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SZEMÉLYI RÉSZ 
 

ZMJVÖK 273/2021. (XII.16.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Lakásügyi Albizottságba nem 

képviselő tag megválasztása 

 

ZMJVÖK 278/2021. (XII.16.) határozata A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet magasabb 

vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása 

 

ZMJVÖK 279/2021. (XII.16.) határozata A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet gazdasági 

vezetője magasabb vezetői megbízásának 

meghosszabbítása 

 

ZMJVÖK 286/2021. (XII.16.) határozata A Kvártélyház Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2022. évi 

prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének 

megállapítása, felügyelő bizottsági tag cseréje 

 

 

 

  



 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 

ZMJVÖK 52/2021. (XII.20.) ÖR. a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

ZMJVÖK 53/2021. (XII.20.) ÖR. az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 

szóló 4/2006. (II.03.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVÖK 54/2021. (XII.20.) ÖR. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVÖK 55/2021. (XII.20.) ÖR. az állatok tartásáról szóló 38/2020. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet, valamint az annak 

módosításáról szóló 49/2020. (XII.22.) 

önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 

hatályba nem léptetéséről 

 

ZMJVÖK 56/2021. (XII.20.) ÖR. a köztisztaság, valamint településtisztaság 

fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVÖK 57/2021. (XII.20.) ÖR. a vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVÖK 58/2021. (XII.20.) ÖR. a fizető parkolók működéséről és igénybevételük 

rendjéről szóló 33/2021. (VI.10.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

ZMJVÖK 59/2021. (XII.20.) ÖR. a környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés 

alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, 

megszegése jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. 

(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVÖK 60/2021. (XII.20.) ÖR. az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről 

szóló 43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVÖK 61/2021. (XII.20.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

  

 

 



 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

 
ZMJVÖK 274/2021. (XII.16.) határozata Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról 

 

ZMJVÖK 275/2021. (XII.16.) határozata A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) 

önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyongazdálkodás és 

vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVÖK 276/2021. (XII.16.) határozata Az intézményi élelmezés nyersanyag-költségeiről 

szóló 43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

 

ZMJVÖK 277/2021. (XII.16.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. 

(VII.07.) önkormányzati rendelet módosítása (12 

pont), a településrendezési eszközök módosítását 

megelőző településfejlesztési döntés meghozatala 

(Ruhagyár, Nekeresdi u.), kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítás (Andráshida bölcsőde, 74-es főút) 

 

ZMJVÖK 280/2021. (XII.16.) határozata Pályázat benyújtása a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” 

tárgyú RRF-1.1.2-2021 kódszámú pályázati kiírásra 

 

ZMJVÖK 281/2021. (XII.16.) határozata A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2022. évi 

előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi 

alapbérének megállapítása 

 

ZMJVÖK 282/2021. (XII.16.) határozata A Zalaegerszegi Élménypark Kft. 2022. évi előzetes 

üzleti tervének elfogadása 

 

ZMJVÖK 283/2021. (XII.16.) határozata A LÉSZ Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2022. évi 

prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének 

megállapítása 

 

ZMJVÖK 284/2021. (XII.16.) határozata A Városgazdálkodási Kft. 2022. évi előzetes üzleti 

tervének elfogadása, az ügyvezető 2022. évi 

prémiumfeltételeinek megállapítása 

 

ZMJVÖK 285/2021. (XII.16.) határozata A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2022. évi 

előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi 

alapbérének megállapítása 

 

ZMJVÖK 287/2021. (XII.16.) határozata A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2022. évi 

előzetes üzleti tervének elfogadása 

 



 

ZMJVÖK 288/2021. (XII.16.) határozata A Kontakt Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti 

tervének elfogadása, az ügyvezető 2022. évi 

prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének 

megállapítása 

 

ZMJVÖK 289/2021. (XII.16.) határozata A Zala-Müllex Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2022. évi 

prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének 

megállapítása 

 

ZMJVÖK 290/2021. (XII.16.) határozata A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi 

előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi 

alapbérének megállapítása 

 

ZMJVÖK 291/2021. (XII.16.) határozata A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2022. évi 

előzetes üzleti tervének elfogadása, a vezérigazgató 

2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi 

alapbérének megállapítása, az egyes önkormányzati 

ingatlangazdálkodási és ingatlan-fejlesztési feladatok 

ellátására kötött megállapodás módosítása 

 

ZMJVÖK 292/2021. (XII.16.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításának jóváhagyása 

 

ZMJVÖK 293/2021. (XII.16.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 2022. I. félévi munkatervének 

jóváhagyása 

 

