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SSZZEEMMÉÉLLYYII  RRÉÉSSZZ  

 
ZMJVK 30/2019. (III.07.) sz. hat. A zalaegerszegi I. sz. iskolafogászati 

körzet ellátására meghirdetett pályázat 

elbírálása 

 

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 

ZMJVK 6/2019. (III.08.) ÖR. a szociális szolgáltatásokról és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátásokról szóló 45/2005. (X.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 7/2019. (III.08.) ÖR. a települési támogatásról és a 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 

3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 



ZMJVK 8/2019. (III.08.) ÖR. a településkép védelméről szóló 42/2017. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 9/2019. (III.08.) ÖR. a helyi jelentőségű természeti értékek 

védelméről szóló 32/2001. (X.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

 
ZMJVK 27/2019. (III.07.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 28/2019. (III.07.) sz. hat. A településkép védelméről szóló 42/2017. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosítás véleményezési szakaszában 

beérkezett észrevételek megtárgyalása, 

valamint a rendelet módosítása 

 

ZMJVK 29/2019. (III.07.) sz. hat. A helyi jelentőségű természeti értékek 

védelméről szóló 32/2001. (X.26.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVK 31/2019. (III.07.) sz. hat. A Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda 

alapító okiratának módosítása 

 

ZMJVK 32/2019. (III.07.) sz. hat. Alapítványok támogatása 

 

ZMJVK 33/2019. (III.07.) sz. hat. A „Zalaegerszegi Ganz Ábrahám Ifjú 

Polgárőr Egyesület” névhasználati 

kérelme 

 

ZMJVK 34/2019. (III.07.) sz. hat. Kovács Károly Tagkollégium „A” épület 

(Zalaegerszeg 4876/A hrsz) főzőkonyha 

hasznosítása 

 

ZMJVK 35/2019. (III.07.) sz. hat. A 3B HUNGÁRIA Kft.-vel és a 

SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.-

vel kötött bérleti szerződés felülvizsgálata, 

földhasználati jog alapítása 

 

ZMJVK 36/2019. (III.07.) sz. hat. Kerékpáros sportpálya kialakítása a 

Zalaegerszeg, alsóerdei 722 hrsz-ú 

ingatlanon 

 

ZMJVK 37/2019. (III.07.) sz. hat. A víziközmű vagyonra vonatkozó 2019. 

évi felújítási és pótlási terv elfogadása 

 



ZMJVK 38/2019. (III.07.) sz. hat. „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex 

turisztikai fejlesztése” című projekt 

műszaki tartalmának módosítása 

 

ZMJVK 39/2019. (III.07.) sz. hat. „Zöld Zala-part – Zala holtág revitalizáció 

és rekreációs célú vízparti sétány” című 

projekt támogatási szerződésének 

megszüntetése 

 

ZMJVK 40/2019. (III.07.) sz. hat. A Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 48. szám 

alatti 3343/2 hrsz-ú munkásszálló 

hasznosítása 

 

ZMJVK 41/2019. (III.07.) sz. hat. A településrendezési eszköz módosítását 

megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítás (Ady utca - Eötvös utca -

Mártírok útja tömb északi része, Gébárti-

tó körbejárhatósága) 

 

ZMJVK 42/2019. (III.07.) sz. hat. A zalaegerszegi 24225 hrsz-ú ingatlan 

(Meredek utca), valamint a zalaegerszegi 

0686/32 hrsz-ú ingatlan (Reptéri utca) 

belterületbe vonásához szükséges terület-

felhasználási célt tartalmazó döntés 

meghozatala 

 

ZMJVK 43/2019. (III.07.) sz. hat. Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 

2018. évi támogatott munkaerő-

kölcsönzési tevékenységéről 

 

ZMJVK 44/2019. (III.07.) sz. hat. Tájékoztató Zalaegerszeg város 

Környezetvédelmi Programjának 

végrehajtásáról, valamint a 2019. évi 

Cselekvési Terv meghatározása 

 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 A közgyűlés 2019. március 7-i ülésén 

tárgyalt tájékoztatók 

 

 Tájékoztató a 2019. március 7-i közgyűlés 

zárt ülésén hozott határozatáról 

 

  



SSZZEEMMÉÉLLYYII  RRÉÉSSZZ  

  

  
Tárgy:A zalaegerszegi I. sz. iskolafogászati körzet ellátására meghirdetett pályázat 

elbírálása 

 

 ZMJVK 30/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. április 1-jétől kezdődően a 

zalaegerszegi I. számú iskolafogászati körzet ellátásával – a benyújtott pályázat 

elbírálását követően határozatlan időre - Dr. Pallósné dr. Iván Delinke Kornélia 

fogorvost, valamint a ”Pallós-Dental" Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, 

egészségügyi szolgáltatót bízza meg.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ellátási szerződést kösse meg. 

 

Határidő:  2019. március 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

6/2019. (III.08.) önkormányzati rendelete 

a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 

45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(3) bekezdésében kapott 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (8) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(8) Ha a kérelmező vagy törvényes képviselője az intézményvezető, a fenntartó vagy az 

általa megbízott személy (6) bekezdés szerinti döntését vitatja, a (7) bekezdés szerinti értesítés 

kézhezvételét követő 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A 3. § (2) bekezdés b), c), e) 

pontjai, valamint ia), ic), id), if), ja), ka) alpontjai esetében a társulás elnöke, továbbá a 3. § 

(2) bekezdés d) pontja és a 3. § (3) bekezdés a), b) pontjai esetében a polgármester, a 

közgyűlés által átruházott hatáskörben dönt az ellátás igénybevételéről.” 

 

2. § 
 

A R. 8. §-a az alábbi (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) Jóváhagyja az intézmény szakmai programját, valamint a nappali és bentlakásos 

intézmények esetében a házirendet, illetve megtagadja azok jóváhagyását, ha nem felelnek 

meg az Szt-ben, Gyvt-ben, valamint a külön jogszabályokban előírt feltételeknek. 

(4) Jóváhagyja az intézmények szervezeti és működési szabályzatát.” 

 

3. § 

 
A R. 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A családsegítés szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.”  

 

4. § 

 

A R. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes.”  

 



5. § 

 

 

A R. 29. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A gyermek napközbeni ellátása vonatkozásában a térítési díjak az intézményi élelmezés 

nyersanyagköltségeiről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott időponttól kerülnek 

bevezetésre.” 

 
6. § 

 

A R. 29. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A rendelet 3.§ (2) bekezdés b), c), ic), id), if) pontjában meghatározott ellátási formánál a 

személyi térítési díj összegét az intézményvezető a 7. mellékletben foglalt értékhatárok 

figyelembevételével csökkentheti.” 

 

7. § 

 

A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

8. § 

 

A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

 

9. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti a R. 6. § (7) bekezdése és 7. § (2) bekezdése.  

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a 6/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez 

 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátások 

intézményi térítési díja 

 

I. Gyermekek napközbeni ellátása 

I.I. Gyermekétkeztetés 

 

Ellátási forma Intézményi térítési díj 

ÁFA-val növelt  

napi összege 

 bölcsődei gyermekétkeztetés 519 Ft/fő 

 bölcsődei ellátáson kívüli 

gyermekétkeztetés   

1025 Ft/fő 

 óvodai napközi otthon 484 Ft/fő 

 általános iskolai napközi otthon 627 Ft/fő 

 általános iskolai ebéd 390 Ft/fő 

 középiskolai kollégium 1005 Ft/fő 

  középiskolai ebéd  436 Ft/fő 

 

I.2. Bölcsődei gondozás 
 

A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 240 Ft/nyitvatartási nap 

 

I.3. A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásai 

I.3.1. Időszakos gyermekfelügyelet  

 
Intézményi térítési díj napi összege: 

 heti 1 – 2 nap:        1.500 Ft/nap  

 heti 3 – 5 nap:      1.000 Ft/nap 

 félnapos ellátás heti 1 – 2 nap:    1.000 Ft/nap 

 félnapos ellátás heti 3 – 5 nap:       650 Ft/nap 

 bérlet 5 alkalomra egész napos ellátás:   6.250 Ft 

 bérlet 5 alkalomra fél napos ellátás:   4.200 Ft 

 

I.3.2. Játszóház 

Óradíj összege:       300 Ft/óra  
 

I.3.3. Sószoba 
Havidíj összege:       200 Ft/hó (heti 2 alkalom, októbertől áprilisig) 

 

 

II. Szociális szolgáltatások 

 

II.1. Étkeztetés 

 

Intézményi térítési díj napi összege (ÁFA-val növelt):    700 Ft 
Intézményi térítési díj napi összege étel kiszállítása esetén (ÁFA-val növelt): 830 Ft 

 

 

 

 

 



II.2. Házi segítségnyújtás 

 

Intézményi térítési díj egy gondozási órára megállapított összege:  750 Ft / óra 
  

 

II.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
Intézményi térítési díj:      

  szociálisan rászoruló személy esetén:   35  Ft / nap / készülék 

 szociálisan nem rászoruló személy esetén:            175  Ft / nap / készülék 

           

II.4. Idősek Klubja 

 
A nappali tartózkodás intézményi térítési díja:  50 Ft / nap 

 

II.5. Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátása 

 

Ellátási kategóriák Intézményi térítési díj 

napi összege 

 csak napközbeni tartózkodást igénybevevők 

esetén 

50 Ft 

 napközbeni tartózkodást és étkezést igénybevevők 

esetén 

750 Ft 

 

 

III. Szociális szakellátások 

 

III.1. Idősek Gondozóháza 

 

 Intézményi térítési díj havi összege:     130.500 Ft 

 Intézményi térítési díj napi összege:         4.350 Ft 

 

III.2. Idősek Otthona 

 

Ellátási szintek Intézményi térítési díj 

havi összege napi összege 

 Demens részlegen ellátott jogosult esetében 104.250 Ft 3.475 Ft 

 Emelt szinten ellátott jogosult esetében 104.250 Ft 3.475 Ft 

 Átlagos szinten ellátott jogosult esetében  104.250 Ft 3.475 Ft 

 

Az Idősek Otthonában az emelt szintű egyágyas szobában történő elhelyezéskor fizetendő egyszeri 
hozzájárulás összege: 1.251.000 Ft. 

