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SSZZEEMMÉÉLLYYII  RRÉÉSSZZ  

 
ZMJVK 50/2019. (IV.11.) sz. hat. A Keresztury Dezső Városi Művelődési 

Központ magasabb vezetői beosztására 

kiírt pályázat elbírálása 

 

 ZMJVK 51/2019. (IV.11.) sz. hat. A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda 

intézményvezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő 

megszüntetése  

        

  



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII 

 

ZMJVK 10/2019. (IV.18.) ÖR a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. 

(II.08.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

ZMJVK 11/2019. (IV.18.) ÖR az önkormányzat által nyújtott 

támogatások és az államháztartáson kívüli 

forrás átvételének szabályairól szóló 

8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 12/2019. (IV.18.) ÖR Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 13/2019. (IV.18.) ÖR a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról 

szóló 44/2017. (XII.18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 14/2019. (IV.18.) ÖR a partnerségi egyeztetés részletes 

szabályairól szóló 43/2017. (XII.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 15/2019. (IV.18.) ÖR a településkép védelméről szóló 42/2017. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

 
ZMJVK 46/2019. (IV.11.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 47/2019. (IV.11.) sz. hat. A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. 

(II.08.) önkormányzati rendelet I. 

negyedévi módosítása 

 

ZMJVK 48/2019. (IV.11.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve és a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) 

önkormányzati rendelet módosítása, 

valamint a településrendezési eszköz 

módosítását megelőző településfejlesztési 

döntés meghozatala, kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítás (Zrínyi út 1534/6 

hrsz-ú telephely, Madách utcai parkoló 

létesítés) 

 



ZMJVK 49/2019. (IV.11.) sz. hat. A településkép védelméről szóló 42/2017. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosítás véleményezési szakaszában 

beérkezett észrevételek megtárgyalása, 

valamint a rendelet módosítása 

 

ZMJVK 52/2019. (IV.11.) sz. hat. A Városgazdálkodási Kft. 

eszközbeszerzése 

 

ZMJVK 53/2019. (IV.11.) sz. hat. Alapítványok támogatása  

 

ZMJVK 54/2019. (IV.11.) sz. hat. A Zalaegerszeg 0338/41 hrsz-ú ingatlan 

(Egerszeghegy) belterületbe vonásához 

szükséges terület-felhasználási célt 

tartalmazó döntés meghozatala 

 

ZMJVK 55/2019. (IV.11.) sz. hat. Kovács Károly Tagkollégium „A” épület 

(Zalaegerszeg 4876/A hrsz.) főzőkonyha 

hasznosítására kiírt zártkörű pályázat 

értékelése 

 

ZMJVK 56/2019. (IV.11.) sz. hat. Az ELENA program keretén belül 

megkötött konzorciumi együttműködési 

megállapodás 2. számú módosításának 

elfogadása, valamint tájékoztatás az 

Európai Beruházási Bankkal megkötött 

Támogatási Szerződésről és az Innovációs 

és Technológiai Minisztériummal létrejött 

együttműködési megállapodásról  

 

  

  

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 A közgyűlés 2019. április 11-i ülésén 

tárgyalt tájékoztató 

 

 Tájékoztató a 2019. április 11-i közgyűlés 

zárt ülésén hozott határozatairól 

 

  



SSZZEEMMÉÉLLYYII  RRÉÉSSZZ  

  
Tárgy: A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ magasabb vezetői beosztására 

kiírt pályázat elbírálása 

 

 ZMJVK 50/2019. (IV.11.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. augusztus 01-től 2024. július 31-

ig Flaisz Gergőt bízza meg a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ 

magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a 

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

szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét 284.000 Ft-ban, magasabb 

vezetői pótlékát a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint a 

pótlékalap 225 %-ában állapítja meg. 

 

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

okirat elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő:  2019. május 31. 

Felelős:   Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  Dr. Kovács Gábor sk. 

                       címzetes  főjegyző  

Balaicz Zoltán sk. 

                          polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése 

 

 ZMJVK 51/2019. (IV.11.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda 

intézményvezetője, Békefiné Bertók Andrea közalkalmazotti jogviszonyát 2019. 

december 30-i hatállyal felmentéssel megszünteti. A felmentési idő alatt 2019. 

augusztus 30-tól  

2019. december 30-ig a munkavégzés alól Békefiné Bertók Andreát a közgyűlés 

mentesíti.  

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel 

történő megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészíttetéséről gondoskodjék. 

 

Határidő:   2019. április 30. 

Felelős:   Balaicz Zoltán polgármester   

 

 

  Dr. Kovács Gábor sk. 

                       címzetes  főjegyző  

Balaicz Zoltán sk. 

                          polgármester 

 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

10/2019. (IV.18.) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. 

évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:           

 

1. § A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet (a 

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

 

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi összes bevételének 

előirányzatát 44.185.594 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 

22.223.320 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

       Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről              3.680.876 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                6.306.555 E Ft 

- közhatalmi bevételek               5.414.000 E Ft 

- működési bevételek               6.301.374 E Ft 

 - felhalmozási bevételek                 226.720 E Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök                    94.271 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 199.524 E Ft 

 

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7.  

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A 2019. évi összes kiadási előirányzatát 44.185.594 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési 

kiadások összegét 41.197.528 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

       Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         4.063.123  E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            840.171  E Ft 

- dologi kiadások         8.757.931  E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai             98.350  E Ft 

- egyéb működési célú kiadások         2.104.019  E Ft   

                ebből: működési célú tartalék            273.232  E Ft 

 - beruházási kiadások        20.897.159 E Ft 

             ebből: tartalék               10.000 E Ft 

 - felújítási kiadások          4.203.500 E Ft 

             ebből: tartalék                 9.939 E Ft 

 - egyéb felhalmozási célú kiadások             233.275 E Ft 



 

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 

8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(3) A költségvetési hiány összegét 18.974.208 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 4.243.909 E 

Ft-ban, a fejlesztési hiányt 14.730.299 E Ft-ban állapítja meg.  

