § 

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet V. 

Fejezete a 12. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki: 

„A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és 

infrastrukturális feltételek, valamint a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, 

sírgondozás és a temetőbe történő behajtás szabályai” 

3. § 

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § 

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális 

feltételeket, valamint a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezésére, sírgondozásra és a 

temetőbe történő behajtásra vonatkozó előírásokat e rendelet 1. mellékletében található 

temetői rend tartalmazza.” 

4. § 

(1) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati 

rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 



 

 

5. § 

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

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

 



 

1. melléklet az 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

1. melléklet 1.1. és 1.2. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

„1.1. A köztemetők üzemeltetéséről – közszolgálati szerződés útján – a Városgazdálkodási 

Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) gondoskodik. 

1.1.1. Temetkezéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati iroda címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi 

F. u. 10-22. 

1.1.2. Telefoni elérhetőség: 92/313-575; Ügyeleti telefonszám 000-2400 óráig, folyamatosan 

hívható: 06-20/971-5788 

1.1.3. Ügyfélfogadás ideje: hétfőtől-péntekig: 800-1200, 1300-1500 

1.1.4. A halottak napján, illetve azt megelőző napokon az üzemeltető folyamatos ügyeletet 

biztosít a Göcseji és az Új köztemetőkben. 

1.2. A köztemetők nyitva tartása: 

1.2.1. Téli nyitva tartás (november 10-től március 31-ig) a hét minden napján 700-1800óráig 

1.2.2. Nyári nyitva tartás (április 1-től november 9-ig) a hét minden napján 600-2000óráig 

1.2.3. A köztemetőket a záróra előtt minden felszólítás nélkül a látogatónak el kell hagyni. 

1.2.4. A hősi (olasz és szovjet) temetők nyitva tartása folyamatos.” 

2. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

1. melléklet 1.4. pontja helyébe a következő pont lép: 

„1.4. A köztemetőkbe - kivétel a Kiserdei úti Új Köztemetőbe- gépjárművel és 

motorkerékpárral behajtani, és azzal közlekedni – üzemeltető által kiállított behajtási engedély 

nélkül - TILOS.  

1.4.1. Behajtási engedélyt - eseti, vagy meghatározott időszakra - az üzemeltető az alábbi 

esetekben adhat ki: 

a) mozgássérült, egészségügyileg vagy koránál fogva jelentősen rászoruló 

temetőlátogatók részére, 

b) temetési időszak alatt a temetésre érkező, mozgásában korlátozott hozzátartozót 

szállító gépjármű részére, 

c) szakipari munkavégzésre, illetve temetkezési tevékenység ellátására, továbbá 

d) a temetési szertartáshoz koszorú szállítás céljára. 

1.4.2. A behajtás kizárólag az üzemeltető által engedélyezett temetői útvonal 

használatával, az üzemeltető által megadott időintervallumban és az általa engedélyezett 

módon történhet. 



1.4.3. A Kiserdei úti Új köztemetőbe behajtani az üzemeltető által kijelölt temetői útvonalon 

lehetséges. 

1.4.4. Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajjal járó munka a temetőben 

nem végezhető. 

1.4.5. A temetőbe történő behajtás és a behajtási engedély kiadása díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár.” 

3. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

1. melléklet 1.9. pontja helyébe a következő pont lép: 

„1.9. A köztemetőt látogató – sírgondozás céljára – a vizet ingyenesen használhatja. 

Szakipari munkavégzéshez az üzemeltető vizet nem biztosít.” 

4. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

1. melléklet 1. pontja a következő 1.21. ponttal egészül ki: 

„1.21. A köztemetőkben lévő zúzalékos utak, térburkolatok karbantartása, tisztán 

tartása és járhatóságának folyamatos biztosítása az üzemeltető feladata.” 

5. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

1. melléklet 5.2. pontja helyébe a következő pont lép: 

„5.2. Az elhunytak átadása, illetve átvétele hétköznapokon délelőtt 7.45-9.45 között történhet 

az Új köztemetőben, illetve a temetés helyén. Ettől csak külön engedély alapján lehet eltérni. 

Az elhunytak temetőbe történő beszállítását az üzemeltető felé jelezni kell, a beszállítást 

megelőzően legalább egy nappal előbb telefonon vagy személyesen.” 

6. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

1. melléklet 6.1–6.3. pontja helyébe a következő pontok lépnek: 

„6.1. Az urna átadás-átvétel helye a kegyeleti ágazat ügyfélszolgálati irodája, illetve az Új 

és/vagy a Göcseji úti köztemető gondnoki irodája. 

6.2. Az átadás-átvételt az ügyfélszolgálat munkatársa, valamint az Új és/vagy a Göcseji úti 

köztemető gondnoka végzi, melyről igazolást állít ki. Az igazolást az átadó, illetve átvevő 

felek aláírással és bélyegzővel látják el. 

6.3. Az igazolás kiállítására az ügyfélszolgálat munkatársa, valamint az Új és/vagy a Göcseji 

úti köztemető gondnoka jogosult.” 

7. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

1. melléklet 6.6. pontja helyébe a következő pont lép: 

„6.6. Postai úton érkezett urnáról az ügyfélszolgálat munkatársa igazolást állít ki.”



 

2. melléklet az 5/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez 

„4. melléklet az 53/2012. (XI.30.) számú önkormányzati rendelethez 
Ssz. Temető megnevezése Sírfelirat Sírhelyszám, egyéb azonosító 

adat 

Védetté 

nyilvánítást 

indokolja 

 

1.  

GÖCSEJI ÚTI 

KÖZTEMETŐ 

 

 

Botfy Lajos Zalaegerszeg R.T. 

Város Polgármestere 1847 – 

1900 (és a hozzátartozókra 

vonatkozó további feliratok) 

1-2-1-0011 (77) 1847-1900 közötti 

időszakban 

polgármester volt 

2. Baráth Ferenc 1916 – 1950 (és 

a hozzátartozókra vonatkozó 

további feliratok) 

1-2-1-0007 (79) 1945-1947 közötti 

időszakban 

polgármester volt 

3. Nátrán János 

Nyug.Tanácselnök 1904-1986 

(és a hozzátartozókra vonatkozó 

további feliratok) 

1-D-1-00250 (7078) 1958-1967 közötti 

időszakban 

tanácselnök volt. 