 

IV. Gyermekjóléti alapellátások 

 

Helyettes szülői ellátás 

 

 Intézményi térítési díj havi összege:       15.300 Ft 

 Intézményi térítési díj napi összege:            510 Ft” 

 
 
 
 



2. melléklet a 6/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez 

„7. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez 
 

Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: 
 (A díjak az ÁFA-t tartalmazzák) 

 

Jövedelem 

Fizetendő személyi térítési díj napi összege 

Elvitellel vagy helyben 

fogyasztással 
Házhoz szállítással 

30.000 Ft alatt 270 Ft 300 Ft 

30.001 - 45.000 Ft 320 Ft 370 Ft 

45.001 – 60.000 Ft 390 Ft 470 Ft 

60.001 - 75.000 Ft 440 Ft 530 Ft 

75.001 - 90.000 Ft 510 Ft 630 Ft 

90.001 -105.000 Ft 590 Ft 720 Ft 

105.001 – 120.000 Ft 650 Ft 780 Ft 

120.001 – 140.000 Ft 680 Ft 810 Ft 

140.000 felett 700 Ft 830 Ft 

 

A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: 

 

 

Jövedelem Fizetendő személyi térítési díj napi összege 

30.000 Ft alatt 300 Ft 

30.001 - 45.000 Ft 370 Ft 

45.001 – 60.000 Ft 430 Ft 

60.001 - 75.000 Ft 480 Ft 

75.001 - 90.000 Ft 530 Ft 

90.001 -105.000 Ft 590 Ft 

105.001 – 120.000 Ft 650 Ft 

120.001 – 140.000 Ft 700 Ft 

140.000 felett 750 Ft 

 

 Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátásáért 

fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: 

 

 

Jövedelem 

Fizetendő személyi térítési díj napi összege 

Csak napközbeni tartózkodás 

Napközbeni tartózkodás és 

étkeztetés esetén 

30.000 Ft alatt 

50 Ft 

320 Ft 

30.001 - 45.000 Ft 370 Ft 

45.001 – 60.000 Ft 440 Ft 

60.001 - 75.000 Ft 490 Ft 

75.001 - 90.000 Ft 560 Ft 

90.001 -105.000 Ft 640 Ft  

105.001 – 120.000 Ft 700 Ft 

120.001 – 140.000 Ft 730 Ft 

140.000 felett 750 Ft 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

7/2019. (III.08.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló  

3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § 

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

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

bérletére, valamint az
 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény
 
34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

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

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

[(2) E rendelet alkalmazásában] 

„h) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 1. pontjában 

meghatározott helyiségcsoport. Külön lakásnak az egy lakcímen lévő két vagy 

több lakás akkor tekinthető, ha legalább a gáz- és áramfogyasztás mérésére külön 

mérővel rendelkezik.” 

 

2. § 

 

Az R 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(5) Nem állapítható meg támogatás, ha a kérelmező tartási, öröklési, életjáradéki szerződés 

jogosultja vagy kötelezettje.” 

 

3. § 

 

Az R 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A támogatás célzott felhasználása érdekében az átmeneti segély és a tűzifa támogatás 

felvételére a rászoruló segítője, pártfogója és családgondozója, átmeneti segély esetén a 

gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó köznevelési intézmény is 

feljogosítható.” 

 

4. § 

 

(1) Az R. 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



[(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre megélhetési 

támogatást állapíthat meg annak az aktív korú, állástalan személynek, aki] 

„b) a (3) bekezdés szerinti szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, vagy komplex 

minősítés alapján munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette, vagy legalább 

30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, valamint közvetlenül a kérelem 

benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább 90 napig 

együttműködött,” 

[és családjának egy főre jutó jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 90 %-át, 

vagyonnal nem rendelkezik.] 

 

(2) Az R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A feltételek fennállása esetén a jogosultságot a kérelem benyújtásának napjától 

határozatlan időre kell megállapítani. A megélhetési támogatás összege azonos a 

nyugdíjminimum 90 %-ával. Folyósítása postai úton; a településszintű, valamint a 

hajléktalan szállón bejelentett lakcímmel rendelkezők számára viszont házipénztári 

kifizetéssel történik.” 

 

(3) Az R. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A hatáskör gyakorlója legkésőbb a felülvizsgálatot megelőző 90 napig tájékoztatja a 

jogosultat 

az új szakvélemény beszerzésének szükségességéről, valamint az ennek elmaradása 

esetén várható következményekről.” 

 

5. § 

 

Az R. 19. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3a) Gyógyszertámogatásra jogosult a fentieken kívül az a 70 éven felüli, vagy rokkantsági, 

vagy rehabilitációs ellátásban részesülő igénylő, aki vagyonnal nem rendelkezik és 

jövedelme nem haladja meg a (2) és (3) bekezdés szerinti összeget, gyógyszerköltsége 

azonban legalább 1.000.- Ft, de nem éri el az 5.000.- Ft-ot.” 

 

6. § 

 

Az R. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege 157.000.- Ft.” 

 

7. § 

 

Az R. 22/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Krízishelyzetnek minősül különösen: a fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, 

elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet, vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény 

bekövetkezése, továbbá a fel nem róható okból munkanélkülivé válás miatti tartós 

jövedelemcsökkenés, ha átmeneti segély nem állapítható meg, vagy az nem alkalmas a 

krízishelyzet megoldására.” 



 

8. § 

 

Az R. 24/A. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„(1) A gyermeknevelés anyagi terheinek mérséklése érdekében a közgyűlés által átruházott 

hatáskörben a polgármester egyszeri nevelési juttatást állapíthat meg a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára, amennyiben az adott évi 

költségvetésben a jogosultság időpontjában az előirányzat rendelkezésre áll. 

 

(2) A támogatás gyermekenkénti legkisebb összege nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 

20 %-ánál, de nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 30 %-át, melyet a november 1-

jén jogosultak számára külön kérelem nélkül folyósít az önkormányzat. A juttatás 

kifizetésére és összegére a szociális ügyekért felelős szakbizottság tesz javaslatot.” 

 

9. § 

 

Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Szociálisan rászoruló az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 250 %-át és vagyonnal nem 

rendelkezik.” 

 

10. § 

 

(1) Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre a 

gyermekintézményben igénybe vett étkezés térítési díj megfizetéséhez 

gyermekétkeztetési támogatást állapíthat meg a köznevelési intézményben nappali 

oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató nagykorú gyermeknek legfeljebb 25 

éves korig, továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekre (a továbbiakban 

együtt: gyermek) tekintettel a törvényes képviselőnek, ha a családban az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg 

a) a nyugdíjminimum 200 %-át, 

b) egyedül nevelés esetén a nyugdíjminimum 250 %-át, 

és vagyonuk nincsen.” 

 

 (2) Az R. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A gyermekétkeztetési támogatás összege napi 250.- Ft, de havi összege nem haladhatja 

meg a fizetendő térítési díjat. A jogosult részére történő utalására havonta utólag, 

minden hónap 15. napjáig kerül sor. A gyermek által igénybevett étkezési napok számát 

az étkezést biztosító szervezet a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig közli az 

önkormányzattal.” 

