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EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
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SZEMÉLYI RÉSZ  

 

Tárgy: Javaslat „Zalaegerszegért Díj” odaítélésére (Zárt ülés)  

 

 ZMJVK 205/2015. (XI.19.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Zalaegerszegért” díjat adományoz az 

alábbi személyeknek, szervezetnek:  

 

1. Buday Mihály 

2. Kiss Bódog Zoltán 

3. Kovács József 

4. Pesti Lászlóné 

5. Pintér László 

6. Szabó Vilmos 

7. Tóth János 

8. Dr. Tóth Zoltán 

9. Vincze Gyula 

10. Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Zalaegerszegért” díj ünnepélyes keretek 

között történő átadásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  díj átadására: 2015. december 18. 

Felelős:     Balaicz Zoltán polgármester 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

36/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

az építményadóról szóló 10/2015. (IV.24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 

(1) bekezdésében, 5. § a) pontjában, 6. és 7. §-ában, 15. §-ában, valamint 43. § (3) 

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

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

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

rendeli el:  

 

1. § Az építményadóról szóló 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 

2. §-ának 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3. magánszemély üzleti célt szolgáló építménye: olyan magánszemély tulajdonában álló 

épület, épületrész, amit a magánszemély, vállalkozó vagy vállalkozás bevétel-, nyereség-, 

jövedelem szerzése érdekében létesít, használ, hasznosít vagy ezzel kapcsolatosan költséget 

számol el.”  

 

2. § Az R. 4. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

„4. § (1) Az adó évi mértéke – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – az adóalap után 900,- 

Ft/m
2
. 

(2) Az adó évi mértéke a tényleges használati mód alapján pénzügyi szolgáltatási és 

kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, biztosítási, távközlési tevékenység, üzemanyagtöltő állomás 

(benzinkút) céljára használt, hasznosított épület, épületrész, játékkaszinóként vagy 

kártyateremként üzemeltetett, valamint a pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatási, biztosítási, távközlési, üzemanyagtöltő állomás (benzinkút), villamos energia- és 

földgáz egyetemes szolgáltatói, kereskedői és elosztó hálózati engedélyes tevékenységet 

ellátó által iroda céljára használt, hasznosított épület, épületrész esetén 1.848 Ft/m
2
. 

(3) Az adó évi mértéke a 3.500 m
2 

–t meghaladó hasznos alapterületű kereskedelmi célra 

használt, hasznosított építmény esetén 1.848 Ft/m
2
.” 

 

3. § E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 
 

 

 
 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

  

 

  

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

37/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a magánszemély kommunális adójáról szóló 16/2015. (V.22.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § 

(1) bekezdésében, 5. § b) pontjában, 6. és 7. §-ában, 26. §-ában, valamint 43. § (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 magánszemély kommunális adójáról szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 3. 

§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3. § Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 28.567,- Ft.” 

 

2. § E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

38/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete  

a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló  

32/2001. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) 

pontjában és 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 32/2001. (X.26.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: R.) 10. §-a  helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„10. § 

 

Az országosan védett növény- és állatfajok gyakori előfordulási helyei, illetve a helyi 

természeti értékek előfordulási helyei alapján helyi védettség alá kerülnek az alábbi területek: 

1. Csácsi arborétum 

2. Deák téri park 

3. platánsorok ( Platán sor, Landorhegyi út, Zrínyi út, Bíró M. út) 

4. Dózsa-liget 

5. Göcsej-Palatinus Étterem és Panzió kertje 

6. szenterzsébethegyi gesztenyefa 

7. olai temetőben lévő hársfa 

8. olai vasútállomásnál lévő hársfák 

9. botfai vadgesztenyesor 

10. Azáleás-völgy  

11. 20145 hrsz.-ú ingatlanon lévő hársfa  

12. Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 3. sz. alatti hársfa  

13. Parkerdő 

14. Pálosfai-patak völgye 

15. Bozsoki-domb 

16. Bozsoki és Szabadság u. K-i oldalán lévő gömbkőris fasor 

17. Andráshida utca 33/A. szám alatti, 7288/13 hrsz-ú ingatlan parkja 

18. Batthyányi u. 2. sz. alatti Göcseji Múzeum előtt álló juharlevelű platánfa” 

2. § 

 

A R. a következő 22/F. §-al egészül ki: 

 

„22/F.§ 
 

(1)   Védett természeti érték a Batthyányi u. 2. sz. alatti Göcseji Múzeum előtt álló 

 juharlevelű platánfa.  