 

                A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                             4.332.370 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                        5.188.044 E Ft   

Forgatási célú értékpapír beváltás  felhalmozási célra:         12.250.308 E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               190.999 E Ft  

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        553 E Ft                          

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   21.962.274 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra):                              88.461 E Ft 

            Forgatási célú értékpapír vásárlás felhalm-i célra              2.800.000 E Ft 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing 

            kötelezettség fejlesztési célra):                                                99.052 E Ft  

            Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            553 E Ft                     

                                          Finanszírozási kiadás összesen:         2.988.066 E Ft” 

 

2. §   Az R 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

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

célokra és feladatokra lehet. A polgármester a közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül is 

vállalhat pénzügyi kötelezettséget a forrás egyidejű megjelölésével, a költségvetésben 

nem szereplő feladatokra évente a tárgyévi költségvetés főösszegének legfeljebb 0,5 %-

áig. 

          A már megkötött hitelszerződések keretösszege terhére történő hitel lehívásokról a 

hitelcélnak megfelelően, a költségvetésben jóváhagyott mértékig a polgármester dönt. 

          Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult: 

a)  működési kiadásokra vonatkozóan a feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon 

belül engedélyezhet átcsoportosítást, 

b) új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 

%-os felhasználásáig, 

c) felhalmozási (beruházási és felújítási) célú előirányzatok esetében a közgyűlés által 

már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 

átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 10 millió forintos összeghatárig, 

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

kiadási és felhalmozási (beruházási és felújítási) célú kiadási előirányzatok közötti 

átcsoportosítások engedélyezésére.” 

 

3. § Az R 4.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

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

beruházási céllal nyújtott támogatásokból származó átmenetileg szabad pénzeszközök 



állampapír vásárlással történő hasznosításáról, valamint az önkormányzat átmenetileg 

szabad pénzeszközeinek nem állampapírban történő lekötéséről a Tulajdonosi 

Tanácsadó Testület tagjai véleményének kikérése után a polgármester dönt. Kiemelt 

szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága. Értékesítéséről a kifizetésekhez 

igazodó ütemben, a költségvetésben jóváhagyott összeg mértékéig a polgármester 

dönt.” 

 

4. § Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

            „(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.115 főben, a 10. mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá.” 

5.§ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

sportjáról szóló 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete 15/A. § (1)-(3) bekezdése 

helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 „(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a 

Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye kezelésében lévő, az Önkormányzat 

tulajdonát képező sportlétesítmények használatához kérelem alapján, a zalaegerszegi 

székhelyű sportszervezetek részére nyújtható támogatásról a polgármester dönt. 

      (2) A támogatás legfeljebb a sportlétesítmény használatára kijelölt sportszervezet és a 

sportlétesítmény fenntartásával és működtetésével megbízott Városi Sportlétesítmény 

Gondnokság Intézménye között megkötött szerződésben rögzített díj összege lehet.  

     (3) A támogatás összege a fentiekben nevesített, az Önkormányzat tulajdonát képező 

sportlétesítmény fenntartásával és működtetésével megbízott Városi Sportlétesítmény 

Gondnokság Intézménye által kibocsátott számla alapján, teljesítésigazolást követően 

kerülhet átutalásra.” 

 

6. §   Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10.  melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 

3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép. 

 

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 
Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2019. I. névi ei-módosítás” xls. dokumentumban találhatóak 

 

 

  Dr. Kovács Gábor sk. 

                       címzetes  főjegyző  

Balaicz Zoltán sk. 

                          polgármester 

 

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/32754/2019_Inevi_eimodositas.xls


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

11/2019. (IV.18) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás 

átvételének szabályairól szóló 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének 

szabályairól szóló 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) 

bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„A közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzatokból nyújtandó  

támogatásból a gazdasági társaságok részére támogatás nem nyújtható, kivételt képeznek 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó 

sportvállalkozásként működő sportszervezetek, valamint a Kvártélyház Szabadtéri Színház 

Kft. és a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft..” 

 

2. § 

 

(1) Az R. 2. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás az államháztartás körébe nem 

tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban 

együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük, valamint a természetes személyektől kapott 

pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.” 

 

(2) Az R. 2. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) Támogatási időszak: a támogatott cél szakmai és pénzügyi megvalósításának időszaka. A 

támogatási időszak kezdete: a Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett kérelem azonosítóval 

történő ellátása és adatainak nyilvántartásba vétele. A támogatási időszak vége: a cél 

megvalósulását követő második hónap utolsó napja.” 

 

3. § 

 

Az R. 5. § (1) bekezdése az alábbi k) ponttal egészül ki: 
[(1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén – értékhatárra 

vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A 

megállapodásnak tartalmaznia kell:] 

„k) támogatási időszakot.” 

 

 

 



4. § 

 

(1) Az R. 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

a) Eseti támogatások: 

 A támogatott - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló 1/2002. (II.01.) 