4. Fülöp József Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Főjegyzője 

1866-1927 

1-1-1-0012 (3542)  

5. Vizsy János városgazda 1870-

1929 (és a hozzátartozókra 

vonatkozó további feliratok) 

1-1-1-0010 (3540)  

6. Borbély György főgimn. Tanár 

1860-1930 (és a hozzátartozókra 

vonatkozó további feliratok) 

1-2-1-0013 (76)  

7. Sebestyén Jenő 1866-1935 1-2-1-9 (78) A síremlék 

művészeti értéke 

8. Dr. Pesthy Pál 

művészettörénész, író 1888-1969 

(és a hozzátartozókra vonatkozó 

további feliratok) 

1-2-2-0044 (632)  

9. Boldogfai Farkas Sándor 

szobrászművész 1907-1970 

1-1-1-0014 (3544)  

10. Jancsó Benedek 1-1-1-0004 (3534) Orvos, 

kórházigazgató 

11. Gácsi Mihály grafikusművész 

1926-1987 

1-D/2-8-0143 (7057)  

12. Öveges József Kossuth, 

Szot.Prometheus díjas 

professzor 

1895-1979 

1-D/2-7-0124 (7050)  

13. Schmidt Józsefné Tarnói 

Csontos Júlia 1858-1886 (és a 

hozzátartozókra, köztük Suszter 

Oszkár tanárra 1878 – 1951 

vonatkozó további feliratok) 

 

 

1-2-31-98 (49) 

Schmindt József és 

Suszter Oszkár 

jeles pedagógus 

volt 

14. Szigethy Antal ügyvédi kamarai 

elnök 1827-1898 (és a 

hozzátartozókra vonatkozó 

további feliratok) 

1-4-24-787 (980)  

15. D Horváth család (és a 

hozzátartozókra, köztük Ostoros 

Károly tanárra 1907 -1989 

vonatkozó további feliratok) 

1-2-00-0008 (61)  

16. Léránt János 1875-1942 (és a 

hozzátartozókra vonatkozó 

1-4-23-0093 (679) A síremlék 

művészeti értéke 



további feliratok) miatt 

17. Dr. Zarubay Lóránt 1907-1957 

(és a hozzátartozókra vonatkozó 

további feliratok) 

1-2-22-0160 (116) A síremlék 

művészeti értéke 

miatt 

18. Tuczy János nyug.főgimn.tanár, 

Ferenc József rend lovagja 

1859-1945 (és a hozzátartozókra 

vonatkozó további feliratok) 

1-3-23-0074 (5815)  

19. Pusztakovácsi Csoknyay János 

1825-1895 (és a hozzátartozókra 

vonatkozó további feliratok) 

1-1-00-0020 (6580) 1848-as 

honvédtiszt volt 

20. Árvay Sándor nyug.kir. 

járásbíró volt 1848-49. honv. 

hdgy 1826-1914 (és a 

hozzátartozókra vonatkozó 

további feliratok) 

1-1-00-0006 (5653) 1848-as 

honvédtiszt volt 

21. Hrabovai Hrabovszky Flórián 

nyug.kir.törvényszéki bíró 1825-

1896 (és a hozzátartozókra 

vonatkozó további feliratok) 

1-4-23-0140 (714) 1848-as 

honvédtiszt volt 

22. Ormosdy-Horváth-Fleisnacker-

Plihál család 

1-3-23-0102 (5913) Síremlék kora, 

művészeti értéke 

miatt 

23. Izsák Gyula Endre 1901-1974 1-5-4-0347 (2180) Tanító, 

iskolaigazgató volt 

24. Dr. Kustos Lajos 1-D-1-0019 (7084) Tanácselnök volt 

25. Vajda József 1-D-5-0008 (7629) Pedagógus, a zalai 

népzene tudósa 

volt 

26. Dr. Szilvás Rudolf 1-D-5-0004 (7633) Orvos, 

kórházigazgató 

volt 

27. Ruszt József 1-D-5-0006 (7631) Rendező, 

színházigazgató 

volt 

28. Morandini Tamás 1-1-31-0126 (5672) építész 

29. Rigler és Hajmássy család 

Kriptája 

1-2-00-0028 (1) Zalaegerszeg 

egyetlen 

kápolnaszerű, föld 

felszíne fölé épített 

kriptája 

30. Serényi Árpád 1-4-0-0030 (678) Fényképész 

31. Szilvási Lajos 1-7-7-0277 (6282) Író, újságíró 

32. Závodszky István 1-6-2-54 (6616) Honvéd 

parancsnok 

33. Dandi Károly 1-4-3-0024 (1078) Cigányprímás, 

Nótaszerző, 

Jogdíjas 

zeneszerző. 

34. Rozsnyói Sándor 1-1-00-0025 (6585) Akadályfutásban 

Magyar és Európai 

Bajnok, 

Akadályfutás 

világcsúcstartója, 

Aranyérmes 

Olimpikon 

35. Kékesy Antal 1-7-24-0108 (5384) 1969-1971 között 

volt a Zrínyi 

Gimnázium 

igazgatója, jelentős 



részt vállalt a város 

középfokú 

oktatásának 

fejlesztésében 

36. Péterffy Béla 1-2-00-0013 (16) 17 éven át volt a 

Zrínyi Gimnázium 

igazgatója, 

Irodalmi művei is 

jelentek meg, aktív 

részese volt a város 

egyházi –kulturális 

– és sportéletének. 

Védelmet a 

síremlék művészeti 

értéke, valamint 

Péterffy Béla 

személye is 

indokolja. 

37. Dr. Brand Sándor 1-7-3-0036 (-) 1914-től aljegyző, 

1918-tól 

másodjegyző, 

1922-től 

vármegyei 

főjegyző, majd 

1938-tól alispán 

lett. 1945 tavaszán 

belépett a 

Kisgazdapártba, 

annak megyei 

elnökévé 

választották. 

38. Dr. Szigethy Elemér 

(és egyéb hozzátartozóra 

vonatkozó felirat) 

1-3-00-0030 (6590) 19. század végén, a 

20. század elején 

vállalt számottevő 

szerepet 

Zalaegerszeg 

közéletében, több 

fontos intézmény 

létrehozásában, 

fejlesztésében. A 

képviselőtestület 

egyik legaktívabb 

tagjaként is 

tekintélyt szerzett. 

Tevékenysége 

hozzájárult ahhoz, 

hogy a kis 

mezővárosban 

létrejöttek, 

megerősödtek azok 

az egyesületek, 

intézmények, 

amelyek igazi 

várossá tették 

Zalaegerszeget. 

Szigethy Elemér 

ügyvédként is 

tekintélyes polgára 

volt a városnak. . 

 

1. NESZELE 

KÖZTEMETŐ 

Kőnigmajer János 1826-1911 

(és további hozzátartozók) 

Családi sírkert 7 emlékművel 1848-as 

honvédtiszt volt 

 

 



1. ANDRÁSHIDA 

KÖZTEMETŐ 

Gombossy Pál Gombossy Pálné 1-5-4-13 A síremlék 

történeti, 

művészeti értéke 

miatt 

2. Nagy Antal 1875-1952 1-5-4-11 A síremlék 

történeti, 

művészeti értéke 

miatt 

3. Nagy László 1859-1915 Nagy 

Mihály 

1-5-2-1 A síremlék 

történeti, 

művészeti értéke 

miatt 

4. Viosz Ferenc 1-5-1-1 A síremlék 

történeti, 

művészeti értéke 

miatt 

 

1. BEKEHÁZA 

KÖZTEMETŐ 

Csillag Lajos 1789-1860 (és a 

hozzátartozókra vonatkozó 

további feliratok) 

Családi sírkert Csillag Lajos és fia 

Csillagh László, 

1848-as 

honvédtiszt volt 

 

 

 

 

1. KÁLVÁRIA TEMETŐ 

(EGYHÁZI) 

Isoo Ferencz 1820 - 1879 (és a 

hozzátartozókra vonatkozó 

további feliratok) 

63. Gyógyszerész 

2. Isoó Alajos ügyvéd, szül. 1827. 

juni 18. megh. 1893. január 9. 