 

 

11. § 

 



Az R. 9. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

 

 

12. § 

 

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon 

lép hatályba és 2019. július 2. napján hatályát veszti. Rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet 4. §-a 2019. július 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 



1. melléklet a 7/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez 

„9. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez 
 

 

K é r e l e m 

GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS 
megállapítására 

 
 

I.   SZEMÉLYI ADATOK 

 

Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 

Név (születési név is)   

Anyja neve   

Születési hely, év, hó, nap   

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni) nőtlen  hajadon   elvált  özvegy   házas   nőtlen  hajadon   elvált  özvegy   házas  

Állampolgársága vagy 

idegenrendészeti státusza (nem 

magyar állampolgárság esetén) 

  

Lakóhelye és a  

bejelentkezés ideje 

  

20       év                           hó           nap 20       év                           hó           nap 

Tartózkodási helye és  a  

bejelentkezés ideje  

  

20       év                           hó           nap 20       év                           hó           nap 

Életvitelszerű tartózkodási helye    

Társadalombiztosítási Azonosító 

Jele  
  

Telefonszáma (nem kötelező megadni)   

 

   II.   A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS  HÁZTARTÁSBAN  ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI 

 

Név Születési év, hó, nap Családi kapcsolat Foglalkozás 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     



 

 

 

III.   A  TÁMOGATÁS  JOGOSULTSÁGI  FELTÉTELEIRE  VONATKOZÓ ADATOK 

 

A kiskorú gyermek(ek) vagy 

középfokú tanulmányokat 

folytató fiatal felnőtt(ek) oktatási 

(iskola) és/vagy  nevelési (bölcsőde 

vagy óvoda) intézményének 

megnevezése 

1. 

Gyermek neve:  

Intézmény neve: 

2. 

Gyermek neve:  

Intézmény neve: 

3. 

Gyermek neve:  

Intézmény neve: 

4. 

Gyermek neve:  

Intézmény neve: 

5. 

Gyermek neve:  

Intézmény neve: 

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy 

- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti, 

- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni, 

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró 

hatóságnak. 

Hozzájárulok, hogy: 

- jelen felhatalmazásom alapján a hatóság megkeresse a gyermekétkeztetést biztosító intézményt a 

gyermeke(i)m 

által igénybevett étkezési napok számának, valamint a fizetendő térítési díjnak a közlése céljából, továbbá  

- a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

 

Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap 

 

 

 

 

 

_________________________ 

kérelmező aláírása 

 

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

8/2019. (III.08.) önkormányzati rendelete  

a településkép védelméről szóló 

42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § 

(6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei 

Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Zala Megyei Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály és 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A településkép védelméről szóló 42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

rendelet) 17. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

 „(4) Utcafronton garázskapu, illetve gépjármű behajtásra alkalmas homlokzati nyílásból 

kettő létesíthető, összesen 6 méteres szélességben. A korlátozás nem vonatkozik az 500 

m2-nél kisebb méretű saroktelkekre.” 

 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2019. március 8. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

   

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

9/2019. (III.08.) 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 (a továbbiakban: Rendelet) 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2. § A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

 

3. § A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 

 

 

4. § A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 

 

 

5. § A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 

 

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 



1. melléklet a 9/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez 

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

1. 1. A Csácsi arborétum természetvédelmi terület természeti értékei 

 

1.1.1. A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai 

 

A várostól keletre húzódó összefüggő erdőterület egy részét, a Csácsi arborétumot helyi 

védelem alá kell helyezni az ott lévő botanikai- dendrológiai- és zoológiai értékek miatt. Az 

erdő a zalai klimax erdőtársulások, a gyertyános-tölgyesek, bükkösök, jellemző, fajgazdag 

reprezentáns képviselője. A területen lévő forrás és környéke az 1996. évi LIII. törvény 23. § 

2, és 3/b pontja alapján ex lege védelemben részesül. Az itt található ökoszisztéma 

védelmében korlátozásokat kell elrendelni. Az értékes dendrológiai gyűjtemény kezelése, 

fejlesztése, fenntartása továbbra is az erdészet feladata. 

 

A Csácsi arborétum egyúttal a város kedvelt kirándulóerdeje, így a rekreációs funkció további 

fenntartása, erősítése szükséges.  

 

1.1.2. Növénytársulások: 

 

A terület élőhelyeinek 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.  

 

E1 Franciaperjés dombvidéki rétek     CORINE: 36.5, 38.2 

Völgyek, tápanyagban gazdag talajok magasfűvű, fajgazdag kaszálórétjei 

K3 Nyugat-délnyugat-dunántúli bükkösök és gyertyános tölgyesek  

               CORINE: 41.C222, 41.2A11 

Magas, jó növekedésű, üde szubmontán erdők a Délnyugat-Dunántúlon 

J3 Bokorfüzesek               CORINE: 44.12 

 Vízfolyások mentén, azok szegélyein kialakult cserje nagyságú bokorerdők, ligeterdők 

J5 Égerligetek                    CORINE: 44.31 

Dombvidéki patakokat kísérő, de ritkán folyók magasabb árterén is megtalálható éger 

alkotta erdők  

S5 Egyéb tájidegen fenyvesek            CORINE: 83.3111 

Luc- jegenye- vörös- duglász- simafenyővel létesített ültetvényszerű állományok, 

gyakran gyepszint nélkül. 

U8 Folyóvizek                              CORINE: 24 

 Állandó, egyirányú, a magasabb térszinttől az alacsonyabb felé mozgó felszíni vizek 

U9 Állóvizek                           CORINE: 22.1  

 

Állandó egyirányú mozgással nem rendelkező felszíni vizek  

 



1.1.3. Védett növényfajok 

 

Név Állomány Természetvédelmi érték 

Ft/pld. 

Szálkás pajzsika (Dryopteris carthusiana) 20 tő 5 000.- 

Szártalan kankalin (Primula vulgaris) Többszáz tő 2 000.- 

Farkasboroszlán (Daphne mezereum) 15tő 10 000.- 

Ciklámen (Cyclamen purpurascens) 50 tő 5 000.- 

Pirítógyökér (Tamus communis) 50 tő 2 000.- 

Kétlevelű sarkvirág (Plathanthera bifolia) 10 tő 2 000.- 

Tavaszi tőzike (leucojum vernum) 150 tő 2 000.- 

Kardos madársisak (Cephalanthera longifolia) 10 tő 5 000.- 

1.2. A Csácsi arborétum természetvédelmi terület kezelésének irányelvei 

A területen található természeti értékek hosszútávú fennmaradásához megfelelő kezelési 

tervet kell készíteni. A tervben az alábbi kezeléseket kell részletesen kidolgozni: 

 erdők természetközeli, ökológiai szemléletű erdészeti kezelése 

 természetes gyepek fenntartó kezelése (kaszálás, gyomtalanítás, bokorirtás, stb.) 

 zavart, gyomos területek kezelése (kaszálás, fásítás, egyebek) 

 tájidegen növényfajok spontán terjeszkedésének visszaszorítása (akác, aranyvessző)  

 az értékes vizes élőhely, forrás környékének természetszerű fenntartása 

 

Jelenlegi tulajdoni viszonyok: 

 

Az erdők állami tulajdonban vannak. 

Kezelő: 

A Csácsi arborétum a Zalaerdő Rt 7. sz. Zalaegerszegi Erdészetének kezelésében van. 

 

Tervezett tulajdoni viszonyok:  

Az élőhely hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.  

 

Korlátozások: 

Az erdőben az erdészeti tevékenységet meghatározó ütemtervezést az erdő hosszútávú 

fenntartásának szem előtt tartásával kell elkészíteni. 

 

1.3. A Csácsi arborétum természetvédelmi terület ingatlanának helyrajzi száma 

 

Sor-

szám 

Helyrajzi 

szám 

Művelési 

ág 

Terület (m2) Termőhelyi 

értékszám 

(aranyk.) 

Tulajdonos 

1. 01039/3 erdő 1695          - Magyar Állam 

2. 01039/4 erdő 3119          - Magyar Állam 

3. 01039/5 erdő 325          - Magyar Állam 

 

4. 

01039/6 

a alrészlet 

erdő 736789          -  

Magyar Állam 

 d alrészlet erdő és 

épület 

772364          - 

5. 01039/7 erdő 1429          - Magyar Állam 

6. 01039/8 erdő 3266          - Magyar Állam” 



2. melléklet a 9/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez 

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

 

3. 1. Platánsorok természetvédelmi területek természeti értékei 

 

3.1.1. A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai 

 Platán sor: 

A Platán sor Ola utca és Göcseji úti kereszteződés között útszakaszon az út két oldalán 

található platánfák (104/102 db). 

 Landorhegyi út: 

A Landorhegyi úton a Platán sor és a Madách utcai kereszteződés között útszakaszon az út 

két oldalán található platánfák (58 db). 

 Zrínyi M. út: 

A Zrínyi M. utca nyugati oldalán található platánfák (18 db). 

 Bíró Márton utca: 

A Bíró M. utca keleti oldalán található platánfák (33 db). 

 

A védelem célja: az út mellett álló hatalmas platánok a vegetációs időszakban jelentős 

esztétikai értéket jelentenek.  

 

3.1.2. 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  

 

3.1.3. Védett növényfajok 

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

 

Név Állomány Természetvédelmi érték 

Ft/pld 

Juharlevelű platán (Platanus x hybrida) Össz.: 315 tő - 

 

3.2. A platánsorok kezelési terve 

3.2.1. Platán sor 

 Az elszáradt, beteg, tőkorhadt fákat az egyenkénti leírásnak megfelelően ki kell vágni.  

 Az elszáradt ágakat évente, a lombfakadás előtt el kell távolítani.. 

 Gondoskodni kell a hiányzó fák pótlásáról. 

 A kivágásra kerülő fákat azonnal pótolni kell. 