önkormányzati rendelet 15/A. §-ban foglaltak alapján biztosított támogatás kivételével - 

köteles a támogatási megállapodásban foglalt összeg célnak megfelelő felhasználásáról 

elszámolni. Az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat szükséges becsatolni: 

aa) a kitöltött Elszámoló lapot (2. melléklet), 

ab) az elszámolásban feltüntetett és mellékelt bizonylatmásolatok eredeti példányain 

szükséges szerepeltetni, hogy a számla a támogatott célhoz kapcsolódóan milyen 

szolgáltatást vagy beszerzést tartalmaz és annak megtörténtét a támogatottnak 

aláírással igazolnia kell, a beszerzett termék felhasználóval történő átvetetéséről, 

annak dokumentálásáról gondoskodni kell, 

ac) az elszámolásban kizárólag a kérelemben és a támogatási megállapodásban foglalt 

cél érdekében felmerült, a támogatási időszakban kifizetett számlák 

szerepeltethetők. Az elszámoláshoz fűzött bizonylatmásolatok eredeti példányain 

szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét, majd 

az eredeti bizonylatról másolatot kell készíteni, és hitelesítési záradékkal ellátni,  

ad) az átutalással teljesített számla mellé csatolni kell és hitelesítési záradékkal kell 

ellátni a kifizetést igazoló bankszámlakivonat másolatát vagy a banki átutalás 

igazolását,  

ae) a 100.000,-Ft-ot meghaladó szolgáltatás igénybevétele esetén a 

megállapodás/megbízás/szerződés hitelesített másolatának mellékelése is 

szükséges.” 

 

(2) Az R. 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[(2) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint:] 

„a) céljellegű támogatás esetében a tárgyévet követő év január 31-ig vagy a cél 

megvalósulását követő második hónap utolsó napjáig,” 

 

5. § 

 

Az R. 7. § (2) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A támogatási megállapodás módosítására irányuló kérelem írásban, az elszámolási 

határidőt megelőzően nyújtható be, amelyről a támogatást nyújtó dönt.” 

 

6. § 

 

(1) Az R. 1.a melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) Az R. 1.b melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 

 

(3) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 

 



7. § 

 

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

hatályát veszti. 

 

(2) Hatályát veszti az R. 4. § (5) bekezdés második mondata. 

 

 

 dr. Kovács Gábor sk. Balaicz Zoltán sk. 

 címzetes főjegyző  polgármester 

   



1. melléklet a 11/2019.(IV.18.) önkormányzati rendelethez 

„1.a melléklet a 8 /2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez 

Pályázati adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

……………….……………………. Bizottsága 

A pályázó neve  

 

 

címe  

 

A pályázott cél 
megnevezése 

 

A pályázott cél 

ismertetése 

 

 

 

 

 

 

A program tervezett időpontja  

A támogatási megállapodás aláírására jogosult 
személy neve, tisztsége, telefonszáma 

 

Pályázatért felelős elérhetősége  

A pályázott cél tervezett részletes költségvetése 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

____________Ft 

____________Ft 

____________Ft 

____________Ft 

____________Ft 

____________Ft 

Költségvetés teljes összege Ft 

Egyéb forrásból származó támogatások  

 __________________________________________ 

 __________________________________________  

___________________________________________ 

____________Ft 

____________Ft 

____________Ft 

 

A pályázaton igényelt pénzösszeg 

 

Ft 

 

Bankfiók, számlaszám 

                          -  - 



 

Nyilatkozat 

I. 

Kérelmünket - a fent megjelölt pályázati cél érdekében -  az alábbi helyekre nyújtottuk be: 

…………………..…………………………. vezető ……………….. Ft 

…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft 

…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft 

…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft 

…………………..…………………………. Településrészi Önkormányzat …………….. Ft 

…………………..…………………………. Településrészi Önkormányzat …………….. Ft 

                                          Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány …………………….. Ft 

 

II. 

Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk: 

…..........................célra a költségvetési rendelet ……………..………sora terhére………………...... .Ft 

….....................…………………..célra ……………………. polgármesteri keretből………………... Ft 

….........................………………..célra ……………………. Bizottságtól ………….................…….. Ft 

……….........................…………..célra ……………………. Bizottságtól …………………............... Ft 

………….........................………..célra ……………………. Bizottságtól …………….……............... Ft 

…………………..………………..célra………..……. Településrészi Önkormányzattól…………….. Ft 

………….........................………..célra Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítványtól………................ Ft 

………….........................………..célra …………………….    …………      ……………................... Ft 

 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert 
pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére. 

Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást vissza kell fizetni.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a helyi és az állami 
adóhatósággal szemben, valamint az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, illetve gazdasági 
társaságai felé lejárt tartozása nincs. 

 

Zalaegerszeg, 201...………………………… 

 

………………………………………….. 

                                                               kérelmező neve, aláírása” 

 



2. melléklet a 11/2019. (IV.18.) önkormányzati rendelethez  

„1.b melléklet a 8 /2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez 

  

I. 

NYILATKOZAT 

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 

 

A kérelmező neve: ..................................................................................................................  

Természetes személy lakcíme: .................................................................................................  

Születési helye, ideje: ..............................................................................................................  

Gazdasági társaság esetén székhelye: ......................................................................................  

Cégjegyzékszáma: ...................................................................................................................  

Adószáma:  .............................................................................................................................  

Képviselőjének neve:  ..............................................................................................................  

Egyéb szervezet esetén székhelye:  .........................................................................................  

Képviselőjének neve:  ..............................................................................................................  

Nyilvántartásba vételi okirat száma:  .......................................................................................  

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

……………………………………………………………………………………………….. 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(Knyt.) 

 

6.§ (1) bekezdése
1
 szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et) 

 

1. nem áll fenn vagy □ 

2. fennáll a ........ pont alapján □ 

                                                        
16. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 
személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a 
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint 
az egyházi jogi személy 
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon 
bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi 
önkormányzati választáson, 
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 
 



 

 8.§ (1) bekezdése
2
 szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et) 

 

1. nem áll fenn vagy □ 

2. fennáll a ....... pont alapján □ 

 

 
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.  

 

II. 

Tartozásmentesség 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a 

helyi és az állami adóhatósággal szemben, valamint az önkormányzat, az önkormányzat 

költségvetési szervei, illetve gazdasági társaságai felé lejárt tartozása nincs, amennyiben ilyen 

tartozása keletkezik, azt az esedékes támogatási összeg kiutalása előtt köteles vagyok a 

támogató felé jelenteni. 