 

(2)  A védetté nyilvánítás célja az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket 

 képviselő juharlevelű platánfa hosszútávú védelme.  



(3)   Az érintett ingatlan jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, 

 természetvédelmi célját, helyrajzi számát, valamint a juharlevelű platánfa védelmére 

 vonatkozó kezelési tervét a 18. melléklet tartalmazza.” 

 

3. § 

  

A R. kiegészül a rendelet 1. melléklete szerinti 18. melléklettel.  

 

 

4. § 
 

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

hatályát veszti. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    1. melléklet a 38/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelethez 

„18. melléklet a 32/2001. (X. 26.) önkormányzati rendelethez  

 

18.1. A Batthyányi u. 2. sz. alatti Göcseji Múzeum előtt álló juharlevelű platánfa 

természeti értéke 

 

18.1.1. A faegyed rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai 

 

A juharlevelű platán a Batthyányi u. 2. szám alatti Göcseji Múzeum K-i homlokzatának 

tengelyében helyezkedik el. Szabadállású fa, becsült kora 120-130 év. 

 

A védelem célja: az idős juharlevelű platán hosszútávú védelme, mely idős korával jelentős 

botanikai és esztétikai értéket képvisel. 

 

18.1.2. Növénytársulások : 

A terület, - mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában 

megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-

Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemzés EU 

kompatibilissé válik. 

 

S7M Facsoportok, erdősávok, fasorok     CORINE: 84.1, 84.3 

 

Urbánus környezetben védelmi, esztétikai céllal létesített kis kiterjedésű, többnyire 

vonalas jellegű facsoportok. 

 

18.1.3. Védett növényfajok 

 

(A védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvénybe nem védett.) 

 

Név Állomány Természetvédelmi érték 

Ft/pld 

Platanus acerifolium juharlevelű platán 1 tő - 

 

18.2. A Batthyányi u. 2. sz. alatti Göcseji Múzeum előtt álló juharlevelű platánfa egyedi 

természeti érték kezelési terve 

 

d) Korábban a támasztógyökereket borító aszfaltréteget eltávolították, térburkolatot 

alakítottak ki a tőrész körül szabad talajfelülettel, melynek folyamatos karbantartása 

szükséges. 

e) Az elszáradt ágak eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell.  

f) Javasolt a faegyed védettséget jelölő tábla elhelyezése. 

 

Jelenlegi tulajdoni viszonyok: 

 

A terület önkormányzati tulajdonban van. 

 

Kezelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

 

 



Tervezett tulajdoni viszonyok:  

 

A védett fa hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.  

 

18.3. A Batthyányi u. 2. sz. alatti Göcseji Múzeum előtt álló juharlevelű platánfa  

ingatlanjának helyrajzi számos jegyzéke 
 

Sor

-

szá

m 

Helyrajzi 

szám 

Művelési ág Terület 

(m2) 

Tulajdonos/kezelő 

1 3622 kivett múzeum Terület 
nélkül 

védett 

Zalaegerszeg M.J. Város Önkorm. 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

39/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

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

 módosításáról 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 12. § g.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„g.) közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) 

bekezdés 1. pontjában meghatározott személy.” 

 

2. § Az R. 1. mellékletének 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

"1. Országos kirakóvásár 

 

Helye: - iparcikk vásár a Városi Sportcsarnok előtti terület, az Udvardy Ignác tér 

(2897/15 hrsz.) és a 2897/18 hrsz-ú terület Jégcsarnok melletti burkolt része. 

             - zöldség, gyümölcs árusítás a vásárcsarnokban és piactéren. 

 

 Ideje: minden hónap második keddje 

 

 Időtartama : Mindenkori téli-nyári időszámításhoz alkalmazkodva.  

    Nyári időszámítás szerint : 6,00 -14,30 h 

    Téli időszámítás szerint    : 6,30-14,30 h" 

 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

Balaicz Zoltán  Dr. Kovács Gábor  

  polgármester jegyző 



 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI  

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

 ZMJVK 188/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

63/2015/2. (III.5.), 149/2015/1. (IX.17.), 172/2015. (IX.17.), 173/2015. 

