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AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

  
 

ZMJVÖK 167/2021. (VI.10.) határozata A Zalaegerszeg, Mártírok útja 50. sz. alatti 3242 

hrsz.-ú ingatlan adásvételi szerződésének 

módosítása 

 
ZMJVÖK 168/2021. (VI.10.) határozata A Városi Strand bérleti szerződés módosítása 

 
ZMJVÖK 169/2021. (VI.10.) határozata A zalaegerszegi 4885/3 hrsz.-ú (ruhagyári ABC 

melletti pavilonok alatti) közterületre vonatkozó 

földhasználati szerződések módosítása 
 

ZMJVÖK 170/2021. (VI.10.) határozata A víziközmű vagyonra vonatkozó 2021. évi 

felújítási és pótlási terv, valamint ennek 

módosítására kötött egyes vállalkozási szerződés 

módosítása, illetve új vállalkozási szerződés 

megkötése a Zalavíz Zrt-vel 

 
ZMJVÖK 171/2021. (VI.10.) határozata Betöltetlen házi gyermekorvosi körzet ellátására 

pályázat kiírása 



 

ZMJVÖK 172/2021. (VI.10.) határozata Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Idősügyi Tanácsa tagjának megválasztására, 

valamint működési szabályzatának módosítására 

 

ZMJVÖK 173/2021. (VI.10.) határozata A fizető parkolók működéséről és igénybevételük 

rendjéről szóló önkormányzati rendelet 

újraalkotása 

 

ZMJVÖK 174/2021. (VI.10.) határozata Alapítványok támogatása 

 

ZMJVÖK 175/2021. (VI.10.) határozata Kertváros városrész Településrészi 

Önkormányzat kérelmének elbírálása 

 

ZMJVÖK 176/2021. (VI.10.) határozata A településrendezési eszközök módosításának 

partnerségi egyeztetését követő döntés 

meghozatala (10.§ és 1. melléklet) 

 

ZMJVÖK 177/2021. (VI.10.) határozata A Zalaegerszeg Gébárt 0742/74 hrsz-ú, a Csács 

0998/4-7, 0998/11-12, 20624/3, a Kilátó utca 

0274/47 és a Kishegyi 25045/1-2 hrsz-ú 

ingatlanok, valamint a Kishegyi út – 

Egerszeghegyi út és a Kilátó utca – Becsali út 

belterületbe vonásához szükséges terület-

felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala 

 

ZMJVÖK 178/2021. (VI.10.) határozata A Nagypáli- és a Ságodi-patak területrendezése 

 

ZMJVÖK 179/2021. (VI.10.) határozata A Szombathelyi Egyházmegyével a Szent Család 

Óvoda működtetése céljából kötött ingatlan 

átadási megállapodás felülvizsgálata 

 

ZMJVÖK 180/2021. (VI.10.) határozata A Megállapodás megkötése közfeladat ellátására 

a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségével 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

  
Tárgy: A Zalaegerszeg, Mártírok útja 50. sz. alatti 3242 hrsz.-ú ingatlan adásvételi 

szerződésének módosítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 167/2021. (VI.10.) 

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 

Zalaegerszeg, Mártírok útja 50. szám alatti, 3242 hrsz.-ú, 797 m2 nagyságú, „kivett beépítetlen 

terület” megnevezésű ingatlant érintően Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Szőke & Társa Kft. között 2018. december 6. napon kötött adásvételi szerződés 2020. június 22. 

napján módosított 21. pontjában foglalt beépítési kötelezettségre előírt határidőket 6 hónappal 

meghosszabbítja. 

 

Határidő: 2021. június 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  
Tárgy: A Városi Strand bérleti szerződés módosítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 168/2021. (VI.10.) 

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 kizárólagos tulajdonát képező, Zalaegerszeg, 

Mártírok u. 78. szám alatti 3323/8 hrsz-ú „kivett strandfürdő” megnevezésű belterületi ingatlanon a 

„Zalaegerszegi Városi Uszoda Fejlesztése a Modern Városok Program keretében” megnevezésű 

projekt I. ütemében megvalósult kültéri medence és tartozékai vonatkozásában a Zalaegerszegi 

Létesítményfenntartó Kft. (8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3.) bérlővel 2020. július 1. napján 

létrejött bérleti szerződésben rögzített bérleti díj mértékét 2021. július 1-től 600.000.- Ft +áfa/év 

összegben állapítja meg azzal, hogy megfizetését az eredeti szerződéses feltételeknek megfelelően 

havonta kell teljesíteni. 