 

                                                        
2 8. § (1) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá 
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az 
egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

 



III. 

 

A támogatott ÁFA adóalany, adólevonási joga van az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény 16. § (2) bekezdésében foglaltak alapján (a megfelelő válasz aláhúzandó): 

                          

  igen 

  nem 

 

 

 

Kelt:  ..............................................  

 

 

 ……………………………. 

 aláírás” 

 



3. melléklet a 11/2019. (IV.18.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez 

 

ELSZÁMOLÓ LAP 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás 

felhasználásáról 
 

Támogatást nyújtó megnevezése:  (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő) 

közgyűlés; ………………………..………………. Bizottság;  egyéb: ……...................……….. 

Támogatást igénybevevő  

neve, címe: …………………………………………….……..………………………………… 

képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...………………… 

A támogatásról rendelkező határozat/ügyirat száma: ……………….…………………………… 

A támogatás célja: ……………………………………………………………………………… 

Mellékletek száma: …………….…………. 

 

A támogatott ÁFA adóalany, adólevonási joga van az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény 16. § (2) bekezdésében foglaltak alapján,  

(a megfelelő válasz aláhúzandó): 

 

IGEN, ezért az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó ) összeg kerül figyelembe vételre.  

NEM, ezért az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembe vételre.  

 

 

Céljellegű támogatás esetén a támogatási célhoz igénybe vett források: 

 

Önkormányzati forrásból:  

Közgyűlés Ft 

Polgármesteri rendelkezésű keret Ft 

…………………………….. Bizottság Ft 

…………………………….. Bizottság Ft 

…………………………….. Bizottság Ft 

…………………………….. Bizottság Ft 

…………………………….. Bizottság Ft 

…………………………….. Településrészi Önkormányzat Ft 

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány Ft 

Önkormányzati forrásból összesen: Ft 

Támogatott célra fordított összeg:     Ft 

 

 

 



Támogatott célra fordított összeg elszámolása (önkormányzati támogatás) 

Sor- 

szám 

A bizonylat A kifizetés 

kiállítója kelte száma jogcíme      Összege Ft-ban 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Összesen:  

 

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok 
szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő 

felhasználását igazoljuk. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak 

érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem 

szerepeltetjük / szerepeltettük. 

** Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrízhetősége  a számviteli nyilvántartásunk 

tovább részletezésével nyerhető adatokkal   

                                   - biztosított,  

                                   - nem biztosított, ezért mellékletként a bizonylatok hitelesített másolatai kerültek csatolásra.

  

 

…………………………………. 20 … év ………………….. hó ……. nap 

                                   
                                                                ph.  

                                                                                                  

                                                                                                                     …………………………………………… 

                                                                                                     a Támogatott cégszerű aláírása 

 

 

*Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot/ügyiratszámot, a támogatás 

jogcímét. 

**Általános működési támogatás esetén szükséges nyilatkozat, a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
 
Az elszámolás– szükség szerint – a pótlapon folytatható. 

 

Záradék: 

 

A benyújtott elszámolás az önkormányzati támogatás összegét tartalmazza, a támogatási 

célnak megfelelő felhasználást dokumentálja.  

 

Az elszámolást:   ELFOGADOM NEM FOGADOM EL. 

Megjegyzés: ……………………………………………………………………………………. 

A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: ………………………………………… 

 

Zalaegerszeg, 20.. év ……………….. hó …nap



Pótlap az elszámoló laphoz 

Sor- 

szám 

A bizonylat A kifizetés 

kiállítója kelte száma jogcíme      Összege Ft-ban 

Áthozat az előző oldalról:   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

12/2019.(IV.18.) önkormányzati rendelete 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 

25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Az 1. mellékletben található szabályozási terv érintett szelvényei az 1. melléklet szerint 

módosulnak. 

2. § 

 

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

hatályát veszti. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni, 

előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem kedvezőbb 

elbírálását teszi lehetővé. 

 

 

Balaicz Zoltán sk. Dr. Kovács Gábor sk. 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 



1. melléklet a 12/2019.(IV.18.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

 



 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

13/2019. (IV.18.) önkormányzati rendelete  

a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 

44/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 44/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(3) A Tervtanács szükség szerinti gyakorisággal ülésezik, alkalmanként maximum 4 

napirendi pont megvitatásával.” 

 

 

2. § 

 

A rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A Tervtanács szakmai álláspontját az üléstől számított 7 napon belül külön 

dokumentumba foglalja. A tervtanács elnöke az állásfoglalás alapján előkészíti a 

polgármester településképi véleményét.” 

 

 

3. § 

 

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

hatályát veszti. 

 

(2) Hatályát veszti a rendelet 6. § (2) bekezdése. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

14/2019.(IV.18.) önkormányzati rendelete 

a partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló 

43/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

LXXIV. törvény 12. § (4) 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 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

 

A partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló 43/2017.(XII.18.) önkormányzati 

rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre: 

a) Zalaegerszegen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

lakosok, valamint aki az adott településfejlesztéssel érintett 

b) valamennyi településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe 

hozható zalaegerszegi székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdek-

képviseleti szervezet és zalaegerszegi székhellyel, telephellyel 

rendelkező vagy az adott településfejlesztéssel érintett gazdálkodó 

szervezet 

c) valamennyi Zalaegerszegen bejegyzett vagy az adott 

településfejlesztéssel érintett civil szervezet 

d) valamennyi Zalaegerszegen működő elismert egyház.” 

 

2. § 

A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A partnerek tájékoztatása  

a) Zalaegerszeg közterületén hirdetőfelületen elhelyezett hirdetményben 

b) helyi lapban és Zalaegerszeg honlapján (www.zalaegerszeg.hu) 

megjelenő hirdetményben 

c) lakossági fórum keretén belül történik 

a kormányrendeletben meghatározottak figyelembe vételével.” 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.  