(IX.17.), 174/2015. (IX.17.), 177/2015/1.,2.,4. (X.22.), 179/2015/II. (X.22.), 

181/2015. (X.22.), 182/2015. (X.22.), 183/2015. (X.22.), 185/2015. (X.22.), 

187/2015. (X.22.) számú lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 109/2015.(V.13.) közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja. 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 142/2015.(VI.18.) közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja. 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 153/2015.(IX.17.) közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 155/2015.(IX.17.) közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2016. január 31-re módosítja. 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 179/2015.(X.22.) közgyűlési 

határozat III. pontjának végrehajtási határidejét 2015. december 31-re 

módosítja. 

7. A közgyűlés felkéri a polgármestert az ingatlanközvetítők bevonására 

vonatkozó, az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet 

alapján történő beszerzési eljárás – a közgyűlés 170/2015. (IX.17.) 

határozatában szereplő – változatlan ajánlattevői körrel és változatlan 

feltételekkel történő ismételt lefolytatására, azzal, hogy a hiánypótlás határideje 

5 nap, valamint eredményes eljárás esetén a nyertes ingatlanközvetítő céggel a 

megbízási szerződés aláírására. 

 A nyertes ajánlattevővel az önkormányzat 6 hónap meghatározott időre szóló, 

2016. január 1-től 2016. június 30-ig tartó időszakra vonatkozóan megbízási 

szerződést köt. 

  

 Határidő: megismételt beszerzési eljárás kiírására: 2015. november 25. 

   ingatlanközvetítői ajánlatok beérkezésére: 2015. december 7. 

   megbízási szerződés aláírására: 2015. december 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Sportkoncepciója és Sportfinanszírozási 

koncepciója 2016-2019.  

  

 ZMJVK 189/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város 2016-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepcióját és Sportfinanszírozási 

koncepcióját, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Sportkoncepcióban és 

a Sportfinanszírozási koncepcióban foglaltak megvalósításáról.  



Határidő: folyamatos 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Közművelődési és könyvtári intézményrendszer átalakítása  

  

 ZMJVK 190/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városrészek 

Művelődési Központja és Könyvtárát, mint önálló jogi személyként működő 

önkormányzati költségvetési szervet 2015. december 31. napjával megszünteti. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városrészek 

Művelődési Központja és Könyvtára közművelődési közfeladatát a Keresztury 

Dezső Városi Művelődési Központ, míg nyilvános könyvtári ellátás 

közfeladatát a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár keretei között kívánja 

biztosítani a jelenlegi feladatellátási helyek megtartása mellett. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városrészek 

Művelődési Központja és Könyvtára megszüntető okiratát az előterjesztés 1. 

sz. melléklete szerinti tartalommal 2015. december 31-i hatállyal elfogadja. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megszüntető okirat aláírására és a 

szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. november 27. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete 

szerinti tartalommal 2016. január 1-jei hatállyal elfogadja, azzal a 

módosítással, hogy az 1.2.2. telephely megnevezése pontban a tagintézmény 

neve Kertvárosi Művelődési Központ helyett Apáczai Csere János Művelődési 

Központ, a Csácsi Művelődési Ház helyett Csácsbozsoki Művelődési Ház 

legyen. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. november 27. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 

tartalommal 2016. január 1-jei hatállyal elfogadja. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. november 27. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városrészek 

Művelődési Központja és Könyvtára fizikai dolgozó létszámkeretét 1 fővel 

csökkenti és az intézmény létszámkeretét 2015. december 31-i hatállyal 24 

főben határozza meg. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás átvezetéséről a 

költségvetési rendelet IV. negyedévi módosításakor gondoskodjon. 

 A Közgyűlés felkéri az intézményvezetőt, hogy a szükséges munkáltatói 

intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: A költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

  felkérésre: Wohner Csaba,  

a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára 

igazgatója 

 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ népművelő, könyvtáros létszámkeretet 3 fővel, a fizikai 

dolgozó létszámkeretét 9,5 fővel csökkenti, továbbá egyéb szakalkalmazott 

létszámkeretet 1 fővel, az ügyviteli dolgozó létszámkeretet 2,5 fővel megemeli 

és az intézmény létszámkeretét 2015. december 31-i hatállyal 34 főben 

határozza meg. 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás átvezetéséről a 

költségvetési rendelet IV. negyedévi módosításakor gondoskodjon. 