 

Határidő a bérleti szerződés módosítására: 2021. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



  
Tárgy: A zalaegerszegi 4885/3 hrsz.-ú (ruhagyári ABC melletti pavilonok alatti) közterületre 

vonatkozó földhasználati szerződések módosítása  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 169/2021. (VI.10.) 

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 a zalaegerszegi 4885/3 hrsz.-ú, „kivett közpark” megnevezésű, 6437 m2 nagyságú 

ingatlanon található 4885/3/A-D hrsz.-ú pavilonok által elfoglalt 121 m2-es részterület 

vonatkozásában a földhasználati szerződések 2021. július 1. napjától 2022. június 30. napjáig 

terjedő határozott időre, a földhasználati díjak mértékének és az egyéb szerződéses feltételeknek a 

változatlanul hagyása mellett meghosszabbításra kerüljenek az alábbiak szerint: 

 

Hrsz. Terület Tulajdonosok nettó havi díj 

4885/3/A 44 m2 Zalaveczky Zsolt 6/8, Büki Tibor Géza 1/8, Fejes Károly 1/8    4.790,- Ft 

4885/3/B 42 m2 Farkas Anna    4.571,- Ft 

4885/3/C 18 m2 Kövesi Vilmos     1.959,- Ft 

4885/3/D 17 m2 Zalaveczky Lajosné     1.851,- Ft 

 

A nettó havi díj összegére felszámításra kerül a mindenkor hatályos ÁFA összege. A földhasználati 

szerződések meghosszabbításának feltétele, hogy a hatályos földhasználati szerződésekből fakadó 

fizetési kötelezettségüknek a földhasználók maradéktalanul eleget tegyenek. A táblázatban szereplő 

havi díjak a KSH által közölt inflációs adatok alapján 2022. január 1. napjával megemelkednek. 

A földhasználati szerződések módosításai aláírásra kerülnek.  

 

Határidő: 2021. június 30.  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

 

Tárgy: A víziközmű vagyonra vonatkozó 2021. évi felújítási és pótlási terv, valamint ennek 

módosítására kötött egyes vállalkozási szerződés módosítása, illetve új vállalkozási szerződés 

megkötése a Zalavíz Zrt-vel.  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 170/2021. (VI.10.) 

határozata 

 

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 

ZMJVÖK 80/2021. (IV.08.) sz. határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy 

az egyes feladatok szennyvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2021. és 2022. évi 

költségvetési rendeletében kerülnek meghatározásra. 



 

A szennyvíz vagyonra vonatkozó 2021. évi módosított felújítási és pótlási terv 

 

    Eredeti ár Módosított ár 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 

Nettó 

költség 

(eFt) 

Bruttó 

költség 

(eFt) 

Nettó 

költség 

(eFt) 

Bruttó 

költség 

(eFt) 

I. 2020. évből áthúzódó feladatok:     

1. 
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének 

biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások 
9.283 11.790 9.283 11.790 

2. 2020. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák 25.040 31.801 25.040 31.801 

3. Műszaki tervezések 7.990 10.147 7.990 10.147 

 Összesen (I.):  42.313 53.738 42.313 53.738 

II. 2021. évi feladatok:      

1. 
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének 

biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások 
84.481 107.291 84.481 107.291 

2. Igazgatási díjak 400 508 400 508 

3. 
Zalaegerszeg, Pózvai u. I. ütem szennyvízcsatorna 

rekonstrukció 
60.000 76.200 77.646 98.610 

4. 

