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PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  RREENNDDEELLEETTEE  

 

 

ZMJVP 19/2020. (VI.03.) ÖR. a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. 

(II.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

  

 

  



 PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII 

  

 

ZMJVP 129/2020. (V.22.) határozata  A Kvártélyház Kft. felügyelő bizottsági 

tagjának visszahívása és új tag 

megválasztása 

 

ZMJVP 130/2020. (V.25.) határozata  „A TOP és egyéb uniós program 

keretében az önkormányzat által 

megvalósításra kerülő projektek nem 

támogatott munkarészeinek és 

többletfeladatainak finanszírozására, 

támogatás kiegészítésére” felvett 

fejlesztési hitel felhasználása 

 

ZMJVP 131/2020. (V.26.) határozata  A humánjárvány miatt elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazott 

bérleti díj kedvezmény megszüntetése 

 

ZMJVP 132/2020. (V.26.) határozata  A településrendezési eszközök 

módosításának egyeztetési eljárása során 

beérkezett vélemények elfogadása, a 

partnerségi egyeztetést követő döntés 

meghozatala, valamint a 

településrendezési eszköz módosítását 

megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítás  

 

ZMJVP 133/2020. (V.28.) határozata  A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kt. 

2019. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2019. évi prémiumának 

megállapítása 

 

ZMJVP 134/2020. (V.28.) határozata  A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által fenntartott 

bölcsődékben és óvodákban a rendkívüli 

szünet elrendeléséről szóló 64/2020. (III. 

30.) határozat hatályon kívül helyezése 

 

 

 

 

 

  



PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  RREENNDDEELLEETTEE  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 

                                   19/2020. (VI.03.) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében és a 

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

kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 

2019. évi LXXI. 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 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket 

rendeli el:           

 

1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet (a 

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

 

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi összes 

bevételének előirányzatát 64.505.751 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek 

összegét 26.550.718 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

       Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről    3.999.873 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   9.337.696 E Ft 

- közhatalmi  bevételek  6.095.000 E Ft 

- működési bevételek   7.039.099 E Ft 

 - felhalmozási bevételek                    76.000 E Ft 

 -működési célú átvett pénzeszközök                          50 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      3.000 E Ft 

 

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

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A 2020. évi összes kiadást 64.505.751 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 52.275.893 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

       Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         4.491.469 E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            862.964 E Ft 

- dologi kiadások        11.451.897 E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai               98.850 E Ft 

- egyéb működési célú kiadások          2.419.565 E Ft   

                ebből: működési célú tartalék             372.945 E Ft 

 - beruházási kiadások        27.481.866 E Ft 



             ebből: tartalék               10.420 E Ft 

 - felújítási kiadások          5.357.003 E Ft 

             ebből: tartalék                 6.701 E Ft 

 - egyéb felhalmozási célú kiadások             112.279 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 25.725.175 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 6.604.397 E 

Ft-ban, a fejlesztési hiányt 19.120.778 E Ft-ban állapítja meg.  

 

                A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                             6.704.183 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                      10.212.255 E Ft   

Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:         20.887.575 E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               150.000 E Ft 

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     1.020 E Ft 

                                 Finanszírozási bevételek összesen:     37.955.033 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra):                             99.786 E Ft 

            Forgatási célú értékpapír vásárlás                                    12.000.000 E Ft 

 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing 

             kötelezettség fejlesztési célra):                                             129.052 E Ft  

            Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         1.020 E Ft     

                                         Finanszírozási kiadás összesen:        12.229.858 E Ft” 

  

 

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

6. és 6.a. 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 

  

https://www.zalaegerszeg.hu/dokumentum/33997/2020_juniusi_ei_modositas_tablazat_v3.pdf
https://www.zalaegerszeg.hu/dokumentum/33997/2020_juniusi_ei_modositas_tablazat_v3.pdf


PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    

  
Tárgy: A Kvártélyház Kft. felügyelő bizottsági tagjának visszahívása és új tag 

megválasztása  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 129/2020. (V.22.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva 2020. május 22-i hatállyal a Kvártélyház 

Szabadtéri Színház Kft. felügyelő bizottsági tagsága alól Zsupánek Miklóst visszahívja és 

2020. május 23-tól 2024. november 1-ig terjedő határozott időre a felügyelő bizottság tagjává 

megválasztja Horváth Ádámot (Cím: 9700 Szombathely, Nagy Lajos király utca 15.) 