 A Közgyűlés felkéri az intézményvezetőt, hogy a szükséges munkáltatói 

intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: A költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

  felkérésre: Flaisz Gergő,  

  a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ igazgatója 

 

6.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ létszámkeretét 2016. január 1-jei hatállyal 54 főben 

határozza meg. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtárának a 

Keresztury Dezső Városi Művelődési Központba történő beolvadásával 

kapcsolatos pénzügyi, számviteli intézkedéseket tegye meg és a közművelődési 

közfeladat átvételéhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok 

meghatározásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

7.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtár létszámkeretét 2016. január 1-jei hatállyal 54 főben határozza meg. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtárának a Deák 

Ferenc Megyei és Városi Könyvtárba történő beolvadásával kapcsolatos 

pénzügyi, számviteli intézkedéseket tegye meg és a nyilvános könyvtári ellátás 



közfeladat átvételéhez kapcsolódó költségvetési előirányzatok 

meghatározásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

8.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Wohner Csabának, a 

Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára magasabb 

vezetői (igazgató) beosztására szóló, 2013. augusztus 1-jétől 2018. július 31-ig 

terjedő megbízását 2015. december 31-i hatállyal visszavonja. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízás 

visszavonásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

Tárgy: A Hevesi Sándor Színházzal és a Griff Bábszínházzal kötendő fenntartói 

megállapodás jóváhagyása  

  

 ZMJVK 191/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Hevesi Sándor 

Színházzal és a Griff Bábszínházzal kötendő, az előterjesztés 1. és 2. melléklete 

szerinti fenntartói megállapodást. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodások aláírására és felkéri a szükséges további intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2015. november 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 32/2001. (X.26.) 

önkormányzati rendelet módosítása              

 

 ZMJVK 192/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Müller Imre okl. 

erdőmérnök, okl. mérnök tanár, igazságügyi szakértő által 2015. évben 

elkészített, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város helyi természetvédelmi területeinek bővítését alátámasztó szakértői 

véleményt. 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

ZÉSZ soron következő módosításánál gondoskodjon a helyi jelentőségű 

természeti értékek védelméről szóló 32/2001. (X.26.) önkormányzati rendelet 

2015. november 19-i közgyűlésen elfogadott módosításában foglaltak 
átvezetéséről. 

 



Határidő:  2016. december 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díj, helybiztosítási díj, 

helypénz és óvadék mértékének felülvizsgálata, valamint a vásárokról és piacokról szóló 

50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

 ZMJVK 193/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a vásárokon és 

piacokon alkalmazott területhasználati díj, helybiztosítási díj, helypénz és óvadék 

megállapítására vonatkozó ZMJVK 188/2012. (XI.22.) sz. határozatában foglalt 

díjtételek kerüljenek alkalmazásra 2016. január 1. napját követően is.  

A közgyűlés felkéri a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy az 

érintettek értesítéséről gondoskodjon. 
 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős:  felkérésre: Horváth István igazgató 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Alapító 

Okiratának módosítása  

 

 ZMJVK 194/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat 

és Gyermekjóléti Központ alapító okiratot módosító okiratát és a Zalaegerszegi 

Család- és Gyermekjóléti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal 2016. 

január 01-jei hatállyal elfogadja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2015. november 23. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása  

 

 ZMJVK 195/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gondozási Központ 

alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal 2016. 

január 01-jei hatállyal elfogadja. 

 



A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2015. november 23. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

Tárgy: Beruházási célterületté nyilvánítás kezdeményezése  

 

 ZMJVK 196/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a város gazdaságfejlesztését szolgáló 

új logisztikai központ, valamint tudományos és technológiai park kialakítása 

érdekében kezdeményezi a 0779; 0781/1; 0781/2; 0788/2; 0788/26; 0791/7; 0828/5 

hrsz-ú ingatlanok kiemelt beruházási célterületté nyilvánítását. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyújtsa be a kérelmet Magyarország 

Kormányához a fenti földterületek kiemelt beruházási célterületté nyilvánítása 

érdekében. 

