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AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEE  

  
ZMJVÖK 18/2021. (III.24.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

   

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  
 

ZMJVÖK 59/2021. (III.12.) határozata a településrendezési eszköz módosítását 

megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítás 

 

ZMJVÖK 60/2021. (III.16.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi 

közúti közforgalmú, autóbusszal végzendő 

személyszállítási szolgáltatás megújításának 

támogatása, 11 db szóló elektromos 

autóbusz és 11 db töltőállomás beszerzése a 

Szolgáltató által 



 

ZMJVÖK 61/2021. (III.16.) határozata a veszélyhelyzet idején a parkolás 

könnyítése érdekében hozott intézkedések 

hatályának meghosszabbítása 

 

ZMJVÖK 62/2021. (III.16.) határozata a Zalaegerszeg, Balatoni u. 3. szám alatt 

található helyiség kedvezményes 

bérbeadása 

 

ZMJVÖK 63/2021. (III.19.) határozata a településrendezési eszközök 

módosításának partnerségi egyeztetését 

követő döntés meghozatala, valamint a 

településrendezési eszköz módosítását 

megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala 

 

ZMJVÖK 64/2021. (III.19.) határozata a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai 

felvételi jelentkezés módja, időpontja és 

szabályai meghatározásának módosítása 

 

ZMJVÖK 65/2021. (III.22.) határozata alapítvány támogatása 

 

ZMJVÖK 66/2021. (III.22.) határozata Gálafej városrész Településrészi 

Önkormányzat kérelmének elbírálása 

 

ZMJVÖK 67/2021. (III.24.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve és a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEE  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

18/2021. (III.24.) önkormányzati rendelete 

a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 

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

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 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. § 

 

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

önkormányzati rendelet (továbbiakban: ZÉSZ) 4.§ (8) bekezdés helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(8) Út számára telket kialakítani, meglévő út telkét módosítani a szabályozási tervben 

meghatározottak szerint lehet. A kereskedelmi, szolgáltató és ipari gazdasági övezetekben, a 

különleges mezőgazdasági üzemi övezetben, a K-kf jelű különleges kutatás-fejlesztés és 

kapcsolódó szolgáltatás, megújuló energiaforrás hasznosítás továbbá a mezőgazdasági és erdő 

övezetekben a szabályozási terven nem jelölt tömbön belüli út megszüntethető, illetve új út 

kialakítható a közlekedés várható igényeinek és szakmai szabályainak figyelembevételével. A 

kereskedelmi, szolgáltató és ipari gazdasági, a különleges mezőgazdasági üzemi és a K-kf jelű 

különleges kutatás-fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatás, megújuló energiaforrás hasznosítás 

rendeltetésű övezetekben a szabályozási terven nem jelölt új út minimális szélessége 12 m. A 

mezőgazdasági és erdő övezetekben az új út minimális szélessége 8 m.” 

 

 

2. § 

 

A ZÉSZ 7.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(4) Terepszint alatti építmény magassági elhelyezését a környező terepszinthez illeszkedve 

kell kialakítani, kivétel a K-kf jelű különleges kutatás-fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatás, 

megújuló energiaforrás hasznosítás övezet területén.” 

 



 

3. § 

 

A ZÉSZ 7/A.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) Terepkialakítás során rendezett terepszint a telkek közös határa mentén legfeljebb 1 

méteres szintkülönbséggel vagy a telekhatárra állított függőleges síkhoz képest a telekhatár 

mentén 60 fokban elfordított síkok között hozható létre, kivétel a K-kf jelű különleges 

kutatás-fejlesztés és kapcsolódó szolgáltatás, megújuló energiaforrás hasznosítás övezet 

területén.” 

 

 

4. § 

 

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

módosulnak. 