 Ahol a fák összeérnek a lámpaoszloppal (ÉK-i oldal 40., 82. fa) gondoskodni kell a 

lámpaoszlop áthelyezéséről. 

 Vizsgálandó a járda és a közút közötti zöldsáv állapota, a szabálytalan várakozásból – 

zöldsávon – keletkező károsodásokat meg kell szüntetni. 

 A koronaalakítás miatt levágott ágak ághelyeit méhviasszal kell védőkezelni. 



 Javasolt a fasor védettségét jelölő táblák elhelyezését. 

 Az egyenkénti leírásban foglaltak szerint kell eljárni. 

3.2.2. Landorhegyi utca: 

 A száraz ágakat el kell távolítani a koronákból. 

 Szükség szerint a koronákat alakítani kell. 

 Az úttest és a járda közötti zöldsávot karban kell tartani. 

 Azoknál a fáknál, ahol az autók lejárták a földet a gyökerekről, a talajt vissza kell 

tölteni és meg kell akadályozni a zöldsávon való parkolást. 

 Aszályos időszakban a fák öntözéséről gondoskodni kell. 

 A hiányzó és a kivágásra kerülő fákat pótolni kel. 

 Javasolt a fasor megjelölése a Platánsor sarkánál és a Déryné, illetve a Madách utca 

torkolatánál. 

3.2.3. Zrínyi utca 

 A kivágandó fát a legrövidebb időn belül ki kell vágni. 

 Az alászorult, elszáradt ágakat le kell vágni, a fennakadt száraz ágakat el kell 

távolítani. 

 A levágott ágak helyeit méhviasszal kell kezelni. 

 A fák tövétől a szennyeződéseket – törmelék, aszfalt – el kell távolítani. 

 A rendelőintézet épületét elérő ágakat vissza kell vágni. 

 A 16. és 17. fa közötti betonréteget el kell távolítani. 

 A kórház kerítését át kellene helyezni. 

 A zöldsávot meg kellene magasítani és jó minőségű földdel kellene feltölteni. 

 A fák idős kora miatt 2-3 évente egészségi vizsgálatuk szükséges. 

 Javasolt a védett érték táblával való megjelölését.  

3.2.4. Bíró Márton utca:  

 A száraz ágakat el kell távolítani a koronákból. 

 Szükség szerint a koronákat alakítani kell. 

 Az úttest és a járda közötti zöldsávot karban kell tartani.. 

 A házakra veszélyes gyökereket el kell távolítani. 

 Javasolt a fasor megjelölése a Berzsenyi utcai torkolatnál, valamint a vasúti átjárónál.  

 

A fák egyenkénti leírását és részletes kezelési tervét a közgyűlés által elfogadott kezelési 

terv tartalmazza. 

 

Jelenlegi tulajdoni viszonyok: A területek önkormányzati tulajdonban vannak. 

Kezelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Tervezett tulajdoni viszonyok: A védett fasorok hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő 

biztosíthatja.  

 



3.3. Platán soron, Landorhegyi úton, Zrínyi úton ás a Bíró M. utcában található 

platánsorok természetvédelmi terület ingatlanainak helyrajzi számát, művelési 

ágát, területét, tulajdonosát tartalmazó jegyzék 

 

Sor-

szám 

Helyrajzi 

szám 

Művelési ág Terület (m2) Termőhelyi 

értékszám 

(aranyk.) 

Tulajdonos 

1. Platán 

sor: 4407 

kivett 

közterület 

Terület nélkül 

védett 

         - Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

2. 4877 kivett 

közterület 

Terület nélkül 

védett 

         - Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

3. 1183/3 kivett járda Terület nélkül 

védett 

         - Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 

4. 2748 kivett közút Terület nélkül 

védett 

         - Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata” 

 



3. melléklet a 9/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez 

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

 

8. 1. Olai állomásnál lévő hársfák természeti értékei 

 

8.1.1. A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai 

A védett fák a volt Olai állomás felvételi épülete mellett helyezkednek el. A védelem célja: az 

idős hársak hosszútávú védelme, melyek idős korukkal jelentős botanikai és esztétikai értéket 

képviselnek. 

 

8.1.2. 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  

 

8.1.3. Védett növényfajok 

 

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

 

Név Állomány Természetvédelmi érték 

Ft/pld 

Kislevelű hárs (Tilia cordata) 2 tő - 

8. 2. Olai állomásnál lévő hársfák egyedi természeti érték kezelési terve 

 

 A fákon lévő sérüléseket ki kell tisztítani. 

 Javasoljuk a védett érték táblával való megjelölését. 

 

Jelenlegi tulajdoni viszonyok: A védetté nyilvánított terület önkormányzati tulajdonban van. 

Kezelő: A terület Zalaegerszeg Város Önkormányzata kezelésében van. 

Tervezett tulajdoni viszonyok: A védett fák hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő 

biztosíthatja.  

 A fákon lévő sérüléseket ki kell tisztítani. 

 Javasoljuk a védett érték táblával való megjelölését. 

 

8. 3. Olai állomásnál lévő hársfák egyedi természeti érték ingatlanának helyrajzi száma 

 

Sor-

szám 

Helyrajzi 

szám 

Művelési ág Terület (m2) Termőhelyi 

értékszám 

(aranyk.) 

Tulajdonos 

1. 6581/8 kivett 

vasútállomás 

Terület nélkül 

védett 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata” 

 



4. melléklet a 9/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez 

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

 

9. 1. Botfai (Botfa u. Várberki u.) vadgesztenyesor természeti értékei 

 

9.1.1. A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai: 

Botfa utca: A településrészhez vezető közút baloldali árokpartján, a településrész közvetlen 

közelében 14 db, közel 100 éves, 80-100 cm átmérőjű vadgesztenyefa áll. Koronájuk a 

gombabetegségek és a kártevők miatt helyenként beteg, sérült. Törzsük ép, néhány helyen 

odvas. 

Várberki utca: Az utca jobb oldalán, a kastélypark előtt 12 db fa áll. Telepítésük a Botfa 

utcaiakkal egyidejűleg történt. Egészségi állapotuk is hasonló. 

A védelem célja: a fák méretüknél, koruknál fogva magas eszmei értéket képviselnek. A 

védelem alá helyezés után intenzív kezelésben részesülnek, a fák 20-60%-os egészségi 

állapotban megőrizhetők lesznek. 

9.1.2. 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  

 

9.1.3. Védett növényfajok 

 

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

 

Név Állomány Természetvédelmi érték 

Ft/pld 

közönséges vadgesztenye (aesculus hippocastum) 26 tő - 

9. 2. A botfai vadgesztenyesor egyedi természeti érték kezelési terve 

 

 A súlyosan károsodott, veszélyes fákat ki kell vágni. 

 A koronákból a száraz ágakat el kell távolítani. 

 Alászorultság miatt javaslom a koronák alakítását. 

 A biológiai károsítók elleni növényvédelmi munkákat el kell végezni, hogy nyár 

végére a fák ne veszítsék el asszimilációs felületüket. 

 A fák alatt az avart össze kell gyűjteni, illetve az útpadka zöld felületét rendszeresen 

kaszálni kell. 

 Javasolt a fasorok megjelölését. 

 

Jelenlegi tulajdoni viszonyok:  

Botfa utca: állami kezelésű út mentén közlekedési terület része 

Várberki utca: önkormányzati kezelésű út mentén közlekedési terület része. 

Kezelő: utak kezelői 



Tervezett tulajdoni viszonyok: A védett fák hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő 

biztosíthatja.  

 

9.3. Botfai vadgesztenyesor egyedi természeti érték ingatlanának helyrajzi száma 

 

 

Sor-

szám 

Helyrajzi 

szám 

Művelési ág Terület (m2) Termőhelyi 

értékszám 

(aranyk.) 

Tulajdonos 

1. 14020 kivett posta 

és Millenium 

emlékmű 

Terület nélkül 

védett 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata” 



5. melléklet a 9/2019. (III.08.) önkormányzati rendelethez 

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

 

 

 

14.1. A Pálosfai-patak természetvédelmi terület természeti értékei 

14.1.1. A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai: 

 

A terület a város déli határában folyó Pálosfai-patak jobb oldalán értékes vizes élőhelylánc 

található. A forrás által táplált lápi magaskórós, magassásostól a mocsárrétig, kaszólórétig 

több társulás is megtalálható. Az erdőket a füzesek, égeresek képviselik. A wetlandben védett 

növényfajok élnek, melyek továbbélése és az élőhelyek fennmaradása érdekében művelési 

korlátozásokat kell eszközölni. A terület az elhanyagoltság miatt helyenként gyomosodik, s 

bele is szántottak.  

 

14.1.2. Élőhelytípusok: 

A terület élőhelyeinek tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak 

alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott, EU kompatibilis Nemzeti Biodiverzitás-

Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően történt.  

 

B5 Nem zsombékoló magassásrétek 

Legalább időszakosan vízzel borított, tápanyaggal jól ellátott termőhelyen kialakuló 

gyepes társulások, amelyekre jellemző, hogy a növényzet növekedése révén 

szembetűnő felszíni egyenlőtlenségek csak kivételesen jönnek létre. A növényzet alatt 

tőzegképződés rendszerint nem folyik.  