 

 

  Dr. Kovács Gábor sk.      Balaicz Zoltán sk. 

            címzetes főjegyző                                             polgármester 

http://www.zalaegerszeg.hu/


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

15/2019. (IV.18.) 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 50. § (7) 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

 „(7) Ablakok, kirakatok, portálok üvegfelülete dekorálható a településképpel, utcaképpel, 

homlokzattal összhangban, a tipográfia szabályainak figyelembevételével.” 

 

 

2. § 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

  

 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

   

 ZMJVK 46/2019. (IV.11.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését az 

54/2017/4. (IV.13.), 94/2017/2. (V.18.), 112/2017/1. (VI.15.), 261/2017. 

(XII.14.), 138/2018. (VIII.15.), 2/2019/4.,5. (II.07.), 15/2019/1.,4. (II.07.), 

18/2019. (II.07.), 25/2019. (II.07.), 28/2019/3. (III.07.), 30/2019. (III.07.), 

31/2019. (III.07.), 32/2019. (III.07.) 33/2019. (III.07.), 34/2019. (III.07.), 

35/2019. (III.07.), 36/2019/1. (III.07.), 37/2019/1.1.,2.1.,3.1. (III.07.), 

40/2019/1. (III.07.), 41/2019. (III.07.), 43/2019/2. (III.07.) sz. lejárt határidejű 

közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 170/2018. (X.18.) sz. 

közgyűlési határozat 3. pontja végrehajtási határidejét 2020. március 31-re 

módosítja. 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2019. (II.07.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2019. április 30-ra módosítja. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2019. (II.07.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2019. április 30-ra módosítja. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 15/2019. (II.07.) sz. közgyűlési 

határozat 3. pontja végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja. 

 

 

Tárgy: A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet I. 

negyedévi módosítása  

 

 ZMJVK 47/2019. (IV.11.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2019. (II.07.) sz. határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek 

és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. évi 

költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

ezer forintban 

Megnevezés 
Sor- 

szám 

 tárgy- 

év 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető 

ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő 

 1. évben  2. évben  3. évben 

Helyi és települési adók  01 5.140.000    5.200.000 5.250.000 5.300.000 

Tulajdonosi bevételek  02 380.109       350.000 360.000 360.000 

Díjak, pótlékok, bírságok  03 10.000         10.000       11.000       11.000 

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb 

tárgyi eszközök értékesítése 
 04 226.720 50.000 40.000   30.000 

Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
 05     

Privatizációból származó bevételek  06     

Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 
 07     

Saját bevételek (01+... +07)  08 5.756.829     5.610.000 5.661.000 5.701.000 



Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2.878.415     2.805.000 2.830.500 2.850.500 

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) 
 10 

 

   122.960 

 

      151.270 

 

     149.685 

 

146.802 

Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11     97.960       126.270      124.685 121.802 

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  12     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 

eredő fizetési kötelezettség 
 13      

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  14     

Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 
 15 25.000 25.000 25.000 25.000 

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 
 16     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 
17     

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 
 18     

Tárgyévben keletkezett, illetve 

keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (20+...+27) 

 19     

Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20     

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  21     

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból 
eredő fizetési kötelezettség 

 22     

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  22     

Pénzügyi lízingből eredő fizetési 

kötelezettség 
 24     

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 
 25     

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 
26     

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő 

fizetési kötelezettség 
 27     

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)  28      122.960 
         

151.270 
    149.685   146.802 

Fizetési kötelezettséggel csökkentett 

saját bevétel (09-28) 
 29 2.755.455 

     

2.653.730 
2.680.815 2.703.698 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 

kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  éves zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester” 

  
Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati 

rendelet módosítása, valamint a településrendezési eszköz módosítását megelőző 

településfejlesztési döntés meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (Zrínyi út 

1534/6 hrsz-ú telephely, Madách utcai parkoló létesítés)  

 

 ZMJVK 48/2019. (IV.11.) sz. határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. április 11-i hatállyal 

elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének 

leírását az előterjesztés 4. melléklete, valamint a Településszerkezeti Tervét az 

előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal. 



 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon.  

 

Határidő: 2019. április 26. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II/1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 1534/4 hrsz-ú 

ingatlanon található telephely fejlesztése érdekében kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a Zalaegerszeg 1534/6 hrsz-ú ingatlant az előterjesztés 8. 

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. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II/2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Madách Imre utca és a Puskás 

Tivadar utca által határolt tömbben tervezett parkoló építése érdekében kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 4876, 4983/63, 4983/70 hrsz-ú 

ingatlanokat az előterjesztés 10. 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. június 30. 

  Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

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

módosítás véleményezési szakaszában beérkezett észrevételek megtárgyalása, valamint a 

rendelet módosítása  

 

 ZMJVK 49/2019. (IV.11.) 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. április 26. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

  
Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. eszközbeszerzése 

 

 ZMJVK 52/2019. (IV.11.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Városgazdálkodási 

Kft. ügyvezetője egy új seprőgép beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást 

bonyolítson le és lízingszerződést kössön maximum nettó 60.000.000 Ft 

összeghatárig a Kormány ezen adósságot keletkeztető ügylethez történő előzetes 

hozzájárulása esetén. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt, hogy az önkormányzat 100 %-

os tulajdonában álló gazdasági társaság adósságot keletkeztető ügyletéhez szükséges 

előzetes kormányzati hozzájárulás beszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 

 

Határidő:  2019. augusztus 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

  felkérésre: Horváth István ügyvezető 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása 

 

 ZMJVK 53/2019. (IV.11.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának 

megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a polgármesteri 

rendelkezésű keret költségvetési sor terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
„Együtt Gyermekeinkért 