 

5. § 

 

(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 18/2021. (III.24.) önkormányzati rendelethez 

 



 





 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  
 

Tárgy: A településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 59/2021. (III.12.) 

határozata 

 

I.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Batthyány utcában tervezett 

kerékpárút megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 

Zalaegerszeg 3042/2, 3040/1, 3040/3, 3644/3, 3644/2, 3641/2, 3641/3, 3641/4, 3639, 

3627/3, 3627/2, 3623/1, 3623/2, 3626, 3622/2, 3622/1, 3620, 3041/1, 3041/2, 3041/3, 

3042, 2952/1, 3043/7, 3588/3, 3588/2, 3588/1, 3043/3, 2952/2, 2952/6, 2952/5, 

2952/3, 2986, 2974, 2976, 2979, 2980, 2985 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 területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

módosítását és a tervezés, majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a 

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

I.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 

a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Gárdonyi Géza utcában 

tervezett nyugdíjas lakások és egyéb kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos 

beruházás megvalósíthatósága érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a 

Zalaegerszeg 4240/1, 4240/2 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 területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

módosítását és a tervezés, majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a 

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



II.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 építési 

szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet 5/A.§ b) pontjának 

hibajavítását, valamint a mellékletek módosítását támogatja. 

 

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 területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

módosítását és a tervezés, majd az állami főépítészi egyeztetési eljárás lefolytatása 

után a kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021.március 31. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 településrendezési tervek és az építési 

szabályzat kidolgozása során a Csács városrészt érintő nagy-középnyomású 

gázvezeték nyomvonalának és védőtávolságának feltüntetését és a szabályozás ezzel 

összefüggő felülvizsgálatát és módosítását támogatja. 

 

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 területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

módosítását és a tervezés, majd a egyszerűsített egyeztetési eljárás lefolytatása után a 

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II.3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, Öveges József utca, Gábor 

Áron utca, Szentmártoni utca és Gébárti út által határolt tömb szabályozásának 

módosítását nem támogatja. 

 

Határidő:  2021. március 31. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 



 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal 

végzendő személyszállítási szolgáltatás megújításának támogatása, 11 db szóló 

elektromos autóbusz és 11 db töltőállomás beszerzése a Szolgáltató által 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 60/2021. (III.16.) 

határozata 

 
1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva 

támogatja, hogy a Volánbusz Zrt. Zöld Busz Program keretében a ZFR-ZBP-005 kódszámú, 

„Környezetkímélő, klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek 

beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére” című pályázati felhívásra 

támogatási kérelmet nyújt be, melynek keretében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város menetrend 

szerinti helyi autóbusz-közlekedésének fejlesztése érdekében 11 db új elektromos autóbusz 

beszerzésére és a kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére pályázik.  

 

2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, 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 Zöld Busz Program keretében a ZFR-ZBP-005 kódszámú, „Környezetkímélő, 

klímasemleges városi, elektromos meghajtású személyszállítási járművek beszerzésére és a 

kapcsolódó töltőinfrastruktúra kiépítésére” című pályázati felhívásra a VOLÁNBUSZ Zrt. 

részéről benyújtásra kerülő pályázathoz szükséges támogató nyilatkozatot az előterjesztés 

mellékletében foglalt tartalommal.  

 

Nyertes pályázat esetén a további szükséges lépéseket saját hatáskörben megteszem. 

 

Határidő:  2021. március 16. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy: A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében hozott intézkedések 

hatályának meghosszabbítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 61/2021. (III.16.) 

határozata 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a veszélyhelyzet 

idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedések meghozataláról szóló 

269/2020. (XI.23.) határozata hatályát változatlan tartalommal a veszélyhelyzet idején 



alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. 

rendelet 28. §-ában meghatározott dátumig meghosszabbítja.  

 

Határidő: a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-ában meghatározott dátum 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

Felkérésre: Horváth István ügyvezető Városgazdálkodási Kft.  

 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg, Balatoni u. 3. szám alatt található helyiség kedvezményes 

bérbeadása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 62/2021. (III.16.) 

határozata 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 hozzájárul, hogy 2021. március 16.napjától 2022 március 15. napjáig terjedő 

határozott időre a Zalaegerszeg, Balatoni u. 3. szám alatti 36,60 m2 alapterületű 2935/A/64 

hrsz-ú nem lakás célú helyiséget a Bársonytalp a Cicákért Zala Egyesület (8900 Zalaegerszeg, 

Pipahegyi u. 19., Adószáma: 18940358-1-20, képviseli Berzicza Alíz) pályáztatás nélkül 

bérbe vegye kedvezményes bérleti díj fizetése mellett. 