Zalaegerszeg, szennyvíztisztító telep 1. biológia 

műtárgy újjáépítés engedélyes és kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítése* 

14.000 17.780 0 0 

5. 
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. [MÁV előtti terület] 

szennyvízvezeték rekonstrukció 
25.000 31.750 25.000 31.750 

6. 
Püspöki Grácián u. I. ütem szennyvízcsatorna 

rekonstrukció 
15.000 19.050 15.000 19.050 

7. Szennyvíz-átemelő és akna felújítások 5.300 6.731 5.300 6.731 

8. Szennyvízátemelő bejáró út- és támfalhelyreállítás 2.135 2.711 2.135 2.711 

9. 
Szennyvízátemelő villamosmérőhely korszerűsítések, 

bejelzések 
3.215 4.083 3.215 4.083 

10. 
Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep 2. biológia 

gépészeti felújítás II. ütem 
35.500 45.085 35.500 45.085 

11. 2021. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák 56.310 71.514 56.310 71.514 

12. 
Önkormányzati úthelyreállításokhoz kapcsolódó 

közműrekonstrukciók 
16.194 20.567 12.548 15.936 

13. Műszaki tervezések 7.000 8.890 7.000 8.890 

 Összesen (II.): 324.535 412.160 324.535 412.160 

 Összesen (I.+II.) 366.848 465.898 366.848 465.898 

III. 2022. évi feladatok (2022. évi HD terhére)     

 

Zalaegerszeg, szennyvíztisztító telep 1. biológia 

műtárgy újjáépítés engedélyes és kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítése* 

0 0 14.000 17.780 

  Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.+III.): 366.848 465.898 380.848 483.678 

*2021. évi inhouse szerződés, a fedezet biztosítása a 2022. évi szennyvíz HD-ből történik 
 

1.1. A polgármester az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t a határozatban foglaltakról értesíti. 
  

 Határidő:  2021. június 30. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 



 

1.2. A polgármester felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy a 

határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési szerződésnek 

megfelelően, 2021. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
  

 Határidő:  2021. december 31. 

 Felelős:  felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

1.3. A polgármester a 2022-2037. évi 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervben, valamint 

a víziközmű vagyonra vonatkozó 2022. évi felújítási és pótlási tervben „Zalaegerszeg, 

szennyvíztisztító telep 1. biológia műtárgy újjáépítés engedélyes és kiviteli 

tervdokumentációjának elkészítése” munkáinak nettó 14 000 e Ft tervezett összeggel történő 

beépítéséről gondoskodik. 
 

 Határidő:  Gördülő Fejlesztési Terv esetében: 2021. szeptember 30.  

      Víziközmű vagyonra vonatkozó felújítási és pótlási terv esetében: 

      2022. március 20.  

 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 

dönt arról, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által 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.) – a víziközmű vagyonra vonatkozó, 

2021. évi felújítási és pótlási tervben elfogadott – alábbi víziközmű-fejlesztések 

megvalósítására kötött vállalkozási szerződés teljesítési határidejét módosítja. 

 

 

2.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a szerződésmódosítás elkészítéséről és 

aláírásáról saját hatáskörben gondoskodik. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

III.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és 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 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 szerződést köt a víziközmű vagyonra vonatkozó, 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Érintett 

ágazat 

Módosított teljesítési 

határidő 

1. 

Zalaegerszeg, szennyvíztisztító telep 1. biológia 

műtárgy újjáépítés engedélyes és kiviteli terv-

dokumentációjának elkészítése 

szennyvíz 2022.03.30 



2021. évi felújítási és pótlási tervben elfogadott alábbi víziközmű-fejlesztés megvalósítására, az 

előterjesztésben részletezett műszaki tartalommal: 

 

 

3.1. Az építési beruházásra vonatkozó szerződésnek legalább az alábbi szerződéses feltételeket 

kell tartalmazniuk:  

- Fizetési feltételek: a szerződés finanszírozása az önkormányzat saját forrásából, a 2021. évi 

költségvetés „Ivóvíz és szennyvíz felújítások használati díj terhére” sorából, a 

teljesítésigazolás kiadását követően benyújtott számla alapján, 15 napos fizetési 

határidővel történik. 

- 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 esetén – 

amennyiben az önkormányzat elfogadja a hibás teljesítést – a nettó vállalkozói díj 20%-

ának megfelelő 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: a Ptk 6:244. § szerint:  

Vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a többletmunka 

ellenértékének megtérítésére nem jogosult.  

Megrendelő köteles 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.  

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 

szerződések aláírásáról gondoskodik.  