Zalában” Alapítvány 

programok megvalósítása, 

eszközbeszerzés 
100.000 

2. 
Besenyő a 2000-es években 

Alapítvány 
fellépő ruhák beszerzése  

a dalkör részére 
100.000 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2019. május 10. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalabesenyő Városrész 

Településrészi Önkormányzata 1/2019. (III.07.) sz. határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a Zalabesenyő 

Városrész Településrészi Önkormányzat kerete terhére: 

Ssz. 
Alapítvány 

megnevezése 
Pályázott cél 

Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
Besenyő a 2000-es 

években Alapítvány 

Nyugdíjas klub rendezvényei 250.000 

Családi közösségi nap, Mikulás ünnepély, 

karácsonyi rendezvény, a városrész egészét 
érintő egyéb rendezvények 

550.000 

Összesen: 800.000 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2019. május 10. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Andráshida Városrész 

Településrészi Önkormányzata 1/2019. (III.25.) sz. határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást az Andráshida 

Városrész Településrészi Önkormányzat kerete terhére: 

 

Ssz. 
Alapítvány 

megnevezése 
Pályázott cél 

Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
„Együtt 

Gyermekeinkért 

Zalában” Alapítvány 

iskolai programok megvalósítása, 

eszközbeszerzés 
80.000 

óvodai programok megvalósítása, 

eszközbeszerzés 
70.000 

Összesen: 150.000 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2019. május 10. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

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

és Sport Bizottsága 41/2019/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az 

alábbi alapítványok részére biztosít támogatást az intézmények és civil 

szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása költségvetési sor terhére: 



 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
"Gyermekművészetért" 

Alapítvány 

Kodály Zoltán Megyei Szolfézsverseny és 

Zene-tere workshop megrendezése 
50.000 

2. 
Dózsa György Általános 

Iskoláért Alapítvány 

Dózsa napok rendezvénysorozatának 

támogatása 
100.000 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2019. május 10. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Lakás és 

Egészségügyi Bizottsága 48/2019/2. sz. határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
A „Remény Gyermekei Alapítvány” 

Agysérült Gyermekekért 
Tárgyi eszköz beszerzés 20.000 

2. 
Zárda Utcai Időskorúak Otthonáért 

Alapítvány 

A volt Pais Iskolában működő 

Kolping Idősek Otthonában a 

melegítő konyha edényzetének, 

eszközeinek pótlása 

20.000 

3. 
„Cseperedő” Zalaegerszegi Bölcsődei 

Alapítvány 
Tárgyi eszközök beszerzése 40.000 

4. 
„Tipegő” Zalaegerszegi Bölcsődei 

Alapítvány 
Tárgyi eszközök beszerzése 40.000 

5. 
Egészséges és Derűs Kisgyermekért 

Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány 
Tárgyi eszközök beszerzése 40.000 

6. 
„Gyermekjólét” Zalaegerszegi 

Bölcsődei Alapítvány 

Közösségi programok 

megvalósítása 
40.000 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2019. május 10. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



V. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Idősügyi Tanácsa 3/2019. (III.28.) sz. határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi szervezetek részére biztosít támogatást a Városi 

Idősügyi Tanács feladatai keret terhére: 

 

Ssz. 
Intézmény, Egyesület,  

Alapítvány megnevezése 
Pályázott cél 

Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
Társadalmi Egyesülések  

Zala Megyei Szövetsége 

Zalaegerszegi Nyugdíjas Polgári 

Kör 2019. évi rendezvényei, 

programjai költségei  

37.000 

2. 
Keresztury Dezső  

Városi Művelődési Központ 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub 2019. 

évi rendezvényei, programjai 

költségei 

37.000 

3. 
Keresztury Dezső  

Városi Művelődési Központ 

Kertvárosi Nyugdíjas Klub 2019. 

évi rendezvényei, programjai 

költségei  

37.000 

4. 
Keresztury Dezső  

Városi Művelődési Központ 

Közalkalmazottak Szakszervezete 

Megyeházi Nyugdíjas Klub 2019. 

évi rendezvényei, programjai 

költségei 

37.000 

5. 
Keresztury Dezső  

Városi Művelődési Központ 

Évgyűrűk Nyugdíjas Klub 2019. 

évi rendezvényei, programjai 

költségei 

37.000 

6. Összefogás Botfáért Egyesület 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2019. 

évi rendezvényei, programjai 

költségei 

37.000 

7. Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület 
2019. évi rendezvényei, 

programjai költségei 
37.000 

8. Nyugdíjas Pedagógus Egyesület 
2019. évi rendezvényei, 

programjai költségei 
37.000 

9. 
Zalaegerszegi Asztma Klub 

Egyesület 

Mezőgazdasági Nyugdíjasok 

Klubja 2019. évi rendezvényei, 

programjai költségei 

37.000 

10. 
Zalai Építők Móricz Zsigmond 

Művelődési Egyesülete 

Zala Megyei Építők Nyugdíjas 

Szakszervezet 2019. évi 

rendezvényei, programjai 

költségei 

37.000 

11. Összefogás Egyesület 

Hóvirág Nyugdíjas Klub 2019. 

évi rendezvényei, programjai 

költségei 

37.000 

12. 
Közlekedéstudományi  

Egyesület 

Zala Megyei Területi Szervezet 

Senior Szakcsoport 2019. évi 

rendezvényei, programjai 
költségei 

37.000 

13. 