 

Határidő:  2015. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A Lakásalap 2016. évi tervezett felhasználása  

  

 ZMJVK 197/2015. (XI.19.) sz. határozata 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. évre a Lakásalapból az alábbi 

összegek kötött célú felhasználását tervezi: 

 

Ssz.: Felhasználás megnevezése: 
Felhasználás 

tervezett helye 
Költsége (eFt): 

1. 
R. 2. § (1) bek. a-b) pontja szerint  új 

lakások építésére, illetve lakóépületek 

felújítására, korszerűsítésére, 

-- 80.000,- 

2. 

R. 2. § (1) bek. b) pontja szerint  

önkormányzati tulajdonban lévő mintegy 30 

db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, 

korszerűsítése 

--- 45.000,- 

3. 
R. 2. § (1) bek. c) pontja szerint  

városrehabilitációra (Belváros 

rehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések) 

--- 105.000,- 

4. 
R. 2. § (1) bek. c) pontja szerint  

városrehabilitációra 

(Belváros rehabilitáció folytatása )  

--- 20.000,- 



5. 
R. 2. § (1) bek. e) pont szerint                       

első lakáshoz jutók támogatása 
--- 10.000,- 

6. 
R. 2. § (1) bek. e) pont szerint                       

lakhatási krízisalap 
--- 15.000,- 

Összesen: 275.000,- 

Lakásalap maradványa tervezett felhasználás után:     5.000,- 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Lakásalap engedélyezett mértékű és 

elhatározott célú felhasználásáról időarányosan gondoskodjon. 
 

Határidő:  2016. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Közös ügyfélszolgálati iroda bejegyzése az alapító okiratokba  

              

 ZMJVK 198/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Lakáskezelő, Építőipari 

és Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39., cégjegyzékszáma: 20-

09-060878) alapítója, a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ Az Alapító Okirat preambulumának helyébe 2015. november 19. 

napjától az alábbi szövegrész lép: 

„Mely a jelen alapító okirat 1.) pontjában megnevezett alapító, ZMJVK 

198/2015. (XI.19.) sz. határozata szerint a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján az alábbiak 

szerint került egységes szerkezetbe foglalásra.” 

 

2./ Az Alapító Okirat 3./ pontjának helyébe 2015. november 19. napjától 

az alábbi szövegrész lép: 

„3./  A társaság székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39. 

3.1/ A társaság telephelye:8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/C. földszint 

4.” 

 

3./ Az Alapító Okirat 8./ pontja 2015. november 19. napjától az alábbi 

tevékenységi körrel kerül kiegészítésre: 

„6619’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység” 

 

4./ Az Alapító Okirat 8./ pontjában 2015. november 19. napjától: 

a 3530’08 Teaor számon tévesen „gázellátás”-nak feltüntetett 

tevékenység helyesen: „3530’08 Gőzellátás, légkondícionálás-ra 

módosul.” 

 

5./ Az Alapító Okirat 9./ j) pontjának helyébe 2015. november 19. 

napjától az alábbi szövegrész lép: 

„j) minden olyan eset, amelyet a 2013. évi V. törvény (Ptk.) a taggyűlés 

kizárólagos feladatkörébe utal.” 

 

6./ Az Alapító Okirat 11./ pontjának utolsó bekezdése helyébe 2015. 

november 19. napjától az alábbi szövegrész lép: 



„Az egyedüli tag a vezető tisztségviselő részére írásban utasítást adhat, 

melyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles, de ez esetben 

mentesül a 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti felelősség alól.” 

 

7./ Az Alapító Okirat 14./b) pontjának helyébe 2015. november 19. 

napjától az alábbi szövegrész lép: 

„b) a cégbíróság a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) meghatározott okok 

miatt megszünteti” 

 

8./ Az Alapító Okirat 18./ pontjának helyébe 2015. november 19. 

napjától az alábbi szövegrész lép: 

„A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell 

alkalmazni.” 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri 

az ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

felkérésre: Pais Kornél ügyvezető 

 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lakáskezelő, Építőipari és 

Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39., cégjegyzékszáma: 20-09-

060878) jelen Alapító Okirat módosításának elfogadásával egyidejűleg a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel 

összhangban álló továbbműködésről is dönt és a Társaság működését a Ptk. 

hatálya alá helyezi. 

