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SSZZEEMMÉÉLLYYII  RRÉÉSSZZ  

 
ZMJVK 124/2019. (VIII.08.) sz. hat. A helyi választási bizottság tagjainak és 

póttagjainak megválasztása 

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 

ZMJVK 25/2019. (VIII.13.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

ZMJVK 26/2019. (VIII.13.) ÖR. a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. 

(II.08.) önkormányzati rendelet    

módosításáról 

 

ZMJVK 27/2019. (VIII.13.) ÖR. a fizető parkolók működéséről és 

igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. 

(V.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 



 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

 
ZMJVK 122/2019. (VIII.08.) sz. hat. A helyi tömegközlekedés 2019. évi 

központi támogatása 

 

ZMJVK 123/2019. (VIII.08.) sz. hat. A víziközmű vagyonra vonatkozó 2019. 

évi felújítási és pótlási terv módosítása 

 

ZMJVK 125/2019. (VIII.08.) sz. hat. Alapítvány támogatása 

 

ZMJVK 126/2019. (VIII.08.) sz. hat. Tájékoztató a 2019. évi „a zártkerti 

besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális 

hátterét biztosító fejlesztések 

támogatására" tárgyú ZP-1-2019 

kódszámú felhívásra benyújtott 

pályázatról 

 

ZMJVK 127/2019. (VIII.08.) sz. hat. A Zalaegerszeg 4876/2 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítása 

 

 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
  

 Tájékoztató a 2019. augusztus 8-i 

rendkívüli közgyűlés zárt ülésén hozott 

határozatairól 

 

  



SSZZEEMMÉÉLLYYII  RRÉÉSSZZ  

  
Tárgy: A helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 

 

 ZMJVK 124/2019. (VIII.08.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-a alapján a zalaegerszegi Helyi Választási Bizottság tagjának 

megválasztja: 

 1. Dr. Pápai Ferenc  Zalaegerszeg, József Attila utca 4. sz., 

 2. Dr. Porkoláb Sándor László  Zalaegerszeg, Jászai Mari u. 3/4. sz., és 

 3. Dr. Szakály Zoltán  Zalaegerszeg, Liszt Ferenc u. 21. sz.  

     alatti lakosokat. 

  

A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztja: 

 1. Dr. Kelemen Péter Máté Zalaegerszeg, Jégmadár u. 1. sz., 

 2. Dr. Szabó László Levente Zalaegerszeg, Kinizsi u. 10. TT.1. sz. 

     alatti lakosokat. 

       

A közgyűlés felkéri a helyi választási iroda vezetőjét, hogy a megbízólevelek 

átadásáról és az eskütétel megszervezéséről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2019. augusztus 13. 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző, a helyi választási iroda vezetője 

 

 

 

 

Gecse Péter sk. 

alpolgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

25/2019. (VIII.13.) önkormányzati rendelete  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

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

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

a) és d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: 

 

1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) bevezető 

része helyébe a következő rendelkezés lép:  

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

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

a) és d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli 

el:” 

   

2. § Az R. „Bevezető rész” szövegrész helyébe az „Általános rendelkezések” szövegrész lép. 

 

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

hatályát veszti. 

 
 

 

Balaicz Zoltán sk.  

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
 
 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

                                     26/2019. (VIII.13.) 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.)  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.” 

 

2. § Az R.  10. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

3. §  Jelen 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 

 
 

 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2019. évi ktv. rendelet augusztusi módosítása” xls. 

dokumentumban találhatóak 

 
 
 
 
 

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/33075/2019_evi_ktv_rendelet_augusztusi_modositasa.xls


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

27/2019. (VIII.13.) önkormányzati rendelete  

a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló  

19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  

8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) I. mellékletének 48. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:   

„48. Síp utca” 

 

2. § Az R. I. melléklete az alábbi 65. ponttal egészül ki:  

„ 65. Kerámia utca” 

 

3. § Az R. III. melléklete az alábbiakkal egészül ki:   

„Kerámia utca 1.”  

„Mártírok útja 19-21. D” 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. Dr. Kovács Gábor sk. 

polgármester címzetes főjegyző 



 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    
 

Tárgy: A helyi tömegközlekedés 2019. évi központi támogatása 

 

 ZMJVK 122/2019. (VIII.08.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírásra került, a települési 

önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 2019. évi támogatására.    

Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy: 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi személyszállítási 

közszolgáltatást – az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt-vel (továbbiakban ÉNYKK Zrt.) 2018. december 10-én megkötött 

Közszolgáltatási Szerződés alapján - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-

éig folyamatosan fenntartja.  

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy 2018. 

évben a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátásához 2018. évre 

vonatkozóan 125.000 EFt működési célú, saját forrásból származó, vissza nem 

térítendő támogatással járult hozzá. 2019. évben a tárgyévet megelőző évre 

vonatkozó támogatási összeg nem került kifizetésre. Fejlesztési célú támogatás 

2018. évben nem volt. 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 

helyi közlekedéssel összefüggő egyes feladatok ellátására Közlekedésszervezőt 

nem bízott meg. 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a 

helyi tömegközlekedés ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést 

nyilvános pályázati eljárás keretében kötötte meg az ÉNYKK Zrt-vel 2019. 

január 1. – 2023. december 31. közötti időtartamra.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatására” vonatkozó pályázat benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. augusztus 26. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

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

  

 ZMJVK 123/2019. (VIII.08.) sz. határozata 

 
I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 37/2019. (III.07.) sz. határozat 

1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

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 terv 1. számú módosítását azzal, 



hogy az egyes feladatok ivóvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 

2019. évi költségvetési rendeletében kerülnek meghatározásra. 