 

D34  Mocsárrétek 

A vegetációs időszak jelentős részében üde (tavasszal gyakran vízállásos, de nyárra 

kiszáradó), nem tőzegesedő talajok szikes fajokban szegény magas füvű rétjei. 

 

D6 Ártéri és mocsári magaskórósok 

Hullámtéri, ártéri és mocsári élőhelyeken kialakuló, magasnövésű kétszikű fajok által 

dominált élőhely. 

 

OB  Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok  

Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok, amelyek a természetközeli élőhelyi 

kategóriákba nem sorolhatók be. A jellegtelenség oka és a terület eredete igen sokféle 

lehet. Ide tarozik pl. az ártéri és mocsári ruderális és félruderális gyomnövényzet, a 

hullámtéri liánosok, szedresek, a hullámtéri, gátmenti másodlagos, jellegtelen 

magaskórósok. 

 

OD Lágyszárú özönfajok állományai  

Lágyszárú özönfajok (pl. Solidago, Aster, Helianthus fajok) által uralt területek. Az 

özönfajok borítása nagyobb, mint 50%. 

Előfordulások: a fenti növényközösségek a területen mindenütt előfordulnak, un. 

Társuláskomplexet alkotnak. 

 

P2a  Üde cserjések 

Nedves vagy üde területek gyakran másodlagos cserjéseinek gyűjtőcsoportja. 

Előfordulások: a patakvölgy nyugati végén található. 



 

J5 Égerligetek 

Hegy- és dombvidékek patakvölgyeiben, medencéiben kialakult mezofil-higrofil 

jellegű erdők, amelyek lombszintjében általában domináns az éger. 

Előfordulások: a patakvölgy nyugati végén található. 

 

14.1.3. Védett növényfajok 

 

Név Állomány Természetvédelmi 

érték 

Ft/pld 

Mocsári kosbor (Orchis palustris) 20 tő 10 000.- 

Hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata) 80 tő 10 000.- 

Széleslevelű ujjaskosbor (Dactylorhiza majalis) 30 tő 10 000.- 

Hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza aschersonianum) 10 tő 10 000.- 

Csermelyaszat (Cirsium rivulare) 500 tő 2 000. 

 

14.2. A Pálosfai-patak természetvédelmi terület kezelési terve 

 

A területen található természeti értékek hosszútávú fennmaradásához megfelelő kezelési 

tervet kell készíteni. A tervben az alábbi kezelések részletesen ki vannak dolgozva: 

 

 vizes élőhelyek fenntartása 

 természetes gyepek fenntartó kezelése (kaszálás, gyomtalanítás, bokorirtás, stb.) 

 zavart, gyomos területek kezelése (kaszálás, fásítás, egyebek) 

 tájidegen növényfajok spontán terjeszkedésének visszaszorítása (aranyvessző, 

japánkeserűfű)  

 jelenleg szántóként művelt területek visszagyepesítése 

 

- Gyepek:  

Kezelés: a hagyományos rétművelési mód, azaz évenként 2 (– 3) x-i kaszálás. Első kaszálás 

időpontja június eleje, a második augusztusban. 

Az aranyvesszővel (Solidago gigantea) fertőzött területeken szárzúzózás után kaszálással kell 

fenntartani a jó természeti állapotot. Az elgyomosodott magassásosokat is hasonló módon kell 

kezelni. A gyom jellegű nádas esetében is hasonló módon kell eljárni. 

 

- Erdők: 

A bokorfüzesek és égeresek aljnövényzetének elgyomosodása a talajvízszint csökkenésének 

tudható be.  

 

- Patak: 

A Pálosfai-patak a folyása mentén lakó- és egyéb humán területet, települést nem 

veszélyeztet. Ezért a patakot revitalizácálni kell, azaz további felesleges szabályozását meg 

kell akadályozni, ill. azt csak oly mértékben kell folytatni, hogy a főút hídját ne 

veszélyeztesse.  

 

Jelenlegi tulajdoni viszonyok: 

A területek állami és magántulajdonban vannak. 

Kezelő: tulajdonosok. 

Tervezett tulajdoni viszonyok:  



 

Az élőhely hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja. 

 

14.3 A Pálosfai-patak természetvédelmi terület ingatlanainak helyrajzi számos jegyzéke 

 

Sorszám Helyrajzi szám Művelési ág Terület (m
2
) Tulajdonos 

 

1. 

0244 

a alrészlet 

rét 27121 magánszemély 

 

b alrészlet erdő 16910 

2. 0240 rét 34935 magánszemély 

3. 0224/4 

a alrészlet 

fásított terület 832 magánszemély 

4. 0224/5 rét 2860 magánszemély 

 

5. 

0224/6 

a alrészlet 

rét 

 

21806 

 

magánszemély/Magyar Állam 

b alrészlet fásított terület 4069 

c alrészlet fásított terület 7800 

 

6. 

 

0232 

a alrészlet 

erdő 7090 magánszemély 

 

b alrészlet fásított terület 956 

c alrészlet rét 1290 

7. 0218 rét 6488 magánszemély/Magyar Állam 

8. 0215 rét 11253 magánszemély/Magyar Állam” 

 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

   

 ZMJVK 27/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

368/2003/1. (XII.18.), 263/2005. (X.20.), 149/2018/2. (IX.13.), 174/2018/2. 

(X.18.), 194/2018. (XI.21.), 2/2019/1.,2.,3. (II.07.), 7/2019. (II.07.), 8/2019. 

(II.07.), 10/2019. (II.07.), 11/2019. (II.07.), 12/2019. (II.07.), 13/2019. (II.07.), 

14/2019. (II.07.), 19/2019. (II.07.), 20/2019/1.1.,2.1. (II.07.), 23/2019. (II.07.), 

25/2019. (II.07.), 26/2019. (II.07.) sz. lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 68/2017. (IV.13.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2019. április 30-ra módosítja. 

 

 

Tárgy:A településkép védelméről szóló 42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosítás véleményezési szakaszában beérkezett észrevételek megtárgyalása, valamint a 

rendelet módosítása 

 

 ZMJVK 28/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a településképi rendelet 

módosítás munkaközi tájékoztató szakaszában lefolytatott lakossági fórum és 

partnerségi egyeztetés jegyzőkönyveit megismerte és elfogadja. 

2.  A Közgyűlés a településképi rendelet módosítás egyeztetési eljárásában 

beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadja. 

3.  A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 

módosítását tegye közzé és az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt küldje 

meg az érintett szerveknek. 

 

 Határidő:  2019. március 22. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

 

 ZMJVK 29/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

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

gondoskodjon a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 

önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott ingatlanok védetté 

nyilvánításának ingatlan nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről. 

 

 Határidő:  2019. július 31.  

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

 



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

ZÉSZ soron következő módosításánál gondoskodjon a 2019. március 7-i 

közgyűlésen módosított helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 

önkormányzati rendeletben foglaltak átvezetéséről. 

 

 Határidő:  2019. december 31.  

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

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

 

 ZMJVK 31/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. 

Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2019. 

április 15. napjától alkalmazandó hatállyal elfogadja. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2019. március 14. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy:Alapítványok támogatása  

 

 ZMJVK 32/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának 

megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a polgármesteri 

rendelkezésű keret terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás összege 

(Ft) 

1. 
Jobb Veled a Világ 

Alapítvány 

gyermekkoncert szervezése  

Zalaegerszegen 
50.000 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2019. április 5. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 

36/2019/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítvány 

részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
A Tanulókért és az 

Iskoláért Ady 

Alapítvány 

„Az én mesém” meseíró és mesemondó 

verseny, és a „Kis Tudorok” 

matematikaverseny lebonyolítása 

65.000 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2019. április 5. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 

és Sport Bizottság 30/2019/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az 

alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
"JÖVŐNKÉRT" 

Alapítvány 
Festetics-200 projekt megvalósítása 100.000 

2. 
A Tanulókért és az 

Iskoláért Ady 

Alapítvány 

Iskola versenyek és művészeti 

bemutatók megszervezése 
25.000 

3. 
Petőfi Sándor Általános 

Iskola "Kincskereső" 

Alapítvány 

Petőfi Iskola névadójának  

és hagyományainak méltó 
megünneplése a Petőfi napok 

keretében 

100.000 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2019. április 5. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sport Bizottsága 27/2019. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az 

alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
Családfesztivál 

Kulturális Művelődési és 

Közösségi Alapítvány 

2019. évi működési támogatás 500.000 



2. 
Egerszegi Fúvószene 

Alapítvány 
2019. évi működési támogatás 1.800.000 

3. 
Besenyő a 2000-es 

években Alapítvány 
2019. évi működési támogatás 1.000.000 

4. Ságodért Alapítvány 2019. évi működési támogatás 900.000 

5. Pózváért Alapítvány 2019. évi működési támogatás 800.000 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2019. április 5. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:A „Zalaegerszegi Ganz Ábrahám Ifjú Polgárőr Egyesület” névhasználati kérelme 

 

 ZMJVK 33/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

Zalaegerszegi Ganz Ábrahám Ifjú Polgárőr Egyesület nevében Zalaegerszeg város 

neve szerepeljen. 