 

Határidő:  2021. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Érintett 

ágazat 

Teljesítési 

határidő 

Vállalkozási díj 

(bruttó eFt) 

1. 
Zalaegerszeg, Pózvai u. I. ütem 

szennyvízcsatorna rekonstrukció 
szennyvíz 2021.12.05 98.610 



 

3.2. A polgármester felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatóját, hogy 

az in-house feltételek olyan változását, melyek alapján a szerződés már nem lenne 

fenntartható, haladéktalanul jelezze a szerződés felülvizsgálata érdekében. 

 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:   Észak-zalai víz- és Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatója 

 
 

 

Tárgy: Betöltetlen házi gyermekorvosi körzet ellátására pályázat kiírása   

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 171/2021. (VI.10.) 

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 

zalaegerszegi XII. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki az 

alábbiak szerint: 

 

Pályázatot meghirdető szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 8900 

Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel.: 92/502-100 

Meghirdetett munkahely és beosztás: házi gyermekorvos (zalaegerszegi XII. számú házi 

gyermekorvosi körzet, a körzet ellátotti létszáma: 410 fő.) 

 

Pályázati feltételek: 

➢ az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt 

képesítési előírásoknak való megfelelés, 

➢ magyar állampolgárság, 

➢ büntetlen előélet, 

➢ Magyar Orvosi Kamarai Tagság, 

➢ orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

➢ a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát, 

➢ részletes szakmai önéletrajzot, 

➢ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

➢ az egészségügyi alkalmasság igazolását, 

➢ a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását, 

➢ a házi gyermekorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló 

nyilatkozatot, 

➢ amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja 

ellátni, abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas 

vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat 

másolata, egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum 

másolata), 

➢ a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 



➢ hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, 

➢ a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul 

annak nyilvános tárgyalásához. 

 

A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti súlyszámok 

figyelembevételével - előnyt jelentő szempontok: 

a) a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítésen túl megszerzett szakvizsgák 

száma (súlyszám: 50%; szakvizsgánként 50 pont, maximum két szakvizsga vehető 

figyelembe), 

b) hosszabb idejű szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0-15 évig összesen 100 pont – 3 

évente 20 pont), 

c) a háziorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%) 

 - önállóan (100 pont) 

 - alkalmazottként (50 pont) 

 

A tevékenység kezdete: 2021. október 1. 

 

A működés finanszírozása: 

- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet értelmében a tevékenység 

végzéséhez és az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozáshoz a területileg illetékes 

egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott érvényes működési engedéllyel kell 

rendelkeznie. 
 

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell benyújtani. 

 

Benyújtási határidő: 2021. július 15. 

 

Részletes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán 

(Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19., Tel.:502-100/213 mellék). 

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. július 

hónap második felében rendkívüli közgyűlésen dönt. 

 

A polgármester a pályázati felhívás meghirdetéséről gondoskodik.   

 

Határidő: 2021. június 22. 

Felelős:    Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy: Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa tagjának 

megválasztására, valamint működési szabályzatának módosítására  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 172/2021. (VI.10.) 

határozata 

 

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 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa működési szabályzatát (továbbiakban: 

működési szabályzat) – 2021. július 1-i hatállyal - az alábbiak szerint módosítja: 

 

A működési szabályzat III. rész ”Idősügyi Tanács tagjai” 1. pontja helyébe az alábbi szövegrész 

lép: 

 

„1. Az Idősügyi Tanács tagjai: 

a) elnök: polgármester 

 

b) alelnökök (2 fő): az általános alpolgármester valamint az idősüggyel foglalkozó szakmai 

bizottság (Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság) egy tagja 

 

c) további tagok: 

önkormányzati képviselő: 1 fő 

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság: 1 fő 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub: 1 fő 

Nyugdíjas Polgári Egyesület: 1 fő 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub: 1 fő 

TESZ Zala Megyei Szövetsége: 1 fő 

Páterdomb a Kultúráért Egyesület: 1 fő 

Gondozási Központ Idősek Otthona Érdekképviseleti Fóruma: 1 fő 

 

Az Idősügyi Tanács tagjait polgármester kéri fel, és a közgyűlés választja meg. 

A tagok megbízása egy önkormányzati ciklus időtartamára szól, amely ciklus a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének december 31. napjával 

szűnik meg. Ha a meghatározott időtartam alatt valamely mandátum megüresedik, akkor a 

közgyűlés által megválasztott új személy megbízatása az ötéves ciklus végéig tart.” 