(és a hozzátartozókra vonatkozó 

további feliratok) 

60. 1848-as 

honvédtiszt 

3. Czobor Mátyás polgármester

   

1875 - 1957 (és a 

hozzátartozókra vonatkozó 

további feliratok) 

45. Polgármester 

4. Isoó Ferencz gyógyszerész,   

meghalt Januárius 9-én1842 

életének 54ikévében 

6. gyógyszerész 

5. Bődy József 1841-1913 (és a 

hozzátartozóira vonatkozó 

további feliratok) 

14. A síremléken lévő 

szobor művészi 

értéke miatt 

6. Gothard János 

ezernyolcszázhuszonegyben 

töltött hatszor tizet élte idejében 

feruariusnak husz 5ötőikében 

meghaltt. (és egyéb 

hozzátartozóra vonatkozó felirat) 

- A síremlék kora, 

művészi értéke 

miatt 

7.  udvardi és básthi Udvardy Ignác 

*1848 – 1920 ny. felső keresk. 

isk. igazgató (és a 

hozzátartozókra vonatkozó 

további feliratok 

33. iskolaigazgató 

 

1. EGERSZEGHEGY 

TEMETŐ (EGYHÁZI) 

Farkas János (és további 

feliratok) 

87. Síremlék kora, 

művészeti értéke 

miatt 

2. Borsos László (és további 

feliratok) 

90/A. Síremlék kora, 

művészeti értéke 

miatt 



 

1. OLA ÚTI TEMETŐ 

(EGYHÁZI) 

Anna Blardin (és további 

feliratok) 

353. Síremlék kora, 

művészeti értéke, 

német nyelvű 

szövege miatt 

2. Johannes Keller (és további 

feliratok) 

360. Síremlék kora, 

művészeti értéke, 

német nyelvű 

szövege miatt 

 

1. IZREALITA TEMETŐ Graner Adolf (és a 

hozzátartozókra vonatkozó 

további feliratok) 

 A síremlék 

művészeti értéke 

miatt 

 

1. APÁTFA KÖZTEMETŐ Vass Jenő - Síremlék 

művészeti értéke 

miatt 

 

1. ZALABESENYŐ 

KÖZTEMETŐ 

Bogyai Ernő 1-0-0-0026 Tanító 

 

1. SÁGOD KÖZTEMETŐ Thassy Család - Síremlék 

művészeti értéke 

miatt 

”



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    
 

 

Tárgy:  Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

 

 ZMJVÖK 1/2023. (II.15.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester 

jelentését a 27/2017. (II.09.), 94/2017. (V.18.), 19/2018. (II.07.), 84/2018/2. 

(V.17.), 303/2020. (XII.16.), 5/2021/2., 3. (I.25.), 257/2021/II.6. (XI.18.), 

303/2021/2. (XII.16.), 307/2021/I.3. (XII.16.), 310/2021. (XII.16.), 6/2022. 

(II.09.), 11/2022/2. (II.09.), 13/2022. (II.09.), 14/2022/II.2. (II.09.), 

16/2022/I.1., II. (II.09.), 21/2022. (II.09.), 33/2022/2. (III.10.), 51/2022/2. 

(IV.07.), 58/2022/III.1.,4.,5.,7.,8. (V.12.), 75/2022/2. (V.12.), 76/2022. (V.12.), 

101/2022/1.2., 2.2., 3.2. (VI.16.), 110/2022. (VI.16.), 116/2022/3. (VII.28.), 

117/2022/2. (VII.28.), 129/2022/I.2. (IX.15.), 143/2022/3., 30. (X.20.), 

144/2022. (X.20.), 156/2022/2. (XI.17.), 158/2022. (XI.17.), 159/2022. 

(XI.17.), 160/2022/2.1.2, 2.2.2. (XI.17.), 166/2022. (XI.17.), 167/2022. 

(XI.17.), 170/2022. (XII.15.), 172/2022. (XII.15.), 174/2022/2. (XII.15.), 

175/2022. (XII.15.), 176/2022. (XII.15.), 177/2022/2. (XII.15.), 179/2022/2.,3. 

(XII.15.), 180/2022/2.,3. (XII.15.), 181/2022/2. (XII.15.), 182/2022/2. 

(XII.15.), 183/2022/2. (XII.15.), 184/2022/2. (XII.15.), 185/2022/2. (XII.15.), 

186/2022/2. (XII.15.), 188/2022. (XII.15.), 190/2022. (XII.15.), 191/2022. 

(XII.15.), 192/2022. (XII.15.), 194/2022. (XII.15.), 197/2022/2. (XII.15.), 

198/2022. (XII.15.), 201/2022/2. (XII.15.), 202/2022. (XII.15.), 203/2022. 

(XII.15.), 204/2022. (XII.15.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról elfogadja, azzal hogy a 16/2022. (II.09.) határozat II. pontja 

alábbi módosítási kérelmeinek vizsgálatát hatályon kívül helyezi: 

- Pózva, 0869/7 hrsz-ú ingatlan és környezete szabályozásának 

felülvizsgálata 

- Domb utcában a 20818 hrsz-ú ingatlan szabályozásának felülvizsgálata 

- Mező utcától délre fekvő mezőgazdasági területek övezeti besorolásának 

felülvizsgálata 

- Andráshidán a Gébárti utcától délre fekvő tömb szabályozásának 

felülvizsgálata 

- Fügefa utca és környezete tömbjeinek szabályozás-felülvizsgálata 

- Bokréta utca szabályozási szélességének felülvizsgálata 

- Izzó utca beépítésre szánt övezetbe sorolásának felülvizsgálata 

- Kisbükk dűlő 24620 hrsz-ot tartalmazó tömb övezeti besorolás módosítás 

vizsgálata 

- Egerszeghegy 25334/1 hrsz-ú ingatlan és tömbje építési sáv 

felülvizsgálata 

- Ságod, 0795/24 hrsz-ú ingatlan és tömbje szabályozásának 

felülvizsgálata 

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 213/2021. 

(VIII.12.) határozat esetében a 6581/4;6581/15;6581/19, 6581/21, 6581/23, 

5750/6, 5750/10, 6581/12, 6581/20 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a 

határozat végrehajtását elfogadja, azzal, hogy: 

1. a határozat 3718 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó sorát hatályon kívül helyezi, 



2. a fennmaradó 39 állami tulajdonú ingatlanra vonatkozóan a határozat 

végrehajtási határidejét 2023. december 31-re módosítja. 