A helyiségek bérleti díja havi 10.047,- Ft + ÁFA. A bérleti díj mértéke minden évben az 

infláció mértékével növelten kerül megállapításra. 

A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg bérlőnek kéthavi bruttó bérleti díjnak megfelelő 

óvadékot kell fizetnie, mely jelen esetben 25.520,- Ft. 

A helyiség használatával járó közüzemi költségek megfizetése almérők és felosztás alapján a 

bérleti díjon felül a bérlőt terhelik, melyek a víz és csatornadíj, villamos energia, fűtési gáz. 

A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló törvényben 

foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.  

Felkérem a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés elkészítésére és aláírására. 

 

Határidő:      2021.március 19. 

Felelős:          felkérésre Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője 

 

 

 

Tárgy: A településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetését követő 

döntés meghozatala, valamint a településrendezési eszköz módosítását megelőző 

településfejlesztési döntés meghozatala 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 63/2021. (III.19.) 

határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet - Északi Ipari Park 

területén Lynxek és egyéb hadiipari off-road járművek tesztelésére alkalmas 

tesztkörnyezet megvalósíthatóságára vonatkozó - módosításának véleményezési 

szakaszában történt partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét megismerte és elfogadja.  

 A településrendezési eszköz végleges tervezete végső szakmai véleményezésre az 

állami főépítésznek megküldésre, majd jóváhagyásra a Közgyűlés elé kerül. 

 

 Határidő: 2021. március 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 településrendezési tervek és az építési 

szabályzat kidolgozása során a zalaegerszegi új városi multifunkciós rendezvény- és 

sportcsarnok és a Stadion utca fejlesztésének megvalósítása érdekében a szabályozás 

módosítását támogatja. 

 

 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 területekre vonatkozó településrendezési eszköz 

módosítását és a tervezés, majd tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a 

kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni. 

 

 Határidő:  2021. június 30. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  
Tárgy: A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai felvételi jelentkezés módja, időpontja 

és szabályai meghatározásának módosítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2021. (III.19.) 

határozata 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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  

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2021. (II.16.) 

határozatát hatályon kívül helyezi, 



2. a 2021/2022. nevelési évre szóló városi óvodai beiratkozás időpontját, a felvételi 

jelentkezés módját, szabályait az alábbiak szerint határozza meg: 

 beiratkozás időpontja: 2021. április 20-21. 

 a felvételi jelentkezés módját, szabályait az előterjesztés 1. melléklete szerinti 

hirdetményben meghatározott tartalommal elfogadja. 

 

Határidő az intézmények értesítésére: 2021. március 19. 

Határidő a hirdetmény közzétételére: 2021. március 20. 

 Felelős:     Balaicz Zoltán polgármester  

  

  
Tárgy: Alapítvány támogatása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 65/2021. (III.22.) 

határozata 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 alábbi alapítvány részére támogatást biztosít a polgármesteri rendelkezésű keret 

terhére: 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Páterdombi Óvodás 

Gyermekekért Alapítvány 

Radnóti utcai Óvoda felújítási 

munkálatok költségei  
100.000 Ft 

 

A támogatási megállapodás elkészítéséről és aláírásáról a polgármester saját hatáskörében 

intézkedik. 

 

Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  
Tárgy: Gálafej városrész Településrészi Önkormányzat kérelmének elbírálása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2021. (III.22.) 

határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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 Gálafej-Vakaroshegy Fejlődéséért Egyesület részére 100.000 Ft támogatást nyújt 

faház telepítésének költségeihez a Gálafej városrész Települési Önkormányzat költségvetési 

kerete terhére. A szükséges intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik. 

 

Határidő:  2021. április 30. 

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 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 67/2021. (III.24.) 

határozata 
 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 településrendezési eszközök 

előterjesztés szerinti módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat elkészítését 

nem tartja szükségesnek.  

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 

Közlönyében való megjelentetését követő napi hatállyal elfogadja Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének leírását az előterjesztés 3. 

melléklete, valamint a Településszerkezeti Tervét az előterjesztés 4. melléklete 

szerinti tartalommal. 

 

A további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni kell.  

 

Határidő: 2021. április 9. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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