 

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat cégbíróságnak történő 

benyújtására. 

 

 Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: felkérésre: Pais Kornél ügyvezető 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Városgazdálkodási Kft. 

(8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26., cégjegyzékszáma: 20-09-

061069) alapítója, a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 

I./ Az Alapító Okirat 2./ pontjának a társaság telephelyeit felsoroló 

rendelkezései kiegészülnek az alábbi telephellyel, azzal, hogy a 2./ pont 

egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak: 

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/C. 

 



II./ Az Alapító Okirat 4./ pontjának a társaság tevékenységi köreit felsoroló 

rendelkezései kiegészülnek az alábbi tevékenységgel, azzal, hogy a 4./ 

pont egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak: 

5530’08 Kempingszolgáltatás 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri az 

ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

felkérésre: Horváth István ügyvezető 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26., 

cégjegyzékszáma: 20-09-073507) alapítója, a társaság Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ Az Alapító Okirat preambulumának helyébe 2015. november 19. 

napjától az alábbi szövegrész lép: 

„Mely a jelen alapító okirat 2.) pontjában megnevezett alapító, ZMJVK 

198/2015. (XI.19.) sz. határozata szerint a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései alapján az alábbiak 

szerint került egységes szerkezetbe foglalásra.” 

 

2./ Az Alapító Okirat 1.3 pontjában a társaság telephelyei szövegrész 

2015. november 19. napjától az alábbival kerül kiegészítésre: 

„8900 Zalaegerszeg, Deák tér  3/C.  földszint 4.” 

 

3./ Az Alapító Okirat 18.2 pontjának helyébe 2015. november 19. 

napjától az alábbi szövegrész lép: 

„A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) gazdasági 

társaságokról szóló rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri az 

ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 

 

Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

felkérésre: Horváth Márton ügyvezető 

 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk utca 26., cégjegyzékszáma: 20-09-



073507) jelen Alapító Okirat módosításának elfogadásával egyidejűleg a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel 

összhangban álló továbbműködésről is dönt és a Társaság működését a Ptk. 

hatálya alá helyezi. 

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat cégbíróságnak történő 

benyújtására. 

 

 Határidő: 2015. november 30. 

Felelős: felkérésre: Horváth Márton ügyvezető 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

Tárgy: Ellátási szerződés megkötése Nagypáli Község Önkormányzatával családsegítés 

és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítására  

  

 ZMJVK 199/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nagypáli Község Önkormányzatával 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátására kötendő ellátási szerződést az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.  

 

Határidő:  2015. december 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2016. január 1. napjától alkalmazandó 

bérleti díjainak felülvizsgálata  

  

 ZMJVK 200/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az önkormányzati 

nem lakás célú helyiségek hasznosítása során a 2016. január 1-től megkötésre kerülő 

bérleti szerződésekben alkalmazott bérleti díjak megállapításakor ZMJVK 262/2011. 

(XII.21.) sz. közgyűlési határozatban foglalt alap bérleti díjtételek kerüljenek 

alkalmazásra. 

 

Határidő: 2016. november 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

  felkérésre: Pais Kornél ügyvezető, LÉSZ Kft. 

 

Tárgy: Közterület elnevezése  

  

 ZMJVK 201/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, 0146/1 hrsz.-ú 

közterületnek (kivett országos közút) Alsóerdei út elnevezést adja. 

  

A közterület elnevezésének időpontja: 2015. november 19. 



 

A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a közterület elnevezésével kapcsolatos további 

feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2015. november 30. 

Felelős: Dr. Kovács Gábor jegyző 

 

Tárgy: Andráshidai repülőtér (Zalaegerszeg 0679/1-2 és 7177 hrsz-ú ingatlanok) 

hasznosítása  

  

 ZMJVK 202/2015. (XI.19.) sz. határozata 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az andráshidai 

repülőtér Zalaegerszeg 0679/1 hrsz-ú, 37.418 m
2
 nagyságú, kivett sporttelep 

megnevezésű, Zalaegerszeg 0679/2 hrsz-ú, 886.006 m
2
 nagyságú, kivett lakóház és 

sporttelep megnevezésű, valamint Zalaegerszeg 7177 hrsz-ú, 5.455 m
2
 nagyságú, 

kivett épület, udvar megnevezésű ingatlanainak 2016. január 1-től 2017. december 

31-ig tartó üzemeltetésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására. 