 

III.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése: 

1. a 206/2016. (XI.24.) határozata III.6. pontja vagyonátadási 

megállapodás aláírására vonatkozó feladata végrehajtási határidejét 

2023. december 31-re módosítja. 

2. az 55/2018. (IV.12.) határozat végrehajtási határidejét 2024. szeptember 

30-ra módosítja. 

3. a 172/2018. (X.18.) határozatot hatályon kívül helyezi. 

4. a 27/2020. (II.06.) határozat II.2. pontját hatályon kívül helyezi. 

5. a 146/2020. (VI.15.) határozatot hatályon kívül helyezi. 

6. a 103/2021. (IV.22.) határozata 2. pontja vagyonátadási megállapodás 

aláírására vonatkozó feladata végrehajtási határidejét 2023. december 

31-re módosítja. 

7. a 219/2021. (IX.08.) határozatot hatályon kívül helyezi. 

8. a 233/2021. (X.14.) határozat II.3. és II.5. pontjait hatályon kívül 

helyezi. 

9. a 307/2021. (XII.16.) határozat I.1. és I.2. pontjait hatályon kívül 

helyezi. 

10. a 15/2022. (II.09.) határozat végrehajtási határidejét 2023. május 31-re 

módosítja. 

11. a 16/2022. (II.09.) határozat I.4. pontját hatályon kívül helyezi. 

12. a 41/2022. (IV.07.) határozat 1. pontjának határidejét az alábbiak 

szerint módosíja:  

 „Határidő:  a zártkörű pályázati felhívás (ajánlatkérés) ismételt 

kiküldésére: 2023. április 19. 

 az adásvételi szerződés aláírására: pályázat elbírálásától számított 30 

nap 

 bérleti szerződés megkötésére: pályázat elbírálásától számított 30 nap, 

illetve a Légügyi Hatóság állásfoglalásának rendelkezésére állásától 

számított 30 nap (annak megfelelően, amelyik később következik be)” 

13. az 53/2022. (IV.07.) határozatot II.1. és a II.2. pontjait hatályon kívül 

helyezi. 

14. a 93/2022. (VI.16.) határozatot III.4. pontját hatályon kívül helyezi. 

15. a 105/2022. (VI.16.) határozat végrehajtási határidejét 2023. május 31-

re módosítja. 

16. a 143/2022. (X.20.) határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 

2023. december 31-re módosítja. 

17. a 201/2022. (XII.15.) határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 

2023. február 23-ra módosítja. 

 

 

 



Tárgy: A 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

 

 ZMJVÖK 2/2023. (II.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható 

összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

ezer forintban 

Megnevezés  
Sor- 

szám  

 tárgy- 

év  

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 

 1. évben  2. évben  3. évben 

Helyi  és települési adók  01 6.763.000 6.800.000 6.900.000 7.000.000 

Tulajdonosi bevételek   02 550.921             373.000 385.000 400.000 

Díjak, pótlékok, bírságok  03 36.400 37.000 38.000 39.000 

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb     

tárgyi eszközök értékesítése 
 04 338.743 80.000 75.000 70.000 

Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
 05     

Privatizációból származó bevételek  06     

Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 
 07     

Saját bevételek (01+... +07)  08 7.689.064 7.290.000 7.398.000 7.509.000 

Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 3.844.532 3.645.000 3.699.000 3.754.5.000 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (11+...+18) 
 10 311.056 288.314 269.491 250.669 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 311.056 288.314 269.491 250.669 

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, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(20+...+27) 

 19     

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)  28 311.056 288.314 269.491       250.669 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 
 29 3.533.476 3.356.686      3.429.509   3.503.831 



 

A polgármester figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  éves zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  A Fiatal Családok Otthonáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása  

 

 ZMJVÖK 3/2023. (II.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Szociális, 

Lakás és Egészségügyi Bizottságot, hogy a rendeleti szabályozást a tapasztalatok 

alapján a megalkotást követő 1 éven belül vizsgálja felül és arról tájékoztassa a 

közgyűlést. 

 

Határidő: 2024. február 29.  

Felelős: Orosz Ferencné, a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

 

Tárgy:  A polgármester 2023. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyása  

 

 ZMJVÖK 5/2023. (II.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Balaicz Zoltán 

polgármester 2023. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

2023. január 2-6. 5 nap 

2023. január 20-23.  2 nap 

2023. február 3-6. 2 nap 

2023. február 17-21.  3 nap 

2023. február 24-28. 3 nap 

2023. március 2-7.  4 nap 

2023. március 24-31. 6 nap 

2023. április 5-12. 4 nap 

2023. április 27- május 3. 4 nap 

2023. május 25-31. 4 nap 

2023. június 7-9. 3 nap 

2023. június 28-30. 3 nap 

2023. július 10. – augusztus 11. 25 nap 

2023. szeptember 20-22. 3 nap 

2023. október 18-25. 5 nap 

2023. október 31- november 6. 5 nap 

2023. december 8-12. 3 nap 

2023. december 20-31. 6 nap 

Összesen: 90 nap 

 



A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő:  2023. december 31. 

Felelős:  dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy:  A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. nem lakás célú helyiségbérlet 

(Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51. első emelet) iránti kérelme  

 

 ZMJVÖK 6/2023. (II.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a 

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

önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Vagyonrendelet) 21. § (1) bekezdés 2. b) 

pontja alapján - pályázati eljárás lefolytatása nélkül 2023. március 1. napjától 2024. 

február 29. napjáig terjedő határozott időre a 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-

51. (3065/A/2. hrsz.) szám alatti épület, I. emeletén lévő összesen 136,27 m2 

alapterületű helyiségeket (iroda (nagyterem), előtér, tárolási célú és kiszolgáló 

helyiségek) bérbe adja a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. (8900 Zalaegerszeg, 

Kossuth L. u. 45-49.) részére a közgyűlés által meghatározott egyedi bérleti díj 

alkalmazásával. 

 

A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege 14.195,-Ft + Áfa/hó.  

A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú 

hasznosítás esetén a szerződés - 30 napos felmondási idő kikötésével - felmondható. 

A helyiség használatával járó közüzemi díjak és közös költség megfizetése a bérleti 

díjon felül a bérlőt terhelik.  

A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak 

megfelelő óvadékot köteles fizetni. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2023. március 1. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  A „Zalaegerszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület” névhasználati kérelme  

 

 ZMJVÖK 7/2023. (II.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a Zalaegerszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében Zalaegerszeg város neve 

szerepeljen. 



A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület képviselőjét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2023. február 21.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  Közterületek elnevezése, valamint a Hock János utca és a Körmendi út helyrajzi 

számainak rendezése  

 

 ZMJVÖK 8/2023. (II.15.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg, 

Ságod településrészen található 0787/3 hrsz-ú kivett közútnak a Rheinmetall 

út elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2023. február 15.  
 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közutak elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 
 

Határidő:  2023. március 1.  