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

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2019. március 11. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:Kovács Károly Tagkollégium „A” épület (Zalaegerszeg 4876/A hrsz) főzőkonyha 

hasznosítása 

 

 ZMJVK 34/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a 

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

önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) előírása alapján 2019. május 1-től 

kezdődően, 15 év meghatározott időre zártkörű pályázat kiírásával bérbe 

kívánja adni a Zalaegerszeg 4876 hrsz-ú Kovács Károly Tagkollégium 

Zalaegerszeg 4876/A hrsz-ú, 1.047 m
2
 nagyságú, kollégium megnevezésű „A” 

épületében (Puskás T. u. 1-3.) található földszinti főzőkonyhát a hozzá tartozó 

emeleti helyiségekkel együtt: 

 

Kollégium „A” épület 

(Zalaegerszeg 4876/A hrsz) 

éttermi-konyhai szárny 

Terület 

(m
2
) 

Induló havi 

NETTÓ 

bérleti díj 

Induló havi 

BRUTTÓ 

bérleti díj 

Pályázati 

biztosíték 

(bánatpénz) 

Főzőkonyha 326,34 m
2
 237 764 Ft 301 960 Ft 301 960 Ft 

 



2. A jelen határozat 1. pontjában megjelölt önkormányzati ingatlan bérbe adására 

zártkörű pályázati eljárás lefolytatásával kerül sor. A zártkörű pályázaton 

történő ajánlattételre – az érdeklődő vállalkozóval és a Zalaegerszegi 

Tankerületi Központtal, mint a Zalaegerszeg 4876 és 4876/A hrsz-ú ingatlanok 

állami vagyonkezelőjével folytatott egyeztetések alapján – egyedüli 

ajánlattevőként a MOLNI-ADRESZ Vendéglátóipari Kft-t (Székhely 8900 

Zalaegerszeg, Arany J. u. 71.; Cégjegyzékszám: 20 09 074182) kell felkérni. 

 

3. A zártkörű pályázati felhívás (ajánlatkérés) kiküldésének határideje: 2019. 

március 11. (hétfő) 

 A pályázati ajánlat benyújtásának határideje: 2019. március 26. (kedd) de. 

10:00 óra. 

 

4. A zártkörű pályázati felhívásban szerepeltetni kell: 

- A pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott bérleti díj, amely nem 

lehet kevesebb a havi bruttó 301.960,- Ft (237.764,- Ft + ÁFA) induló 

bérleti díjnál. 

- Érvényes ajánlat csak a főzőkonyha teljes egészének (326,34 m
2
 

nagyságú területének) hasznosítására vonatkozóan nyújtható be. 

- Az önkormányzat a pályázaton való részvételt bruttó 301.960,- Ft 

pályázati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetéséhez köti. A 

bánatpénz összege eredményes pályázat esetén beleszámít az óvadékba. 

- Sikeres és eredményes pályázat esetén a nyertes pályázó a bérleti 

szerződés megkötésekor bruttó kéthavi bérleti díj összegének megfelelő 

mértékű, azaz bruttó 603.920,- Ft (475.528,- Ft + ÁFA) óvadékot köteles 

fizetni. 

- Amennyiben a bérleti szerződés lejáratakor az óvadékból kielégítés nem 

történik, az óvadék összege a mindenkori jegybanki alapkamat 50 %-ával 

növelten kerül visszafizetésre. 

- Az önkormányzat 3 (három) munkanap hiánypótlási lehetőséget biztosít 

a pályázó (ajánlattevő) részére a benyújtott ajánlat esetlegesen szükséges 

kiegészítése, pontosítása érdekében. 

- A bérleti díj összege minden évben emelkedik a KSH által közölt 

hivatalos infláció mértékével. 

- A bérleti díj megfizetése havonta, minden hónap 10. napjáig esedékes, az 

önkormányzat OTP Banknál vezetett 11749008-15432704 számú 

bankszámlájára történő átutalással. 

- Tekintettel arra, hogy a Kovács Károly Tagkollégium „A” épületének 

(Zalaegerszeg 4876/A hrsz) emeleti része és a Zalaegerszeg 4876 hrsz-ú 

ingatlan földterületének vagyonkezelője a Zalaegerszegi Tankerületi 

Központ, ezen ingatlanrészek hasznosítására vonatkozóan az 

ajánlattevőnek (bérlőnek) a Zalaegerszegi Tankerületi Központtal kell 

külön bérleti szerződést kötnie. A bérleti szerződések megkötéséről és 

tartalmáról felek kölcsönösen tájékoztatják egymást. 

- A bérlő által a Zalaegerszeg 4876 hrsz-ú ingatlanon és a Zalaegerszeg 

4876/A hrsz-ú épületben az önkormányzat helyett elvégzett, a lakások és 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) 13. § (1) 

bekezdése, valamint az önkormányzati Vagyonrendelet előírásai alapján 

elismerhető, ZMJV Közgyűlése által jóváhagyott építési munkálatok, 



átalakítások, felújítások értéke a fizetendő bérleti díj terhére 

elszámolható, jóváírható, de legfeljebb a havi bérleti díj 50 %-os 

mértékig. 

- Ajánlattevőnek (bérlőnek) a főzőkonyha átalakításával kapcsolatosan 

általa elvégzett munkák költségeinek elszámolására vonatkozóan külön 

megállapodást kell kötnie az önkormányzattal. Emellett a bérlő, ZMJV 

Önkormányzata és a Zalaegerszegi Tankerületi Központ részvételével 

háromoldalú külön megállapodást kell kötni a Zalaegerszegi Tankerületi 

Központ vagyonkezelésében lévő vagyonelemek átalakításával 

kapcsolatosan a bérlő által elvégzett munkák költségeinek elszámolására 

is. 

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az 

ajánlat benyújtására meghatározott időpontig indokolás nélkül 

visszavonhatja, és az ajánlat megismerését követően a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilváníthatja. 

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- Pályázó nevét, címét. 

- A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a 

bérleti díjra, amely a kiinduló árnál kevesebb nem lehet. 

- Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás 

teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról. 

- A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó az ingatlant milyen célra 

kívánja hasznosítani. 

- A Zalaegerszeg 4876 hrsz-ú ingatlan területére, és az azon lévő 

Zalaegerszeg 4876/A hrsz-ú „A” épület belső átalakítására, felújítására 

vonatozó tervdokumentációt és megfelelő részletezettségű költség-

kimutatást, megjelölve benne az ajánlattevőre, ZMJV Önkormányzatára, 

illetve a Zalaegerszegi Tankerületi Központra terhelni kívánt 

költségelemeket. 

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

természetes személy pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan bérbeadási 

pályázat kiírásáról, és érvényes, a pályázati kiírásnak minden tekintetben 

megfelelő ajánlat beérkezése esetén az ingatlan bérbeadására, valamint a bérlő 

által tervezett ingatlan átalakításával kapcsolatos, az önkormányzat helyett a 

bérlő által elvégzett munkálatok költségeinek elszámolására vonatkozó 

javaslatot terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő: pályázat kiírására, pályázati felhívás kiküldésére:  

  2019. március 11. 

  érvényes pályázati ajánlat közgyűlés elé terjesztésére:  

  2019. április 11. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



Tárgy:A 3B HUNGÁRIA Kft.-vel és a SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.-vel kötött 

bérleti szerződés felülvizsgálata, földhasználati jog alapítása 

 

 ZMJVK 35/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ZMJVK 261/2017. (XII.14.) sz. 

határozata 1. pontjának a földhasználati díj mértékére és megfizetésére vonatkozó 

része az alábbiak szerint módosul: 

A földhasználati díj mértéke 1.063.339,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.350.440,- Ft, 

melyet 2019. április 1-től 2025. szeptember 30-ig havi egyenlő részletekben 

kötelesek az épület tulajdonosai megfizetni. 
 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított adatokat tartalmazó 

földhasználati szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

Tárgy:Kerékpáros sportpálya kialakítása a Zalaegerszeg, alsóerdei 722 hrsz-ú 

ingatlanon 

 

 ZMJVK 36/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a „MOB által kiemelt 16 

sportág szakszövetségei 2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepció 

megvalósításának a támogatása keretében” megítélt támogatásról lemond a 

Zöld Irány Egyesület (8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki utca 25. V 40. ajtó, 

azonosító: 2099004635, adószám: 18869389-1-20) javára. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a lemondásról tájékoztassa – a 

BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 

Zrt. közreműködésével – az Emberi Erőforrások Minisztériumát, mint 

támogatót, valamint a Zöld Irány Egyesületet. 

 

 Határidő: 2019. március 14.  