 

A működési szabályzat III. rész „Az állandó meghívottak az alábbi szervezetekből, 

intézményekből kerülnek ki egy-egy fővel” 2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„2. Az állandó meghívottak az alábbi szervezetekből, intézményekből kerülnek ki egy-egy fővel: 

a) Humánigazgatási Osztály osztályvezetője 

b) a négy legnagyobb zalaegerszegi egyház képviselői (4 fő):  

- Római Katolikus Egyház  

- Zalaegerszegi Református Egyházközség  

- Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség 

- Zalaegerszegi Zsidó Hitközség  

c) Önkormányzati idősügyi ellátó intézmény (Gondozási Központ) vezetője  

d) Egyházi idősügyi ellátó intézmény (Gondviselés Háza Idősek Otthona) vezetője 

e) idősüggyel is foglalkozó reprezentatív szakszervezet képviselője 

f) Zala Megyei Idősügyi Tanács elnöke 

   g) A közgyűlésben  képviselettel  bíró  és az  idősügyi tanács   tagjai között jelen nem lévő   

       szervezet képviselői” 

 

A működési szabályzat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 

A polgármester gondoskodik a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

működési szabályzat aláírásáról. 

 

Határidő:  2021. június 25. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 



 

  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 

Regényi Béla Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsában az Önkormányzati 

Idősügyi Tanácsok Együttműködési Fóruma képviselőjének helyére - lemondására tekintettel - 

2021. július 01-i hatállyal Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsába - az Őszirózsa 

Nyugdíjas Klub képviseletében - új tagnak Németh Szilveszternét megválasztom. 

 

 Határidő: a tag értesítésére 2021. június 25. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

 
 

Tárgy: A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet újraalkotása  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 173/2021. (VI.10.) 

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 felkéri 

a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy a Galamb utcában a 3028 hrsz-ú ingatlanon található 

zárt parkoló üzemeltetésével kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges szerződéseket kösse meg. 

 

Határidő:  2021. július 15. 

Felelős:  felkérésre: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője 

 

 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 174/2021. (VI.10.) 

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 alapítványok részére támogatást biztosít a polgármesteri rendelkezésű keret terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Autentika Művészeti Műhely 

Alapítvány 

Bethlen István miniszterelnökről készülő 

animációs sorozat  
100.000 Ft 

2. 
Zóra és Zoé Árva Gyermekek 

Támogatásáért Alapítvány 

Zóra és Zoé árván maradt kiskorú 

gyermekek megélhetési, oktatási költségei 
200.000 Ft 

 



A támogatási megállapodások elkészítéséről és aláírásáról a polgármester saját hatáskörében 

intézkedik. 

 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy: Kertváros városrész Településrészi Önkormányzat kérelmének elbírálása  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 175/2021. (VI.10.) 

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 

Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar Egyesület részére 200.000 Ft támogatást nyújt a filmzenei 

koncert megrendezésének költségeihez a Kertváros városrész Települési Önkormányzat 

költségvetési kerete terhére. A szükséges intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik. 

 

Határidő:  2021. július 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy: A településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetését követő döntés 

meghozatala (10.§ és 1. melléklet) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 176/2021. (VI.10.) 

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

rendelet 10.§ valamint az 1. melléklet módosításának véleményezési szakaszában történt partnerségi 

egyeztetés jegyzőkönyvét megismerte és elfogadja. 

 

A településrendezési eszköz végleges tervezete végső szakmai véleményezésre az állami 

főépítésznek megküldésre, majd a közgyűlés elé jóváhagyásra kerül. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 



Tárgy: A Zalaegerszeg Gébárt 0742/74 hrsz-ú, a Csács 0998/4-7, 0998/11-12, 20624/3, a Kilátó 

utca 0274/47 és a Kishegyi 25045/1-2 hrsz-ú ingatlanok, valamint a Kishegyi út – 

Egerszeghegyi út és a Kilátó utca – Becsali út belterületbe vonásához szükséges terület-

felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 177/2021. (VI.10.) 

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 

belterületbe vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban 

határozza meg: 

- Zalaegerszeg, 0742/74 hrsz-ú ingatlan közpark. 

A polgármestert a belterületbe vonási eljárást lefolytatja. 

 

Határidő: 2024. december 31. 