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg, 

Ságod településrészen található 0788/126 hrsz-ú kivett közútnak a Csillagh 

László utca elnevezést adja.  

Az elnevezés időpontja: 2023. február 15.  

 

A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közutak elnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 
 

Határidő:  2023. március 1.  

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg, 

Ola településrészen található Hock János utca, és az Andráshida 

településrészen található Körmendi út helyrajzi számait az alábbiak szerint 

határozza meg: 

Hock János utca:  4531/2 hrsz., 4516/2 hrsz. és a 6703/7 hrsz. 

Körmendi út:  6705/2 hrsz., 7155/11 hrsz. és a 0658/1 hrsz. 

Az elnevezés időpontja: 2023. február 15.  

 

A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Hock János utca és a 

Körmendi út helyrajzi számainak nyilvántartáson történő átvezetésről 

gondoskodjon. 
 

Határidő:  2023. március 1.  

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 



Tárgy:  Alapítványok támogatása  

 

 ZMJVÖK 9/2023. (II.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester 

javaslatának megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a 

polgármesteri rendelkezésű keret terhére: 

 

Ssz. 
Alapítvány  

megnevezése 

Támogatott  

cél 

Támogatás 

összege 

1. 
Petőfi Sándor Általános Iskola 

"Kincskereső" Alapítvány 
jubileumi programok  100.000 Ft 

2. 

Együtt Gyermekeinkért 

Zalában Közhasznú 

Alapítvány 

programok, 

eszközbeszerzés 
100.000 Ft 

3. 
Zalai Szívgyógyászatért 

Alapítvány 
alapítványi bál 100.000 Ft 

4. 
Zrínyi Miklós Gimnáziumért 

Alapítvány 
alapítványi bál 100.000 Ft 

5. 
"Koraszülöttmentő és 

Gyermekintenzív" Alapítvány 

orvostechnikai eszközök 

beszerzése 
100.000 Ft 

6. 
Gyermekjólét Zalaegerszegi 

Bölcsődei Alapítvány 
alapítványi bál 100.000 Ft 

7. 
B-DAY Gyermeksegélyező 

Alapítvány 
működési kiadások 100.000 Ft 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (laktanya, logisztikai központ), 

területrendezési hatósági eljárást megelőző döntés meghozatala (logisztikai központ)  

 

 ZMJVÖK 10/2023. (II.15.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül 

helyezi: 

I.1.  ZMJVK 108/2018. (VI.14.) határozatának 1.2., 1.9., 1.65., 1.66., 1.67. 

pontját,  

I.2.  ZMJVÖK 27/2020. (II.06.) határozatának I.1.3.1., I.1.8.1., I.1.10.3. 

pontját, 

I.3.  ZJVÖK 184/2021. (VI.17.) határozatának I.3., I.4., I.5., I.6., I.7., I.8., 

I.9., I.10., I.13., I.16., I.17., I.18., I.20., I.23., I.24., I.25., I.26., I.27., 

I.32., I.34. pontját, 

I.4.  ZMJVÖK 201/2021. (VII.20.) határozatának I. pontját, 

I.5.  ZMJVÖK 218/2021. (IX.08.) határozatának II.2., II.4., II.5., II.6., II.7. 

pontját, 



I.6.  ZMJVÖK 277/2021. (XII.16.) határozatának III.3. pontját. 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során az alábbi területek szabályozásának felülvizsgálatát 

támogatja: 

II.1.  Kaszaházi út és a vasút közötti területen tervezett kiszolgáló út törlése 

II.2. Kertváros városrész déli részen tervezett 723/1 és a 723/2 hrsz-ú 

ingatlanok rendeltetésének módosítása 

II.3.  A város P+R rendszerét megalapozó szabályozás kialakítása 

II.4.  Az északi ipari terület tervezett közlekedési hálózatának felülvizsgálata 

II.5.  A kerékpárút hálózat nyomvonalainak és területigényeinek pontosítása 

II.6.  Vízrendezéssel kapcsolatos szabályozás felülvizsgálata 

II.7.  Mártírok utca 4. melletti 3182 hrsz-ú ingatlan szabályozásának 

felülvizsgálata 

II.8. M9-es gyorsforgalmú út új kisajátítási vonalainak átvezetése a 

szabályozási tervre 

II.9.  A Kaszaházi sétányon a 6316/1 hrsz-ú ingatlan szabályozásának 

felülvizsgálata 

II.10. A Budai völgyben a 24362 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás 

felülvizsgálata 

II.11. Csács városrészben a 0998/18 hrsz-ú ingatlan szabályozásának 

felülvizsgálata 

II.12. Zalaegerszeg 4884 hrsz-ú ingatlant érintő szabályozás felülvizsgálata 

II.13. Ebergény déli részén a 0363/7 és 0364/10 hrsz-ú ingatlanok 

szabályozásának felülvizsgálata 

II.14. A Holdfény utcában a 25733-25734/3 hrsz-ú ingatlanok szabályozásának 

felülvizsgálata 

II.15. Bazitai temető övezethatárának felülvizsgálata (hrsz 19281, 19282 

vonatkozásában) 

II.16. A Zala utca 20. környezetében a ZÉSZ módosítása a tényleges használat 

és a birtokviszonyok rendezéséhez kapcsolódóan 

II.17. Ságod déli részén a 0807/40 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás 

felülvizsgálata 

II.18. A Balatoni út 42. szám alatti 5254 hrsz-ú ingatlan szabályozásának 

felülvizsgálata 

II.19. A Belsőszeg utcában a 25507/5 hrsz-ú ingatlan szabályozásának 

felülvizsgálata 

II.20. Egerszeghegyen a 24943/10 - 24943/12 hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó 

tömb szabályozásának felülvizsgálata 

II.21. Az építési szabályzat átfogó felülvizsgálata 

II.22. A Zalaegerszeg 0464/1 és 0593/2 hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó tömbök 