 

Az ivóvíz vagyonra vonatkozó 2019. évi módosított felújítási és pótlási terv 

 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Bruttó költség 

(eFt) 

I. 2018. évből áthúzódó feladatok: 
 

1 
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához 

szükséges eseményvezérelt felújítások 
12 866 

2 Zalaegerszeg, közcélú ivókút telepítések 2 604 

3 Műszaki tervezések 2 221 

  Összesen (I.): 17 691 

II. 2019. évi feladatok:    

1 
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához 

szükséges eseményvezérelt felújítások 
94 778 

2 Tervezett szivattyú cserék és felújítások 6 915 

3 Irányítástechnikai rekonstrukciók 381 

4 

Zalaegerszeg, Kosztolányi u. ivóvízvezeték 

rekonstrukció   12 700 

(Petőfi u.; Berzsenyi u . Csomópontok) 

5 Zalaegerszeg Perlaki u. ivóvízvezeték rekonstrukció 9 208 

6 

Zalaegerszeg Czobor I-II. ütem  

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

összekötés) 

7 Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése 12 700 

8 Műszaki tervezések 3 810 

9 28. sz. kút eltömedékelése 565 

10 Tóstrand ivóvízellátásának kiváltása 3 137 

  Összesen (II.): 154 354 

  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. szeptember 1. 

 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:  2020. június 30. 

 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 terv 1. számú módosítását azzal, 



hogy az egyes feladatok a szennyvíz ágazatra vonatkozóan az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében kerülnek 

meghatározásra. 

 

A szennyvíz vagyonra vonatkozó 2019. évi módosított felújítási és pótlási 

terv 

 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Bruttó 

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 
76 230 

2. 
Szennyvízátemelők szivattyúcsere beépítéssel (új 

beszerzés) 
8 804 

3. 2019. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák 46 101 

4. Zalaegerszeg, Kosztolányi u. szennyvízvezeték kiváltás 12 700 

5. Zalaegerszeg, Landorhegyi u. szennyvízvezeték kiváltás 37 066 

6. 
Zalaegerszeg, Mókus u. II. ütem szennyvízvezeték 

kiváltás 
75 946 

7. 
Zalaegerszeg, Jókai-Arany I. ütem szennyvízvezeték 

kiváltás 
23 592 

8. Zalaegerszeg, Falumúzeum u. szennyvízvezeték kiváltás 33 037 

9. 

Zalaegerszeg Göcseji u. 16-24. ÁNTSZ – Temető 

gravitációs szennyvíz-rendszer megszüntetés az úton és 

átkötése az új rendszerre a járdán 

19 387 

10. 
Zalaegerszeg - Ságod 1. átemelő nyomott rendszer 

gravitációsra kiváltása 
11 430 

11. Műszaki tervezések 3 810 

  Összesen (II.): 348 103 

  Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.): 512 742 

 

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

Csatornamű Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse. 

  

 Határidő:  2019. szeptember 1. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 



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

üzemeltetőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a 

bérleti üzemeltetési szerződésnek megfelelően, 2019. évben a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

  

 Határidő: 2020. szeptember 30. 

 Felelős: felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 
 

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a ZMJVK 57/2017/4. 

(IV.13.) sz. határozata és a Kbt. 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapján vállalkozási 

szerződéseket kötött a Zalavíz Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) 

víziközmű-fejlesztések megvalósítására. A Zalavíz Zrt. műszaki indokok miatt 

kérte az alábbi vállalkozási szerződések módosítását: 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 

módosított 

vállalkozói díj 

(nettó eFt) 

módosított 

szerződéses 

rész/véghatáridők 

  Ivóvízágazat     

1. 
Tervezett szivattyú cserék és 

felújítások 
5 445 2019.12.05 

2. 
Zalaegerszeg Perlaki u. ivóvízvezeték 

rekonstrukció 
7 250 

2019.12.05 / 

2020.06.30 

  Szennyvízágazat     

1. 
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 

szennyvízvezeték kiváltás 
29 186 

2019.12.05 / 

2020.09.30 

2. 
Zalaegerszeg, Mókus u. II. ütem 

szennyvízvezeték kiváltás 
59 800 2020.05.30 

3. 
Zalaegerszeg, Jókai-Arany I. ütem 

szennyvízvezeték kiváltás 
18 576 2020.05.30 

4. 
Zalaegerszeg, Falumúzeum u. 

szennyvízvezeték kiváltás 
26 013 

2019.12.05 / 

2020.09.30 

5. 