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése – az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által „MOB által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 

közötti sportágfejlesztési koncepció megvalósításának a támogatása 

keretében” megítélt támogatás vonatkozásában a támogatás 

kedvezményezettjének személyében történő változás elfogadása esetén – az 

InformGeo 2001 Kft. által 24/2019 munkaszámon készített változási vázrajz 

alapján megosztatja a 722 hrsz-ú, „rét” megnevezésű, 38526 m
2 

nagyságú 

ingatlant, és a telekmegosztási eljárás során létrejövő Zalaegerszeg 722/2 hrsz-

ú, „beépítetlen terület” megnevezésű, 4340 m
2
 nagyságú kizárólagos 

önkormányzati tulajdonban álló ingatlant forgalomképessé nyilvánítja.  

 

  



 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a telekalakítással, majd annak ingatlan-

nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos iratok elkészíttetésére és aláírására. 

 

 Határidő: A Zöld Irány Egyesület és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által kötendő támogatási szerződés/megállapodás aláírását 

követő 30 nap. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „MOB által kiemelt 16 sportág 

szakszövetségei 2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepció 

megvalósításának a támogatása keretében” a keretében megvalósításra kerülő 

„Zalaegerszegi Bringapark” sportlétesítmény-fejlesztés érdekében pályáztatás 

nélkül bérbe adja a Zalaegerszeg 722/2 hrsz-ú, „beépítetlen terület” 

megnevezésű, 4340 m
2
 nagyságú, kizárólagos önkormányzati tulajdonú 

ingatlant a Zöld Irány Egyesület részére az előzőekben megjelölt pályázati 

támogatással történt elszámolásnak az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

történt elfogadásától számított 15 év határozott időre.  

 

 A bérleti díj 1 Ft/m
2
/hó + ÁFA összegben határozza meg. A bérleti díj összege 

minden évben az infláció (KSH által közzétett előző évi fogyasztói árindex) 

mértékével emelkedik. A bérleti díjat a bérlő támogatási 

szerződés/megállapodás megkötésének évében hónapokra arányosítva, de 

egyösszegben, a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül, a további 

években tárgyév február 28-ig köteles megfizetni. 

 

 A Közgyűlés a beruházáshoz forrást nem biztosít. A létesítmény fenntartása, 

üzemeltetése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

többletköltséget nem okozhat. 

  

 A bérleti szerződésben elő kell írni az alábbi feltételeket: 

- Az Egyesület – a Vagyonrendelet 38. §- alapján – a szerződés 

megkötésével egyidejűleg 2 hónapi bérleti díjnak megfelelő mértékű 

óvadékot köteles fizetni.  

-  Az Egyesület vállalja, hogy gondoskodik a pálya fenntartásáról, 

üzemeltetéséről a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolás 

Támogató általi jóváhagyásától számított 15 évig.  

- Az Egyesület tudomásul veszi, hogy a pálya üzemeltetése, karbantartása 

az Egyesület kizárólagos kötelezettsége.  

- Az önkormányzat a bringaparkban, valamint az annak használata során 

bekövetkezett károkért, balesetekért felelősséget nem vállal.  

- Az Egyesület  

-  köteles a bringapark használatával összefüggő tevékenységhez – 

saját költségen – a szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, 

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

felmerülő hibák elhárítása, 

- köteles fizetni a közüzemi költségeket, az engedélyeztetés 

költségeit, 

- A bérleti szerződés megszűnését megelőzően a felek kötelesek egyeztetni 

arról, hogy a bérlő az ingatlant milyen állapotban köteles visszaadni.  

 



A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a „Zalaegerszegi Bringapark” 

megvalósítása során szükséges tulajdonosi és egyéb nyilatkozatok, 

dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: a 722/2 hrsz-ú ingatlan ingatlan-nyilvántartási bejegyzését 

  követő 30 nap  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:A víziközmű vagyonra vonatkozó 2019. évi felújítási és pótlási terv elfogadása  

 

 ZMJVK 37/2019. (III.07.) sz. 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 2019. évi 

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

vonatkozóan az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében kerülnek 

meghatározásra. 

 

Az ivóvíz vagyonra vonatkozó 2019. évi felújítási és pótlási terv 

 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Bruttó becsült 

költség (eFt) 

I. 2018. évből áthúzódó feladatok:  

1 
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges 

eseményvezérelt felújítások 
12 866 

2 Zalaegerszeg, közcélú ivókút telepítések 2 540 

3 Műszaki tervezések 2 221 

 Összesen (I.): 17 627 

II. 2019. évi feladatok:   

1 
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges 

eseményvezérelt felújítások 
81 116 

2 Tervezett szivattyú cserék és felújítások 6 350 

3 Irányítástechnikai rekonstrukciók 381 

4 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. (Petőfi u.; Berzsenyi u . Csomópontok) 12 700 

5 Zalaegerszeg Perlaki u. ivóvízvezeték rekonstrukció 5 080 

6 
Zalaegerszeg Czobor I-II. ütem  

(Köztársaság u. – Czobor u. - Olajmunkás u. összekötés) 
10 160 

7 Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése 12 700 

8 Műszaki tervezések 3 810 

9 
Zalaegerszeg, egerszeghegyi tároló töltővezeték ivóvízvezeték 

rekonstrukció 
22 121 

 Összesen (II.): 154 418 

  Ivóvízágazat mindösszesen (I.+II.): 172 045 

 

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

Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse. 
  

 Határidő:  2019. március 31. 

 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, 2019. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
  

 Határidő:  2019. 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 2019. 

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

ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében 

kerülnek meghatározásra. 

 

A szennyvíz vagyonra vonatkozó 2019. évi felújítási és pótlási terv 

 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Bruttó becsült 

költség (eFt) 

I. 2018. évből áthúzódó feladatok:  

1. 
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához 
szükséges eseményvezérelt felújítások 

11 140 

2. Arany János utca szennyvízvezeték rekonstrukció 123 984 

3. 2018. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák  22 352 

4. Műszaki tervezések 7 163 

 Összesen (I.):  164 639 

II. 2019. évi feladatok:   

1. 
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához 

szükséges eseményvezérelt felújítások 
91 724 

2. Szennyvízátemelők szivattyúcsere beépítéssel (új beszerzés) 8 804 

3. 2019. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák 46 101 

4. Szennyvízcsatorna tisztító akna fedlap cserék 12 700 

5. Zalaegerszeg, Kosztolányi u. szennyvízvezeték kiváltás 12 700 

6. Zalaegerszeg, Landorhegyi u. szennyvízvezeték kiváltás 20 372 

7. Zalaegerszeg, Mókus u. II. ütem szennyvízvezeték kiváltás 45 720 

8. Zalaegerszeg, Jókai-Arany I. ütem szennyvízvezeték kiváltás 17 780 

9. Zalaegerszeg, Falumúzeum u. szennyvízvezeték kiváltás 21 590 

10. 

Zalaegerszeg Göcseji u. 16-24. ÁNTSZ – Temető gravitációs 

szennyvíz-rendszer megszüntetés az úton és átkötése az új 

rendszerre a járdán 

17 780 

11. 
Zalaegerszeg - Ságod 1. átemelő nyomott rendszer gravitációsra 

kiváltása 
11 430 

12. Zalaegerszeg Muskátli u. szennyvízvezeték kiváltás 7 620 

13. 
Zalaegerszeg Petőfi u. szennyvíz csatorna rekonstrukcióhoz köthető 

helyreállítások 
9 906 

14. Műszaki tervezések 3 810 

 Összesen (II.): 328 038 

  Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.): 492 676 

 

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

Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse. 

  

 Határidő: 2019. március 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



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

hogy a megfelelően, 2019. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  

 Határidő: 2019. 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, 2019. évi 

felújítási és pótlási tervben elfogadott alábbi víziközmű-fejlesztések 

megvalósítására, az előterjesztésben részletezett műszaki tartalommal:  

 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Teljesítési 

határidő 

Vállalkozási 

díj 

(bruttó Ft) 

 Ivóvízágazat   

1. Tervezett szivattyú cserék és felújítások 2019.12.05 6 350 

2. Irányítástechnikai rekonstrukciók 2019.12.05 381 

3. 

Zalaegerszeg, Kosztolányi u.  ivóvízvezeték 

rekonstrukció  

(Petőfi u.; Berzsenyi u . csomópontok) 

2019.12.05 12 700 

4. Zalaegerszeg Perlaki u. ivóvízvezeték rekonstrukció 2019.12.05 5 080 

5. 

Zalaegerszeg Czobor I-II. ütem  

(Köztársaság u. – Czobor u. - Olajmunkás u. 

összekötés) 

2019.12.05 10 160 

6. Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése 2020.03.31 12 700 

 Szennyvízágazat    

1. 
Szennyvízátemelők szivattyúcsere beépítéssel  

(új beszerzés) 
2019.12.05 8 804 

2. 2019. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák 2020.03.31 46 101 

3. 
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. szennyvízvezeték 

kiváltás 
2019.12.05 12 700 

4. 
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. szennyvízvezeték 

kiváltás 
2019.12.05 20 372 

5. 
Zalaegerszeg, Mókus u. II. ütem szennyvízvezeték 

kiváltás 
2019.12.05 45 720 

6. 
Zalaegerszeg, Jókai-Arany I. ütem szennyvízvezeték 

kiváltás 
2019.12.05 17 780 

7. 
Zalaegerszeg, Falumúzeum u. szennyvízvezeték 
kiváltás 

2019.12.05 21 590 

8. 