szabályozásának felülvizsgálata 

II.23. A Zalaegerszeg 5527 hrsz-ú ingatlan szabályozásának felülvizsgálata 

II.24. Zalaegerszegen a Tüttő György utca menti tömbök szabályozásának 

felülvizsgálata 

II.25. Pózva utca – Vasút utca szabályozásának módosítása 

II.26. A Csáfordhegyi út mentén a 24720/1-2, 24723/10, 24275/1-2 hrsz-ú 

ingatlanokat tartalmazó tömb szabályozásának felülvizsgálata 

II.27. A Szekeresvölgyi úttól délre a 26970-26972/1 hrsz-ú ingatlanok 

szabályozásának felülvizsgálata 



II.28. Ságod városrész északi területén a 15245 hrsz-ú ingatlant érintő 

útszabályozás felülvizsgálata 

II.29. Gógánhegyen a 26374 hrsz-ot tartalmazó tömb szabályozásának 

felülvizsgálata 

II.30. A Hegybíró utcában a 25887/1 hrsz-ú ingatlan és tőle délre található 

telkek szabályozásának felülvizsgálata 

II.31. Vorhota városrészben a Szőlőhegyi út két oldalán a tömbök 

szabályozásának felülvizsgálata 

II.32. Gógánhegyen, a Rozmaring utcában a 26441/2-3 hrsz-ú telkeket 

tartalmazó tömb szabályozásának felülvizsgálata 

II.33. Egerszeghegyen a 26174/2 hrsz-ú ingatlan szabályozásának 

felülvizsgálata 

II.34. A Zalaegerszeg 20723 hrsz-ú ingatlan szabályozásának felülvizsgálata 

II.35. A Zalaegerszeg 0639/40 hrsz-ú ingatlan szabályozásának felülvizsgálata 

II.36. Becsali, 24943/13, 24943/14, 24943/15 hrsz-ú ingatlanok kertvárosias 

lakóövezetbe sorolási lehetőségének vizsgálata 

II.37. Domb utcában a 20818 hrsz-ú ingatlan szabályozásának felülvizsgálata 

II.38. Mező utcától délre fekvő mezőgazdasági területek övezeti besorolásának 

felülvizsgálata 

II.39. Andráshidán a Gébárti utcától délre fekvő tömb szabályozásának 

felülvizsgálata 

II.40. Az Ebergényi út mentén a 25984/2 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás 

felülvizsgálata 

II.41. Csillagvölgy utca szabályozásának felülvizsgálata 

II.42. Pózva, 0869/7 hrsz-ú ingatlan és környezete szabályozásának 

felülvizsgálata 

II.43. Izzó utca beépítésre szánt övezetbe sorolásának felülvizsgálata 

II.44. Damjanich utcában a közlekedési terület szabályozásának felülvizsgálata 

II.45. Ebergényben a 0329/2 hrsz-ú ingatlant érintő útszabályozás 

felülvizsgálata 

II.46. Liliom utcától nyugatra lévő tömbben a 23795/2 és a 23784/2 hrsz-ú utak 

szabályozásának felülvizsgálata 

II.47. Bozsokban a 01046/2-01046/5 hrsz-ú ingatlanok szabályozásának 

felülvizsgálata 

II.48. Nekeresdi hősi temetőnél az útszabályozás felülvizsgálata 

II.49. Kis utca, 2989 hrsz-ú ingatlanon a szabályozás felülvizsgálata 

II.50. Erzsébethegyen a Sólyom utca szabályozásának felülvizsgálata 

II.51. Garázsok elhelyezhetőségének vizsgálata  

II.52. Andráshidán a 7404 hrsz-ú gát szabályozásának felülvizsgálata 

II.53. Alaptérkép cseréje 

II.54. A Termál utca – Ilosvai utca által határolt tömbben a 15436/62 hrsz-ú 

telek szabályozásának felülvizsgálata 

 

A Közgyűlés a módosítások 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 1. 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. szeptember 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során a Teskánd - Zalaegerszeg közötti kerékpárút fejlesztés 

megvalósíthatósága kapcsán a szabályozás felülvizsgálatát támogatja. 

 

 A Közgyűlés igazolja, hogy a Teskánd - Zalaegerszeg közötti kerékpárút 

fejlesztés céljából a beépítésre szánt terület növelésére a település már 

beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, a beruházás helyhez 

kötött, mivel a hatályos szabályozási tervben szereplő közlekedési területek a 

településrendezési terv módosításával a meglévő beépítésre szánt területekhez 

kapcsolódnak. 

 A településterv 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 1. 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 partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd 

annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a 

záró véleményezési szakaszt. 

 

Határidő:  2023. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során a déli összekötő út megvalósíthatósága érdekében a 

szabályozás felülvizsgálatát támogatja. 

 A Közgyűlés igazolja, hogy a déli összekötő út megvalósíthatósága céljából a 

beépítésre szánt terület növelésére a település már beépítésre kijelölt területén 

belül nincs megfelelő terület, a beruházás helyhez kötött, mivel a hatályos 

szabályozási tervben szereplő közlekedési területek a településrendezési terv 

módosításával a meglévő beépítésre szánt területekhez kapcsolódnak. 



 A településterv 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 1. 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 partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd 

annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a 

záró véleményezési szakaszt. 

 

Határidő:  2023. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során az alsóerdei kerékpárút fejlesztésének megvalósíthatósága 

kapcsán a szabályozás felülvizsgálatát támogatja. 

 

 A Közgyűlés igazolja, hogy az alsóerdei kerékpárút fejlesztés céljából a 

beépítésre szánt terület növelésére a település már beépítésre kijelölt területén 

belül nincs megfelelő terület, a beruházás helyhez kötött, mivel a hatályos 

szabályozási tervben szereplő közlekedési területek a településrendezési terv 

módosításával a meglévő beépítésre szánt területekhez kapcsolódnak. 

 A településterv 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 1. 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 partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd 

annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a 

záró véleményezési szakaszt. 

 

Határidő:  2023. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során a volt laktanya területét érintő lakóterületi fejlesztések 

megvalósíthatósága érdekében a szabályozás felülvizsgálatát támogatja. 

 

 A Közgyűlés igazolja, hogy volt laktanya területét érintő lakóterületi 

fejlesztések megvalósíthatósága érdekében a beépítésre szánt terület növelésére 

a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, a 

beruházás helyhez kötött. 

 A településterv módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt követelményeknek megfelel. 

 

 A Közgyűlés a volt laktanya területét érintő lakóterületi fejlesztések 

megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja – az 

előterjesztés 3. melléklete szerint – a Zalaegerszeg 1510/1, 1510/2, 1510/3, 

1510/5, 1510/6, 1511/10, 1511/12, 1511/15, 1511/16, 1511/17, 1511/18, 

1511/20 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 1. 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 partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd 

annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a 

záró véleményezési szakaszt. 

 

Határidő:  2023. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a település 

közigazgatási területét érintő tervezett logisztikai központ területrendezési tervi 

feltételeinek megteremtése érdekében kezdeményezi a területrendezési 

hatósági eljárás megindítását és térségi területfelhasználási engedély iránti 

kérelmet nyújt be az állami főépítészi hatáskörében eljáró Zala Vármegyei 

Kormányhivatalhoz a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. 

(IV.8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja alapján beépítésre 

szánt terület kivételes kijelölése tárgyában a Zalaegerszeg 0841/2-4, 0841/8-9, 

0841/25, 0841/30-34, 0844, 0845/7, 0845/10-11, 0848/3-6 hrsz-ú ingatlanok 

vonatkozásában. 

 

Határidő:  2023. április 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 



VIII.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hatályon kívül 

helyezi a ZMJVÖK 200/2022. (XII.15.) határozatának I.7. 2. pontját. 