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 

belterületbe vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban 

határozza meg: 

- Zalaegerszeg, 0998/4-7 és a 0998/11-12 hrsz-ú, valamint a 20624/3  hrsz-ú ingatlanok 

lakóterület. 

 

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 

belterületbe vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban 

határozza meg: 

- Zalaegerszeg, 0274/47 hrsz-ú ingatlan lakóterület. 

 

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 

belterületbe vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban 

határozza meg: 

- Zalaegerszeg, 25045/1-2 hrsz-ú ingatlanok lakóterület. 

A polgármestert a belterületbe vonási eljárásokat lefolytatja. 

 

Határidő: 2024. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



III. 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 

belterületbe vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban 

határozza meg: 

- Zalaegerszeg, 0275, a 0277/1, a 25438 és a 0334 hrsz-ú ingatlanok útterület, közlekedési és 

közműterület. 

A polgármestert a belterületbe vonási eljárást lefolytatja. 

 

Határidő: 2024. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

 

Tárgy: A Nagypáli- és a Ságodi-patak területrendezése 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 178/2021. (VI.10.) 

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 egyetért 

a Nagypáli- és a Ságodi-patak tulajdoni helyzetének az egységes vagyonkezelés érdekében történő 

rendezésével. 

 

Ennek megfelelően a Magyar Állam kizárólagos tulajdonából csere jogcímen Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonába kerül:  

Település Hrsz. 

Ingatlan 

megnevezése 

Teljes 

terület m2 

Átadásra 

kerülő terület 

m2 

Nettó 

forgalmi 

érték Ft 

Zalaegerszeg 0831/320 kivett Nekeresdi-ér 2657 761 1.057.790,- 

Zalaegerszeg 0767 kivett vízfolyás 1605 1605 110.200,- 

Zalaegerszeg 0770 kivett vízfolyás 2968 2968 188.900,- 

Összesen:    5334 1.356.890,- 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonából csere és ingyenes 

vagyonátadás jogcímen a Magyar Állam kizárólagos tulajdonába kerül: 

Település Hrsz. Ingatlan megnevezése 

Teljes 

terület 

m2 

Átadásra 

kerülő 

terület 

m2 

Nettó 

forgalmi 

érték Ft 

Jogcím 

Zalaegerszeg 0828/24 kivett patak 5626 5626 850.000,- csere 

Zalaegerszeg 0934/2 kivett Fekete ér 7095 7095 

567.000,- ingyenes 

vagyonátadás 

Zalaegerszeg 0937/78 kivett patak 427 427 52.000,- csere 

Zalaegerszeg 0937/75 kivett patak 269 269 

33.000,- ingyenes 

vagyonátadás 

Zalaegerszeg 0937/74 kivett patak 59 59 7.000,- ingyenes 



vagyonátadás 

Zalaegerszeg 0937/71 kivett patak 16 16 10.000,- csere 

Zalaegerszeg 0937/70 kivett patak 9 9 6.000,- csere 

Zalaegerszeg 0937/69 kivett patak 9 9 

1.000,- ingyenes 

vagyonátadás 

Zalaegerszeg 0937/65 kivett patak 276 276 

182.000,-  ingyenes 

vagyonátadás 

Zalaegerszeg 0937/62 kivett patak 246 246 160.000,- csere 

Zalaegerszeg 0937/57 kivett patak 112 112 

72.000,- ingyenes 

vagyonátadás 

Zalaegerszeg 0937/54 kivett patak 71 71 

46.000,- ingyenes 

vagyonátadás 

Zalaegerszeg 0937/49 kivett patak 75 75 

48.000,- ingyenes 

vagyonátadás 

Zalaegerszeg 0937/46 kivett patak 206 206 140.000,- csere 

Zalaegerszeg 0937/42 kivett patak 210 210 140.000,- csere 

Zalaegerszeg 0937/41 kivett patak 161 161 

106.000,- ingyenes 

vagyonátadás 

Zalaegerszeg 0937/40 kivett patak 34 34 

25.000,- ingyenes 

vagyonátadás 

Zalaegerszeg 6236/7 erdő, kivett temető, ravatalozó 20321 1490 

879.100,- ingyenes 

vagyonátadás 

Zalaegerszeg  0831/222 kivett közút 1461 191 

296.050,- ingyenes 

vagyonátadás 

Összesen:     16582 3.620.150,-  

 

Csere esetén a cserélendő ingatlanok értékét a cserélő felek értékarányosnak tekintik. 