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további 

szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2020. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: „A TOP és egyéb uniós program keretében az önkormányzat által 

megvalósításra kerülő projektek nem támogatott munkarészeinek és többletfeladatainak 

finanszírozására, támogatás kiegészítésére” felvett fejlesztési hitel felhasználása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 130/2020. (V.25.) határozata  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva dönt arról, hogy a ZMJVK 94/2019. (VI.12.) sz. 

határozat alapján felvett, 150.000.000,- Ft összegű fejlesztési hitel maradványösszegéből a 

„TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Zalaegerszegi Liszt Ferenc Tagiskola energetikai 

korszerűsítése projekt” során felmerülő pótmunkák finanszírozása biztosítható. 

 

A pótmunkák elvégzéséhez szükséges szerződésmódosítás aláírását saját hatáskörben 

intézem. 

 

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
 



Tárgy: A humánjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazott bérleti 

díj kedvezmény megszüntetése 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 131/2020. (V.26.) határozata  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva 2020. május 31-i hatállyal megszünteti a 

46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 1. §-ában és 6. §-ában, valamint a 71/2020. (III.27.) Korm. 

rendelet 2. §-ában meghatározott korlátozó intézkedésekkel érintett, az önkormányzati 

tulajdonban álló nem lakás célú helyiségekre vonatkozóan hatályos bérleti szerződésekkel 

rendelkező vállalkozások részére a 78/2020. (IV.06.) polgármesteri határozatban biztosított 

50%-os mértékben csökkentett összegű helyiségbérleti díjak alkalmazását. 

 

Ez a rendelkezés az önkormányzat nevében vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott 

szervek (vagyongazdálkodók), valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló 

gazdasági társaságok által kötött helyiségbérleti szerződésekre is vonatkozik. 

 

Az érintett vállalkozásoknak 2020. június 1. napjától kezdődően a helyiségbérleti 

szerződésekben feltüntetett teljes összegű helyiségbérleti díjat kell megfizetniük. 

 

Jelen határozatról a bérbeadók egyoldalú írásbeli nyilatkozatban értesítik az érintett bérlőket. 

 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: A településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása során 

beérkezett vélemények elfogadása, a partnerségi egyeztetést követő döntés meghozatala, 

valamint a településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 132/2020. (V. 26.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. 

(VII.07.) önkormányzati rendelete módosításának véleményezési szakaszában történt 

partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét megismerte és elfogadja. 

 

A településrendezési eszköz végleges tervezetét végső szakmai véleményezésre az állami 

főépítésznek meg kell küldeni, majd jóváhagyásra a közgyűlés elé kell terjeszteni.  

 

  



Határidő: 2020. május 29. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. 

(VII.07.) önkormányzati rendelete módosításának véleményezési szakaszában az 

államigazgatási szervektől és az érintett területi, települési önkormányzatoktól beérkezett 

véleményeket, valamint az azokra adott szakmai válaszokat megismerte és elfogadja. 

 

A településrendezési eszköz végleges tervezetét végső szakmai véleményezésre az állami 

főépítésznek meg kell küldeni, majd jóváhagyásra a közgyűlés elé kell terjeszteni.  

 

 Határidő: 2020. május 29. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a zalaegerszegi Integrity Magánklinika tervezett 

fejlesztése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 21, 23, 25 hrsz-ú 

ingatlanokat. 

  

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 el kell készíttetni 

a területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd a tárgyalásos 

egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell 

terjeszteni. 

 

Határidő:  2020. augusztus 31. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kt. 2019. évi beszámolójának elfogadása, az 

ügyvezető 2019. évi prémiumának megállapítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 133/2020. (V.28.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 



(4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva elfogadja a Zalai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának határozatát, 

könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2019. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 1.803.162 eFt-ban, 

adózott eredményét 17.776 eFt-ban állapítja meg.  

A polgármester felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2020. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth Márton ügyvezető 

 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 

(4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 2019. évi 

prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Horváth Márton ügyvezető részére a 

prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2019. évben már kapott 50% 

előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.  

A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére 

kerülnek. 

 

Határidő:  2020. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

bölcsődékben és óvodákban a rendkívüli szünet elrendeléséről szóló 64/2020. (III. 30.) 

határozat hatályon kívül helyezése 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 134/2020. (V.28.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által fenntartott bölcsődékben és óvodákban a rendkívüli szünet 

elrendeléséről szóló 64/2020. (III. 30.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Jelen határozatról az intézményvezetőket soron kívül tájékoztatni kell. 

 

Határidő: 2020. május 28. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

        Balaicz Zoltán sk. 

             polgármester 
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