Zala Megyei Katasztrófavédelmi 

Tűzoltó és Polgári Védelmi 

Nyugdíjasok Egyesülete 

2019. évi rendezvényei, 

programjai költségei 
37.000 

14. 
Besenyő a 2000-es Években 

Alapítvány 

Nyugdíjas Klub 2019. évi 

rendezvényei, programjai 

költségei 

37.000 

15. Egészség Egyesület 
2019. évi rendezvényei, 

programjai költségei 
37.000 

16. Páterdomb a Kultúráért Egyesület 
2019. évi rendezvényei, 

programjai költségei 
37.000 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2019. május 10. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

VI. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi alapítvány részére 

biztosít támogatást a sport és humánigazgatási költségvetési sor terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
Besenyő a 2000-es Években 

Alapítvány 

Az alapítvány Szivárvány 

népdalköre fellépő ruhái 
készíttetése költségei céljára 

50.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2019. május 10. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg 0338/41 hrsz-ú ingatlan (Egerszeghegy) belterületbe vonásához 

szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala 

 

 ZMJVK 54/2019. (IV.11.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonási engedélyezési 

eljárás lefolytatásához a terület-felhasználási célt az alábbiakban határozza meg: 

Zalaegerszeg, 0338/41 hrsz-ú ingatlan (Egerszeghegy) lakóterület 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: Kovács Károly Tagkollégium „A” épület (Zalaegerszeg 4876/A hrsz.) 

főzőkonyha hasznosítására kiírt zártkörű pályázat értékelése 

 

 ZMJVK 55/2019. (IV.11.) 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 15-től 

kezdődően, 15 év meghatározott időre bérbe adja a Kovács Károly 



Tagkollégium (Zalaegerszeg 4876 hrsz) „A” épületének (Zalaegerszeg 4876/A 

hrsz) földszintjén található, mindösszesen 326,34 m
2
 alapterületű főzőkonyhát 

a MOLNI-ADRESZ Vendéglátóipari Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Arany 

J. u. 71.; cégjegyzékszám: 20 09 074182) részére az alábbi feltételekkel, 

melyeket a bérleti szerződésbe is bele kell foglalni: 

- A földszinti főzőkonyha a hozzá tartozó emeleti helyiségrész (átadópult 

és szennyes edény leadó) bérbeadása a MOLNI-ADRESZ Kft. által 

melegkonyhás főzőkonyha kialakítása és üzemeltetése érdekében 

történik. 

- A főzőkonyha kialakítása és üzemeltetése a MOLNI-ADRESZ Kft. 

kötelezettsége és felelőssége, melyet a mindenkori jogszabályi 

feltételeknek megfelelőn köteles elvégezni. 

- A fizetendő havi bérleti díj bruttó 317.500,- Ft (250.000,- Ft + ÁFA). 

- A bérleti szerződés megkötésekor bruttó kéthavi bérleti díj összegének 

megfelelő mértékű, azaz bruttó 635.000,- Ft (500.000,- Ft + ÁFA) 

óvadékot köteles fizetni. Az ajánlattevő által már megfizetett bruttó 

301.960,- Ft pályázati biztosíték (bánatpénz) összege beleszámít az 

óvadékba. 

- Amennyiben a bérleti szerződés lejáratakor az óvadékból kielégítés nem 

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

növelten kerül visszafizetésre. 

- 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. 

- A Kovács Károly Tagkollégium ingatlan (Zalaegerszeg 4876 hrsz) 

földterületének, valamint a kollégiumi „A” épület (Zalaegerszeg 4876/A 

hrsz) emeleti részének hasznosítására vonatkozóan a MOLNI-ADRESZ 

Kft-nek a Zalaegerszegi Tankerületi Központtal, mint a Zalaegerszeg 

4876 hrsz-ú ingatlan kijelölt vagyonkezelőjével kell külön bérleti 

szerződést kötnie.  

A bérleti szerződések megkötéséről és tartalmáról felek kölcsönösen 

tájékoztatják egymást. 

- A MOLNI-ADRESZ Kft. által a kollégiumi „A” épület (Zalaegerszeg 

4876/A hrsz) fölszinti főzőkonyhájában ZMJV Önkormányzata helyett 

végzett építés, átalakítási, felújítási munkálatok értéke a fizetendő bérleti 

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

mértékig. 

- Az átalakítási munkák költségeinek elszámolására vonatkozóan a 

MOLNI-ADRESZ Kft-nek külön kétoldalú megállapodást kell kötnie az 

önkormányzattal. A munkák elszámolása lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény) 13. § (1) bekezdése, valamint az 

önkormányzati Vagyonrendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt 

előírásoknak megfelelően történhet. 

- A Zalaegerszegi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő 

vagyonelemek átalakításával kapcsolatosan a bérlő által elvégzett 

munkák költségeinek kimutatására és elszámolására vonatkozóan a 



MOLNI-ADRESZ Kft., ZMJV Önkormányzata és a Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ között külön háromoldalú megállapodást kell kötni. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, gondoskodjon a főzőkonyha bérleti 

szerződésének aláírásáról. 

 

Határidő: NLC helyiségbérleti szerződés megkötésére: 2019. május 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kovács 

Károly Tagkollégium ”A” épületének (Zalaegerszeg 4876/A hrsz) földszinti 

főzőkonyhájában a MOLNI-ADRESZ Kft. által ZMJV Önkormányzata helyett 

elvégzett építés, átalakítási, felújítási munkálatok költségeinek elszámolására a 

MOLNI-ADRESZ Kft-nek külön kétoldalú megállapodást kell kötnie ZMJV 

Önkormányzatával. A munkák elszámolása 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 történik. 

 

 A fentiek szerint elismert költségeken túl a MOLNI-ADRESZ Kft-nek nem 

lehet további követelése ZMJV Önkormányzatával szemben. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 23. § (1) 

bekezdése 12. pontja szerinti felhatalmazás alapján gondoskodjon a MOLNI-

ADRESZ Kft által végzett ingatlan-átalakítási munkálatok költségeinek 

elszámolására vonatkozó kétoldalú megállapodás aláírásáról. 