Zalaegerszeg Göcseji u. 16-24. ÁNTSZ 

– Temető gravitációs szennyvíz-

rendszer megszüntetés az úton és 

átkötése az új rendszerre a járdán 

15 265 
2019.12.05 / 

2020.05.30 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalkozási 

szerződések aláírására. 

  

Határidő:  2019. szeptember 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

III. 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: 



 

 

 

 

 
 

 

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.  

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Érintett 

ágazat 

Teljesítési 

határidő 

Vállalkozási 

díj 

(bruttó eFt) 
1. 28-as kút eltömedékelése ivóvíz 2019.12.05 565 

2. 

Zalaegerszeg - Ságod 1. 

átemelő nyomott rendszer 

gravitációsra kiváltása 

szennyvíz 2019.12.05 11 430 



- A 28-as kút eltömedékelését a környezetvédelmi jogszabályokba foglalt 

előírások betartásával kell elvégezni. 

 

3.1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződések további részleteiről 

történő tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a szerződések 

elkészítésére, és felhatalmazza azok aláírására.  

 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

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: felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

Tárgy: Alapítvány támogatása 

 

 ZMJVK 125/2019. (VIII.08.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Kertváros Városrész Településrészi 

Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít 

támogatást Kertváros Városrész Településrészi Önkormányzat kerete terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése 
Támogatott  

cél 

Támogatás  

összege 

1. Eötvös József Alapítvány 
énekkari ruhakészlet 

bővítése 
150 000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási 

megállapodás megkötésére. 

 

Határidő:  2019. augusztus 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy:Tájékoztató a 2019. évi „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 

hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására" 

tárgyú ZP-1-2019 kódszámú felhívásra benyújtott pályázatról 

  

 ZMJVK 126/2019. (VIII.08.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan jóváhagyja „a 

zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” tárgyú 

felhívásra pályázat benyújtását a Zalaegerszeg, (Széna tér) 22631/2; 22635; 

22670 helyrajzi számú önkormányzati utak burkolat felújítása, valamint 



őshonos gyümölcsfák telepítése, a zártkerti ingatlantulajdonosok 

mezőgazdasági hasznosításának támogatása tárgyában.  

 Az igényelt támogatás 9 998 133,- Ft, melyhez kedvező elbírálása esetén önerő 

biztosítása nem szükséges.   

 A pályázat utófinanszírozású, ezért a pályázat pozitív elbírálása esetén az 

önkormányzat a 75% előleg lehívásának lehetőségét igénybe kívánja venni.  

 

  A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert támogatás elnyerése esetén a 

pályázat megvalósításhoz szükséges további intézkedések megtételére, illetve a 

szükséges dokumentumok aláírására.  

 Határidő: támogatói döntés esetén a szükséges intézkedések megtételére  

   2020. április 30. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

2. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a 

költségvetés soron következő módosításakor a pályázati cél nevesítéséről 

gondoskodjon. 

 

 Határidő: a támogatási értesítést követő költségvetés-módosítás 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg 4876/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása 

 

 ZMJVK 127/2019. (VIII.08.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja a Zalaegerszegi 

Tankerületi Központtal 2016. december 2. napján kötött vagyonkezelési 

szerződést az előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal.  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés 

módosításának aláírására. 

 

 Határidő: a zalaegerszegi 4876/1 hrsz. ingatlan-nyilvántartási bejegyzését  

   követő 15 nap  

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi a kialakuló 

zalaegerszegi 4876/2 hrsz-ú, parkoló megnevezésű ingatlanon megépítésre 

kerülő 41 db parkoló közül 18 db parkoló kizárólagos használatra történő bérbe 

adását pályáztatás nélkül a főzőkonyhát üzemeltető Molni-Adresz Kft. részére 

2034. május 15. napjáig terjedő határozott időtartamra.  

 A Kft. a bérlet teljes időtartamára szóló bérleti díjat előre, egy összegben 

köteles megfizetni a bérbeadó önkormányzat részére. Az önkormányzat ezen 

befolyó összeget és a rendelkezésére álló saját forrást a 41 db parkoló 

megépítésének finanszírozására fordítja. A bérleti díj megállapítása 

ingatlanforgalmi szakértői vélemény alapján történik.    
  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

 Határidő: 2019. október 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



  

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 

 

 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  22001199..  aauugguusszzttuuss  88--ii  rreennddkkíívvüüllii  kköözzggyyűűllééss  

zzáárrtt  üülléésséénn  hhoozzootttt  hhaattáárroozzaattaaiirróóll  
 

 
Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme  

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 128/2019. (VIII.08.) sz. 

határozatával rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel támogatja 1 fő 

lakáshoz jutási kérelmét.  

 

Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére  
 

 ZMJVK 129/2019. (VIII.08.) sz. határozatával támogatja 1 fő lakáshoz jutását 

közgyűlési lakáskeret terhére. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye 

Hivatalos lap 

Szerkeszti: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Felelős szerkesztő: Zsupanek Péter 

Kiadja: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. 
Felelős kiadó: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyomdája 

Felelős vezető: Farkas Veronika 

ROTA Zeg. MJV. Pm. Hiv. 2019/4. 
 

ISSN 1585-7301 

 

Ára: 300 Ft + ÁFA / db 

 