 

Az ingyenes vagyonátadás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezően ellátandó 

feladatai ellátását nem veszélyezteti. 

 

Az ingyenes vagyonátadás a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott közfeladatok 

(különös tekintettel a 7.§ (2) bekezdés b) és c) pontjaira) ellátásának elősegítése érdekében történik. 

 

A Polgármester jogosult aláírni a szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat, szerződéseket, 

egyéb dokumentumokat. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy: A Szombathelyi Egyházmegyével a Szent Család Óvoda működtetése céljából kötött 

ingatlan átadási megállapodás felülvizsgálata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 179/2021. (VI.10.) 

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 a Szombathelyi Egyházmegyével a Szent Család Óvoda működtetése céljából 2011. 

június 23. napján kötött ingatlan átadási megállapodás 7. pontjának közös megegyezéssel történő 

hatályon kívül helyezéséhez az Egyházmegye által megvalósítandó beruházásra tekintettel az 

óvodai alapfeladatok ellátásának magasabb szinten történő ellátása érdekében. 

 

Határidő: 2021. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Tárgy: A Megállapodás megkötése közfeladat ellátására a Horgászegyesületek Zala Megyei 

Szövetségével 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 180/2021. (VI.10.) 

határozata 

 

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 a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában 

meghatározott helyi környezet- és természetvédelem, továbbá a 15. pontjában rögzített sport és 

ifjúsági ügyek, mint közfeladatok ellátására – így a területén működő sportszövetségek működése 

alapvető feltételeinek segítésére, a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának, 

illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolításának segítésére, a szabadidősport 

feltételeinek fejlesztésére, az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek 

elősegítésére, a sport népszerűsítésében való közreműködésre - az előterjesztés 3. sz. melléklete 

szerinti tartalommal közfeladat ellátási megállapodást köt a Horgászegyesületek Zala Megyei 

Szövetségével (8900 Zalaegerszeg, Kelemen I. u. 17/A.). 

 

A közfeladat ellátását a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata részére ingyenesen biztosítja.  

 

A megállapodás alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát 

képező Zalaegerszeg, külterület 0737/49 helyrajzi számon felvett, kivett kemping és beépített 

terület megnevezésű ingatlan helyszínrajzon II. –vel jelölt, 5089 m2 nagyságú területrészét 

(továbbiakban: ingatlanrész) közfeladat ellátása céljából a Horgászegyesületek Zala Megyei 

Szövetsége részére ingyenes használatba adja azzal, hogy köteles annak rendszeres gondozására, a 

fű kaszálására, a tó körül kihelyezett, általuk használt hulladékgyűjtő edényekben összegyűlt 

hulladék szükség szerinti gyakorisággal történő gyűjtésére és ürítésére, a horgászok által használt 

horgászhelyek és azok közvetlen környezetének tisztántartásra, a horgászok figyelmének 

felhívására, hogy a horgászat befejeztével, minden eszközt, használati tárgyat kötelesek elvinni, 

azok tó környékén történő bárminemű tárolása tilos, továbbá köteles gondoskodni az elhullott 

haltetemek összegyűjtéséről és előírás szerinti megsemmisítéséről. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Horgászegyesületek Zala Megyei 

Szövetségével kötött megállapodás időtartama alatt jogosult az ingatlanrészt használni saját 

rendezvényeinek, eseményeinek megtartása céljából. A Horgászegyesületek Zala Megyei 

Szövetsége a rendezvények időpontjában csak akkor használhatja az ingatlanrészt, ha az 

Önkormányzat nem kívánja azt használni.  

 



A használatba adás jogalapja: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésének 11. illetve 15. pontja, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (3) 

bekezdés a), c) és f) pontja, a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés 

d) pontja, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja, Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló 1/2002. 

(II.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) 

bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a. 

 

Az Önkormányzat a közfeladat ellátási megállapodást a Szövetséggel az ingatlanrész 

birtokbavételétől kezdődően 3 évig terjedő határozott időtartamra köti meg. A Polgármester a 

közfeladat ellátási megállapodás megkötéséről gondoskodik. 

 

Határidő: 2021. július 1. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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