Zalaegerszeg Göcseji u. 16-24. ÁNTSZ–Temető 

gravitációs szennyvízrendszer megszüntetés az úton 

és átkötése az új rendszerre a járdán 

2019.12.05 17 780 

 

Az építési beruházásra vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi 

szerződéses feltételeket kell tartalmazniuk:  

-  Fizetési feltételek: a szerződés finanszírozása az önkormányzat saját 

forrásából történik, a 2019. évi költségvetés „Ivóvíz és szennyvíz 

felújítások használati díj terhére” sorából 

-  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.  

-  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.  

 

Az árubeszerzésre vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi szerződéses 

feltételeket kell tartalmaznia:  

 

-  Fizetési feltételek: a szerződés finanszírozása az önkormányzat saját 

forrásából történik, a 2019. évi költségvetés „Ivóvíz és szennyvíz 

felújítások használati díj terhére” sorából. 

-  Szállítás: Eladó köteles a szállítandó árukat a szerződésben kikötött 

feltételeknek megfelelően leszállítani és gondoskodni a beépítésről. A 

szállítandó áruknak minden vonatkozásban követnie kell a szerződésben 

meghatározott műszaki tartalmat és minden szempontból meg kell 

felelnie a szerződésben szereplő egyéb követelményeknek.  

-  Önkormányzat Eladó szerződésszerű teljesítése esetén kiállítja a 

teljesítésigazolást, mely alapján Eladó jogosult a számla benyújtására.   

-  Szerződéses biztosítékok:  

 késedelmi kötbér: teljes nettó vételár 2 %-a/naptári nap, 



 hibás teljesítési kötbér: Eladó hibás teljesítése miatt felmerülő 

késedelem tartamára (a hiba kijavításáig) önkormányzat a teljes 

nettó vételár 2 %/nap összegű hibás teljesítési kötbér kivetésére 

jogosult, 

 meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés Eladó 

szerződésszegése következtében meghiúsul, Önkormányzat a teljes 

nettó vételár 20%-ával egyező összegű meghiúsulási kötbér 

kivetésére jogosult. 

-  Jótállás: Eladó köteles a sikeres átadás-átvétel időpontjától számított 24 

hónapra jótállást vállalni. 

-  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 szerződések további részleteiről történő 

tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a szerződések elkészítésére, és 

felhatalmazza azok aláírására.  

 

 Határidő: 2019. március 31. 

 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 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című projekt műszaki 

tartalmának módosítása 

 

 ZMJVK 38/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az előterjesztés alapján 

„Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című projekt műszaki 

tartalmának módosítását az MVP forrás vonatkozásában az alábbi kiegészítéssel: 

„- Közlekedési kapcsolatok megteremtése, csomópontépítés 

- TV torony és annak környezetével kapcsolatos felújítások” 

A közgyűlés hozzájárul, hogy a TOP projektben fel nem használt támogatás 

átcsoportosítható legyen a forráshiányos turisztikai projektekre.  

 

Határidő:  2019. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



Tárgy: „Zöld Zala-part – Zala holtág revitalizáció és rekreációs célú vízparti sétány” 

című projekt támogatási szerződésének megszüntetése 

 

 ZMJVK 39/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a „Zöld Zala-part – Zala 

holtág revitalizáció és rekreációs célú vízparti sétány” című TOP-6.3.2-15-

ZL1-2016-00001 azonosító számú projekt kapcsán a Magyar Államkincstár 

Zala Megyei Igazgatóság és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

között létrejött támogatási szerződés megszüntetésével. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés 

megszüntetése érdekében a szükséges egyeztetéseket folytassa le, továbbá 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

 Határidő: 2019. június 30. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a felszabaduló 349 927 751 Ft 

támogatási keretösszeg konstrukción belül felhasználásáról gondoskodjon a 

„Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció” (TOP-6.3.2-15-ZL1-

2016-00003) és „A Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős 

használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása” (TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-

00002) projektek keretemelésével.  Forrásmaradvány esetén új támogatási 

kérelem benyújtására tegyen javaslatot, melyet jóváhagyásra a közgyűlés elé 

kell terjeszteni. 

 Határidő: 2019. szeptember 30. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:A Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 48. szám alatti 3343/2 hrsz-ú munkásszálló 

hasznosítása 

 

 ZMJVK 40/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát 

képező, Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 48. szám alatti 3343/2 hrsz-ú „kivett 

kollégium és udvar” megnevezésű belterületi ingatlan 2019. április 1. napjától 

2029. december 31. napjáig bérbeadásra kerül a Lakáskezelő, Építőipari és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Kert. utca 39.) 

részére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja, 108/B. § a) pontja és a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdés b) pontja alapján. 

 A közgyűlés a bérleti szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

aláírására. 

 

 Határidő:  2019. március 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 



 

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

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy a 2019-es 

előzetes üzleti terv véglegesítésénél a bérleti szerződést is vegye figyelembe és 

ennek megfelelően módosítsa azt, továbbá részletesen mutassa be a bérlemény 

üzemeltetésével kapcsolatos üzleti modellt. 

 

 Határidő: 2019. május 31. 

 Felelős: felkérésre: Pais Kornél ügyvezető 

 

 

Tárgy:A településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (Ady utca - Eötvös utca -Mártírok 

útja tömb északi része, Gébárti-tó körbejárhatósága) 

 

 ZMJVK 41/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ady utca- Eötvös utca- 

Mártírok útja által határolt tömb északi részének beépíthetősége érdekében 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 3188, 3190, 3191, 

3192/1, 3192/2, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 

3203 hrsz-ú ingatlanokat az előterjesztés 2. mellékletében található lehatárolás 

szerint.  

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse el a 

területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, 

majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet 

elfogadásra terjessze a közgyűlés elé. 

 

 Határidő:  2019. április 11. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 0732/225 és a 

Zalaegerszeg 0732/326 hrsz-ú ingatlanokat a Gébárti-tavat érintő fejlesztés 

megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 4. 

mellékletben szereplő lehatárolás szerint. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse el a 

területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, 

majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet 

elfogadásra terjessze a közgyűlés elé. 

 

 Határidő:  2019. április 11. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



Tárgy:A zalaegerszegi 24225 hrsz-ú ingatlan (Meredek utca), valamint a zalaegerszegi 

0686/32 hrsz-ú ingatlan (Reptéri utca) belterületbe vonásához szükséges terület-

felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala 

 

 ZMJVK 42/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonási engedélyezési 

eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban határozza meg: 

-  Zalaegerszeg, 24225 hrsz-ú ingatlan (Meredek utca) lakóterület kialakítása 

céljából kerül belterületbe. 

-  Zalaegerszeg, 0686/32 hrsz-ú ingatlan (Reptéri utca) kereskedelmi, szolgáltató 

terület kialakítása céljából kerül belterületbe. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi megkeresés függvényében a 

belterületbe vonási eljárást folytassa le. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2018. évi támogatott munkaerő-kölcsönzési 

tevékenységéről 

 

 ZMJVK 43/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 2018. 

évi munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.  

2. A 2019. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenység pénzügyi fedezete a 2019. évi 

önkormányzati költségvetésben a 2018 évi maradvánnyal együtt, a 

„Foglalkoztatás támogatás, munkaerő kölcsönzés” előirányzatban biztosított 

16.400 e Ft, amely összeg tartalmazza a Kft. e feladatellátásához szükséges, 

működési költségekhez felhasználható 3.280 e Ft-ot.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzügyi megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

Tárgy:Tájékoztató Zalaegerszeg város Környezetvédelmi Programjának 

végrehajtásáról, valamint a 2019. évi Cselekvési Terv meghatározása 

 

 ZMJVK 44/2019. (III.07.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg város 

Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a 2019. évi 

Cselekvési Tervet. Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján 

tájékoztassa a lakosságot a város környezeti állapotáról. 

 

Határidő: 2019. május 31.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

  



EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 

 

 

AA  kköözzggyyűűllééss  22001199..  mmáárrcciiuuss  77--ii  üülléésséénn  

ttáárrggyyaalltt  ttáájjéékkoozzttaattóókk  
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 a Polgármesteri Hivatala 2018. évi működéséről 

 a Beszerzési Testület 2018. évi munkájáról 

 a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott 2018. évi döntéseiről, 

valamint a tanácsnok tevékenységéről 

 a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 2018. évi tevékenységéről 

 

 

 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  22001199..  mmáárrcciiuuss  77--ii  kköözzggyyűűllééss  

zzáárrtt  üülléésséénn  hhoozzootttt  hhaattáárroozzaattáárróóll  
 

 
Tárgy: A Zalavíz Zrt. fejlesztési hitel felvételéhez önkormányzati kezesség vállalása 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 45/2019. (III.07.) számú 

határozatával a Zalavíz Zrt. fejlesztési hitel felvételéhez önkormányzati kezességet 

vállal. 
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