 

VIII.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 Zalaegerszegi Logisztikai Központ és Konténerterminál 

megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az 

előterjesztés 4. mellékletében található lehatárolás szerinti, valamint a tervezett 

beruházáshoz kapcsolódóan, a biológiai aktivitás érték egyenlegének 

fenntartása kapcsán érintett 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 1. 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 

 

 

Tárgy:  A Zalaegerszeg Ságod, Kamilla utca 0788/58 hrsz-ú ingatlan, a Táncoslapi út 

0326/15 - 0326/17 hrsz-ú ingatlanok és a Jedlik Ányos utca 0811/67 és 0811/80 hrsz-ú 

ingatlanok belterületbe vonásához szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés 

meghozatala  

 

 ZMJVÖK 11/2023. (II.15.) határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése belterületbe 

vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az 

alábbiakban határozza meg: 



 - Zalaegerszeg, 0788/58 hrsz-ú ingatlan a telken meglévő gyógyszergyártó 

üzem fejlesztése céljából kerül belterületbe. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi megkeresés 

függvényében a belterületbe vonási eljárást folytassa le. 

 

Határidő: 2027. május 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése belterületbe 

vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az 

alábbiakban határozza meg: 

 - Zalaegerszeg, 0326/16 hrsz-ú ingatlan lakóterület, a Zalaegerszeg 0326/15 és 

a Zalaegerszeg 0326/17 hrsz-ú ingatlanok út kialakítása céljából kerülnek 

belterületbe. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi megkeresés 

függvényében a belterületbe vonási eljárást folytassa le. 

 

Határidő: 2027. május 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

III.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése belterületbe 

vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az 

alábbiakban határozza meg: 

 - Zalaegerszeg, 0811/80 hrsz-ú ingatlan lakóterület, a Zalaegerszeg 0811/67 

hrsz-ú ingatlan út kialakítása céljából kerül belterületbe. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi megkeresés 

függvényében a belterületbe vonási eljárást folytassa le. 

 

Határidő: 2027. május 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  Együttműködési megállapodás megkötése a Lakossági LED Csereprogram 

megvalósításában  

 

 ZMJVÖK 12/2023. (II.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy a 

CYEB Energiamegoldások Kft.-vel (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.) 

együttműködési megállapodást köt a Lakossági LED csereprogram 

megvalósítására.  

         A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

Határidő:  2023. február 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelöli a 

Keresztury Dezső Városi Művelődési Központot a Lakossági LED 

csereprogram végrehajtására az együttműködési megállapodásban foglaltaknak 

megfelelően.  



A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.   

 

          Határidő:  2023. december 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  A víziközmű vagyonra vonatkozó 2023. évi felújítási és pótlási terv, valamint 

ennek megvalósítását szolgáló egy feladat elvégzésére vállalkozási szerződés megkötése  

 

 ZMJVÖK 13/2023. (II.15.) határozata 

 

1.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési 

szerződés keretében az önkormányzat ivóvíz- vagyonára vonatkozó 2023. évi 

felújítási és pótlási tervét azzal, hogy az egyes feladatok az ivóvíz ágazatra 

vonatkozóan az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében kerülnek 

meghatározásra. 

 

 Az ivóvíz vagyonra vonatkozó 2023. évi felújítási és pótlási terv 

 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Nettó becsült 

költség (eFt) 

I. 2022. évből áthúzódó feladatok:  

1. 
Ivóvízhálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges 

eseményvezérelt felújítások 
6 001 

2. 
Ebergényi u. vízvezeték rekonstrukció mérnöki 

munkával 
153 500 

3. Igazgatási díj  82 

4.  Tervezés 5 440 

 Összesen (I.): 165 023 

 2023. évi feladatok:   

1. 
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához 

szükséges eseményvezérelt felújítások  
40 000 

2. 
KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 ivóvizes kivitelezési 

munkák (részben FAD, részben egyenes ÁFA) 
200 733 

3. 

KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 ivóvizes mérnöki 

(egyenes ÁFA) és műszaki ellenőri  (alanyi mentes) 

munkák  

2 472 

4. 
Szent László u. [Dobó K. u. – József Attila u. közötti 

szakasz] ivóvízvezeték rekonstrukció 
13 500 

5. Tervezés 5 533 

6. Igazgatási díjak  250 

 Összesen (II.): 262 488 

  Ivóvízágazat mindösszesen (I.+II.): 427 511 

 

1.1.  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű 

Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse. 

  

 Határidő:  2023. február 28. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 



 

1.2.  A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, 

hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési 

szerződésnek megfelelően, 2023. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  

 Határidő:  2023. december 31. 

 Felelős:  felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési 

szerződés keretében az Önkormányzat szennyvíz vagyonára vonatkozó 2023. 

évi felújítási és pótlási tervet azzal, hogy az egyes feladatok a szennyvíz 

ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében 

kerülnek meghatározásra. 

 

A szennyvíz vagyonra vonatkozó 2023. évi felújítási és pótlási terv 

 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Nettó becsült 

költség (eFt) 

I. 2022. évből áthúzódó feladatok:  

1. 
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének 

biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások 
3 838 

2. 
Ebergényi u. szennyvízvezeték-rekonstrukció mérnöki 

munkával 
137 200 

3. Tervezések 6 510 

 Összesen (I.):  147 548 

II. 2023. évi feladatok:   

1. 
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének 

biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások 
65 000 

2. 

KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 szennyvizes 

kivitelezési munkák (részben FAD, részben egyenes 

ÁFA) 

260 925 

4. 

KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 szennyvizes mérnöki 

(egyenes ÁFA) és műszaki ellenőri  (alanyi mentes) 

munkák  

3 059 

5. 
Kosztolányi u. adott szakaszok [béleléssel történő] 

szennyvízrekonstrukciója 
178 533 

6. 
Kosztolányi D. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció 

tervezése 
1 620 

7. Igazgatási díjak 250 

8. TARTALÉK 187 990 

 Összesen (II.): 697 377 

  Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.): 844 925 

 

2.1.  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű 

Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse. 

  

 Határidő:  2023. február 28. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



2.2.  A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, 

hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési 

szerződésnek megfelelően, 2023. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  

 Határidő:  2023. december 31. 

 Felelős: felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapján az Észak-

zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) 

vállalkozási szerződés(eke)t köt a víziközmű vagyonra vonatkozó, 2023. évi 

felújítási és pótlási tervben elfogadott alábbi víziközmű-fejlesztések 

megvalósítására, az előterjesztésben részletezett műszaki tartalommal:  

 

 

 

 

 

 

 

Az építési beruházásra vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi 

szerződéses feltételeket kell tartalmazniuk:  

- Fizetési feltételek: a szerződés finanszírozása az önkormányzat 

költségvetésében „Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi 

közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése” során rendelkezésre áll.  