 

Az üzemeltetés a Zalaegerszeg 0679/1 hrsz-ú és Zalaegerszeg 7177 hrsz-ú ingatlanok 

teljes egészére, valamint a Zalaegerszeg 0679/2 hrsz-ú ingatlan mintegy 48,3 hektár 

nagyságú északi részterületére, valamint az azon található fogadó- és légi-irányító 

épületre vonatkozik. 

 

Az üzemeltetés időtartama alatt az önkormányzat a nyilvános pályázat nyertes 

ajánlattevője által meghatározott üzemeltetési díjat fizet az üzemeltető részére. Az 

eljárás során lefolytatandó tárgyaláson (negatív licit) az induló üzemeltetési díj 

mértéke havi bruttó 398.780,- Ft (314.000,- Ft + ÁFA) 

A pályázók által fizetendő pályázati biztosíték összege 400.000,- Ft. 

A pályázaton nyertes üzemeltető az üzemeltetési szerződés megkötésekor 

1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű óvadékot köteles biztosítani. 

 

Követelmények a pályázókkal szemben: 

- az elmúlt öt évben folyamán megszakítás nélkül legalább 3 évig végzett 

repülőtér üzemeltetést, 

- az előző két lezárt üzleti év egyikében sem volt veszteséges, 

- az előző két lezárt üzleti év során minden évben legalább 50 millió forint 

árbevételt ért el, 

- legalább 10 millió forint vagyonnal (saját tőkével) rendelkezik, 

- a pályázati felhívás megjelenésétől visszafelé számított 24 hónapban nem állt 

és jelenleg sem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt, 

- nincsenek köztartozásai.  



A pályázati kiírásban - és a megkötendő üzemeltetési szerződésben az üzemeltető 

kötelezettségeként - szerepeltetni kell az alábbiakat: 

- gondoskodnia kell a repülőtér rendeltetés szerinti állapotban tartásáról, az 

ingatlan, a parancsnoki épület, valamint a 7177 hrsz-ú terület és az azon 

található NDB irányadó karbantartásáról, működőképes állapotban tartásáról; 

- üzemeltető igény esetén, saját belátása szerint jogosult az NDB irányadót 

működtetni, és annak használatáért díjat kérni; 

- jogosult és köteles arra, hogy a repülőtéren a légiközlekedéssel összefüggő 

tevékenységet, mint üzemeltető ellássa, ehhez saját költségén ő szerzi be – 

előírás szerint, a hatóságok által megjelölt időszakonként – a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság, valamit az egyéb 

szakhatóságok engedélyét; 

- az önkormányzat által is elfogadott, a repülőtér rendjéről szóló, hatályos 

szabályzat előírásai és a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján biztosítja és 

ZMJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályával együttműködve 

koordinálja a repülőtéren folyó légiközlekedési- és sporttevékenységeket; 

- biztosítja a kifutópálya-sáv akadálymentességét, a talaj és a fű megfelelő 

karbantartását, szükség szerinti hengerlését, nyírását, a szegélyek és pályajelek 

jó állapotban tartását, a technikai eszközök és a repülőtér működéséhez 

szükséges engedélyek és okmányok rendelkezésre állását; 

- feladata az ingatlan-együttes tisztán és rendben tartása, őrzése, karbantartása, a 

felmerülő hibaelhárítások biztosítása. A létesítményre vagyon- és 

felelősségbiztosítást az ajánlattevőnek kell kötni; 

- amennyiben új szolgáltatásokat kíván nyújtani, úgy az azok végzéséhez 

szükséges engedélyeket neki szükséges megszerezni, valamint tárgyi 

feltételeket ő teremti meg; 

- köteles fizetni a közüzemi költségeket, a távközlési költségeket, az 

engedélyezés költségeit, összefoglalva: a repülőtér Zalaegerszeg 0679/1 és 

0679/2 hrsz-ú, valamint a kapcsolódó Zalaegerszeg 7177 hrsz-ú ingatlanon 

felmerülő működtetési és üzemeltetési költségeket; 