 

Határidő: kétoldalú megállapodás aláírására: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Kovács 

Károly Tagkollégium (Zalaegerszeg 4876 hrsz) ingatlanának a Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ (8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 38.) vagyonkezelésében 

lévő vagyonelemeinek átalakításával kapcsolatosan külön háromoldalú 

megállapodás kerüljön aláírásra a MOLNI-ADRESZ Kft., ZMJV 

Önkormányzata és a Zalaegerszegi Tankerületi Központ között a MOLNI-

ADRESZ Kft., által elvégzett munkák költségeinek kimutatására és 

elszámolására vonatkozóan. 

 A háromoldalú megállapodás aláírásával a MOLNI-ADRESZ Kft. lemond 

minden, ZMJV Önkormányzatával szembeni követelésről. 

 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 23. § (1) 

bekezdése 12. pontja szerinti felhatalmazás alapján gondoskodjon a MOLNI-

ADRESZ Kft., ZMJV Önkormányzata és a Zalaegerszegi Tankerületi Központ 

közötti háromoldalú megállapodás aláírásáról. 

 

Határidő: háromoldalú megállapodás aláírására: 2019. augusztus 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



Tárgy: Az ELENA program keretén belül megkötött konzorciumi együttműködési 

megállapodás 2. számú módosításának elfogadása, valamint tájékoztatás az Európai 

Beruházási Bankkal megkötött Támogatási Szerződésről és az Innovációs és 

Technológiai Minisztériummal létrejött együttműködési megállapodásról 

 

 ZMJVK 56/2019. (IV.11.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az ELENA-eszköz 

keretében benyújtott KaposGrid projekt megvalósítására 2016. október 20-án 

aláírt, majd 2018. január 26-án módosított konzorciumi együttműködési 

megállapodás 2. számú módosítását jelen előterjesztés 1. számú melléklete 

szerinti tartalommal az alábbi kiegészítéssel, amely a Preambulum rész 3.b). 

pontját érinti: 

„b). Alapítók által delegált személyek: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény szerinti közszolgálati tisztviselők és azon belül az 56. 

§ szerinti határozott idejű áthelyezés vagy célfeladat megállapodással 

céljuttatás” 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi együttműködési 

megállapodás 2. számú módosításának aláírására, valamennyi Konzorciumi 

Tag jóváhagyása esetén.  

 

 Határidő:  2019. május 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester  

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a KaposGrid 

projekt megvalósítása céljából az ELENA támogatási időszakban a 

projektmenedzsment végrehajtásért felelős egységbe - Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatalának alkalmazásában álló - 1 fő menedzsert, 

és 1 fő projekt asszisztenst delegál.  

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja, hogy a projektfejlesztés  

18 havi részidőszakára vonatkozóan 9.000.000,- Ft-ot biztosít a konzorciumi 

együttműködési megállapodásban foglalt ütemezés szerint 1 fő menedzser 

bérére, 2019. évben 4.000.000,- Ft, 2020. évben 5.000.000,- Ft összegben. Ez 

az összeg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának az ELENA 

pályázat során teljesítendő saját támogatás hozzájárulásának (a konzorciumi 

megállapodásban önerőként megjelölt rész) teljes mértéke. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja továbbá, hogy a 36 

hónapos projektfejlesztési időszakra vonatkozóan, a konzorciumi 

együttműködési megállapodásban foglalt ütemezés szerint 14.400.000,- Ft-ot 

biztosít 1 fő projekt asszisztens bérének finanszírozására, 2019. évben 

3.200.000,- Ft, 2020-2021. években 4.800.000,- Ft, 2022. évben 1.600.000,- Ft 

összegben. Ezt az összeget Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

előfinanszírozásként teljesíti, azzal, hogy a projekt asszisztens költségekre 

vonatkozó ELENA támogatásból Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint Konzorciumvezető megtéríti Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata részére.  

 



 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról Kaposvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzatát értesítse, továbbá gondoskodjon a 

szükséges pénzügyi fedezet éves költségvetésekben történő tervezéséről. 

 

 Határidő:  Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának értesítésére:  

    2019. április 30. 

  költségvetési fedezet biztosítására:  

   2019. I. negyedéves költségvetés módosítás,  

   azt követően az éves költségvetések tervezése 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium, valamint a hat dunántúli megyei jogú város - 

Kaposvár, Dunaújváros, Tatabánya, Szombathely, Veszprém, Zalaegerszeg - 

fejlesztési konzorciuma által benyújtott és az Európai Bizottság által 2018. 

október 05-én befogadott, KaposGrid Intelligens Városi Energia Projekt 

pályázat megvalósításának szakmai támogatására 2019. február 04. napján 

aláírt együttműködési megállapodást. 

  

  

  

  

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 
 

AA  kköözzggyyűűllééss  22001199..  áápprriilliiss  1111--ii  üülléésséénn  

ttáárrggyyaalltt  ttáájjéékkoozzttaattóó  
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 a kistérségi háziorvosi ügyeleti rendszer 2018. évi működéséről 

 

 

 

 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  22001199..  áápprriilliiss  1111--ii  kköözzggyyűűllééss  

zzáárrtt  üülléésséénn  hhoozzootttt  hhaattáárroozzaattaaiirróóll  
 

 
Tárgy:  „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek 

adományozása  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 57/2019. (IV.11.) számú határozatával „Pro 

Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet adományozott Dr. Császár Tamás és a Notre Dame Női 

Kanonok-és Tanítórend részére.  

 

 



Tárgy:  „Sport mecénása díj” adományozása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 58/2019. (IV.11.) számú határozatával „Sport 

mecénása díj”-at adományozott a Zalaszám Informatika Kft. részére. 

 

 

Tárgy: Bírósági ülnökök megválasztása  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 59/2019. (IV.11.) számú határozatával 

megválasztotta a Zalaegerszegi Járásbíróság, a Zalaegerszegi Törvényszék és a Zalaegerszegi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit. 

 

 

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása  
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 60/2019. (IV.11.) számú határozatával 

elutasította egy bérlő lakásbérleti jogviszonyának visszaállítását.  
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