- A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele: 

• kivitelezői nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt 

műszaki tartalommal, anyagokkal és előírt minőségben valósult meg, 

• a beépítésre került anyagok megfelelőségének igazolásai (a minőségi 

bizonylatok). 

- Szerződéses biztosítékok:  

• késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap, 

• hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibás teljesítése miatt felmerülő 

késedelem tartamára (a hiba kijavításáig) önkormányzat a nettó 

vállalkozói díj 1 %/nap - összegű hibás teljesítési kötbér kivetésére 

jogosult, 

• meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés Vállalkozó 

szerződésszegése következtében meghiúsul, Önkormányzat az ÁFA 

nélkül számított vállalkozási díj 20%-ával egyező összegű meghiúsulási 

kötbér kivetésére jogosult. 

- Szavatosság: Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a 

teljesítése keretében nyújtott szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek 

jelen Szerződésben meghatározott megrendelői elvárásoknak, valamint 

jogszabályi követelményeknek, a nyújtott szolgáltatások alkalmasak a 

szerződés céljának betöltésére.  

- Jótállás: Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettsége a szerződés 

teljesítésétől (műszaki átadás-átvétel) kezdődően 60 hónap.  

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Érintett 

ágazat 

Teljesítési 

határidő 

Vállalkozási díj 

(nettó eFt) 

1. 

Szent László u. [Dobó K. u. – 

József A. u. közötti szakasz] 

ivóvízvezeték rekonstrukció 

ivóvíz 2023.05.31. 13 500 



- Többletmunka, pótmunka: Szerződő felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy a 

Ptk 6:244. § szerinti többletmunka és pótmunka fogalmával tisztában vannak: 

• Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a vállalkozási szerződés jellegére 

tekintettel az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a 

többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.  

• Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a 

többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a 

szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.  

- A szerződésszegés jogkövetkezményeit a szerződésben rögzíteni kell.  

- Alvállalkozó igénybevétele: Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt köteles a Megrendelőnek minden a teljesítésbe bevonni kívánt 

alvállalkozót előzetesen bejelenteni.  

 

3.1.  A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződés további részleteiről történő 

tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a szerződés elkészítésére, és 

felhatalmazza az aláírására.  

 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatóját, hogy az in-house feltételek olyan 

változása esetén, melyek alapján a szerződés már nem lenne fenntartható, 

haladéktalanul jelezzen a polgármester felé a szerződés felülvizsgálata 

érdekében. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Észak-zalai víz- és Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatója 

 

 

Tárgy:  Zalaegerszeg helyi autóbusz menetrendjének megújítása, díjtételeinek 

felülvizsgálata, a Volánbusz Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása   

 

 ZMJVÖK 14/2023. (II.15.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – az 

előterjesztésben foglalt tartalommal – támogatja Zalaegerszeg helyi autóbusz 

menetrendjének és hálózati nyomvonalának megújítását.  

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata elfogadja Zalaegerszeg helyi 

autóbusz tarifarendszerének megújítását az alábbiak szerint:  

 

Menetjegyek és bérletek árai 

a helyi autóbuszjáratokon 

Bruttó egységár 

(Ft) 

Applikációban vásárolt 

mobil termékek bruttó 

egységára (Ft) 

Autóbuszon váltott menetjegy 400 bruttó Ft/db - 

Elővételben váltott menetjegy 320 bruttó Ft/db 280 bruttó Ft/db 



Összvonalas bérlet félhavi  3 520 bruttó Ft/db 3 200 bruttó Ft/db 

Összvonalas bérlet havi 7 040 bruttó Ft/db 6 475 bruttó Ft/db 

Összvonalas bérlet havi Egerszeg 

kártyás 
6 350 bruttó Ft/db - 

Tanuló havi bérlet  2 500 bruttó Ft/db 2 250 bruttó Ft/db 

Nyugdíjas havi bérlet  2 500 bruttó Ft/db 2 250 bruttó Ft/db 

10 db-os gyűjtőjegy  2 900 bruttó Ft/db - 

24 órás jegy 800 bruttó Ft/db 720 bruttó Ft/db 

Kisgyermekes havi bérlet 5 400 bruttó Ft/db - 

30 napos összvonalas bérlet 7 040 bruttó Ft/db  6 475 bruttó Ft/db  

30 napos tanuló, nyugdíjas bérlet 2 500 bruttó Ft/db 2 250 bruttó Ft/db 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugat-

magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (jogutódja: Volánbusz Zrt.) között 

2018. december 10. napján, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti 

közforgalmú, autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatainak 

ellátására létrejött közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő - az 

előterjesztés melléklete szerinti - 2.  számú módosítását. 

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 2. 

számú módosításának aláírására.  

 

 Határidő:  2023. március 03. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  Tájékoztató Zalaegerszeg város 2022. évi Zöldfelületi Stratégiájának 

végrehajtásáról, valamint a 2023. évi Cselekvési Terv meghatározása  

 

 ZMJVÖK 15/2023. (II.15.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja 

Zalaegerszeg város Zöldfelületi Stratégiájának 2022. évi beszámolóját, valamint az 

előterjesztés mellékletében található 2023. évi Cselekvési Tervét.  

 

Határidő:  2023. február 15. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  Tájékoztató a Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználásáról, valamint a 

2023. évi terv meghatározása  

 

 ZMJVÖK 16/2023. (II.15.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja 

Zalaegerszeg Környezetvédelmi Alap 2023. évi Felhasználási Tervét az 

előzetes költségbecslések alapján. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, 



hogy – az Alapban rendelkezésre álló pénzeszköz terhére – gondoskodjon 

7.000 eFt összegű előirányzat felhasználásáról az alábbi projektek 

megvalósítására.  

 1. Környezeti nevelés:  1.500 eFt 

 2. Zöldfelületek fejlesztése: 1.500 eFt 

 3. Zaj- és rezgésvédelem:  1.000 eFt 

 4. Vízvédelemi tartalékkeret:  1.000 eFt 

 5. Faápolási munkálatok elvégzése:  1.000 eFt 

 6. Nyugati ostorfák kiváltása: 1.000 eFt 

  Összesen: 7.000 eFt 

 

Határidő: 2024. január 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Környezetvédelmi Alapban szabadon rendelkezésre álló 

forrásnak – Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendeletben 

megfogalmazott feladatok ellátására történő – felhasználásáról döntsön, 

amennyiben azonnali intézkedést igénylő környezet- vagy természetvédelmi 

feladat merül fel. 

 

 Határidő: 2024. január 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  22002233..  ffeebbrruuáárr  1155--ii  kköözzggyyűűllééss  

zzáárrtt  üülléésséénn  hhoozzootttt  hhaattáárroozzaattáárróóll  
 

 
 

Tárgy:  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének a településképi hatósági 

jogkörében hozott 323-18/2022. számú határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 17/2023. (II.15.) 

határozatával a fellebbezését elutasítja, az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
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