- köteles gondoskodni az önkormányzat által átadott műszaki berendezések 

megfelelő állapotáról, esetleges javíttatásáról, a szükséges engedélyek 

folyamatos megszerzéséről, valamint gondoskodik az eszközök avulási 

pótlásáról; 

- a hatályos nemzetközi és hazai jog alapján összeállított és a légügyi hatóság 

által jóváhagyott „Védelmi Terv” dokumentumban foglaltak alapján 

gondoskodik a repülőtér biztonságáról; 

- köteles jelezni az önkormányzat felé a repülőtér-használattal, az ingatlan 

egészével, valamint az épülettel és a telepített eszközökkel kapcsolatos 

esetleges rendellenességeket. Havária, illetve illetéktelen behatolás esetén az 

önkormányzaton kívül köteles értesíteni az illetékes hatóságokat; 

- jogosult beszedni a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységből származó 

bevételeket, ezek növelése érdekében, saját eszközeivel, térítés ellenében 

igénybe vehető, a repülőtéri funkciót nem korlátozó szolgáltatásokat nyújthat 

és vállalkozási tevékenységet végezhet; 

- a repülőtéren megtartott, saját szervezésű rendezvényekből származó 

bevételek, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokból származó bevételek szintén 

az üzemeltető bevételeit képezik; 



- a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény alapján a repülőtér 

használatáért ellenszolgáltatást kérhet, amelynek díjai jogosult saját 

határkörében megállapítani; 

- köteles évente egy alkalommal nyilvános repülőnapot tartani az ZMJV 

Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályával előzetese egyeztetett 

időpontban; 

- köteles folyamatosan a havi üzemeltetési díj 10 %-ának megfelelő összegű 

jólteljesítési garanciát biztosítani; 

- esetleges meghiúsulási kötbér megfizetése; 

     - az üzemeltetés az alábbi tevékenységekre terjed ki: 

- a repülőtér nyitva tartása; a légyügyi hatósággal egyeztetett „Repülőtér 

rend” szerint; 

- a légügyi hatóság által előírt személyzet biztosítása a nyitva tartás alatt; 

- repülésbiztonsági szolgálat ellátása; 

- a repülőtéren folyó szakmai tevékenységek ellenőrzése, kontrollja; 

- a repülőtér használata szakmai feltételeinek biztosítása, ideértve a pálya 

és egyéb területek karbantartását is; az ehhez szükséges eszközök 

beszerzése, karbantartása; 

- a leltárba foglalt eszközök, berendezések, gépek rendeltetésszerű 

használata, karbantartása, mely eszközökért anyagi felelősséggel tartozik; 

- az épület takarítása; 

- a nyitvatartási időn kívül folyamatos őrzés biztosítása; 

- kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatokat azok értékelése 

érdekében terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő: nyilvános üzemeltetési pályázat kiírására: 2015. november 25. 

  pályázati ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2015. december 17. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: Zalaegerszegi Duális Szakképző Központ koncepció (II)  

 

 ZMJVK 203/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a Zalaegerszegi 

Duális Szakképző Központ létrehozásában a város aktív szereplőként 

(tulajdonosként) részt vegyen. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

létrehozandó Duális Szakképző Központ működtető társaságban való 

önkormányzati szerepvállalás előkészítésére, és ennek feltételeire kidolgozott 

javaslatot terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



Tárgy: Alapítvány támogatása  

  

 ZMJVK 204/2015. (XI.19.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sport Bizottság 121/2015/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi 

alapítvány részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. 
Alapítvány 

megnevezése 
Pályázott cél 

Támogatás 

összege 

Költségvetési  

sor 

1. 

„Munkácsy 

Szakközépiskoláért” 

Alapítvány 

Adventi, karácsonyi 

ünnepségek 

megrendezése 

50.000 Ft 

2015. évi  

közöss. műv. 

pályázatok 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2015. november 27. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 
A közgyűlés 2015. november 19-i ülésén tárgyalt  

tájékoztató 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 

 külföldi utazásról (Szakmai út Bajorországba)  
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