ZMJVÖK 294/2021. (XII.16.) határozata Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának 

2022. évi ellenőrzési tervére 

 

ZMJVÖK 295/2021. (XII.16.) határozata A „DIEGO Zalaegerszeg Kft.” névhasználati 

kérelme 

 

ZMJVÖK 296/2021. (XII.16.) határozata A „Zalaegerszegi Vízilabda Klub” névhasználati 

kérelme 

 

ZMJVÖK 297/2021. (XII.16.) határozata Kivett országos közút elnevezése 

 

ZMJVÖK 298/2021. (XII.16.) határozata A Zalaegerszeg Ságod Pitypang utca 0814/7, 0814/8, 

0814/10 hrsz.-ú, valamint az Újhegyi út 27884/13 

hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásához szükséges 

terület-felhasználási célt tartalmazó döntés 

meghozatala 

 

ZMJVÖK 299/2021. (XII.16.) határozata Zalaegerszeg Fenntartható Fejlődés Helyi 

Programjának felülvizsgálata 

 



 

ZMJVÖK 300/2021. (XII.16.) határozata Zalaegerszeg város 2030-ig szóló gazdaságfejlesztési 

stratégiájának felülvizsgálata 

 

ZMJVÖK 301/2021. (XII.16.) határozata Pannon Városok Szövetsége Együttműködési 

megállapodás 

 

ZMJVÖK 302/2021. (XII.16.) határozata Zalaegerszeg 7180/1 hrsz - Novák M. u. 4. (Roxy 

Tekeklub) ingatlan üzemeltetési szerződésének 

megkötése 

 

ZMJVÖK 303/2021. (XII.16.) határozata Támogatási kérelem benyújtása a TOP Plusz-1.3-1-

21 kódszámú Fenntartható városfejlesztési stratégiák 

támogatása tárgyú pályázati felhívásra 

 

ZMJVÖK 304/2021. (XII.16.) határozata A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 

keretében beszerzésre került eszközök hasznosítása 

(KEOP-1.1.1/C/13-2013-0016) 

 

ZMJVÖK 305/2021. (XII.16.) határozata A Zalaegerszeg 4815/11 hrsz.-ú ingatlan (volt 

Laktanya területrésze) értékesítése 

 

ZMJVÖK 306/2021. (XII.16.) határozata Zalaegerszeg 0841/8 és 0841/4 hrsz-ú ingatlanok 

részterületeinek ingyenes átadása az M76-os út 

zalaegerszegi szakaszának fejlesztése érdekében 

 

ZMJVÖK 307/2021. (XII.16.) határozata A Városi Uszoda hasznosítása 

 

ZMJVÖK 308/2021. (XII.16.) határozata VOLÁNBUSZ Zrt., Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak 

ellátásáról szóló 2020. évi tevékenységet bemutató 

beszámoló elfogadása 

 

 

 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  

  
A közgyűlés 2021. december 16-i ülésén tárgyalt 

tájékoztatók 

 

Tájékoztató a 2021. december 16-i közgyűlés zárt 

ülésén hozott határozatairól 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének 2022. I. félévi munkaterve 

 

      



 

SZEMÉLYI RÉSZ 

 
Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Lakásügyi 

Albizottságba nem képviselő tag megválasztása 

 

ZMJVÖK 273/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Siklósi Eszter Judit Lakásügyi 

Albizottságban betöltött helyére - lemondására tekintettel - 2021. december 16-i hatállyal a 

Lakásügyi Albizottság új tagjának Farkas Gyulát megválasztja. 

A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: 2021. december 31. 

 Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 
 

Tárgy: A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat 

elbírálása 

 

ZMJVÖK 278/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Horváth Istvánt 2021. december 

31-től 2026. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a Vásárcsarnok 

Gazdálkodási Szervezet magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 

 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint, munkáltatói döntésen 

alapuló illetményrészét 250.000.-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a 77/1993. (V.12.) Korm. 

rendelet 10/A. §-a alapján a pótlékalap 250 %-ában, idegennyelv-tudási pótlékát 20.000,- Ft-

ban állapítja meg. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet gazdasági vezetője magasabb vezetői 

megbízásának meghosszabbítása 

 

ZMJVÖK 279/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Fitos Évát 2021. december 31-

től 2026. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a Vásárcsarnok Gazdálkodási 

Szervezet gazdasági vezetői feladatainak ellátásával. 

Garantált illetményét (alapilletmény) – tekintettel iskolai végzettségére, betöltendő 

munkakörére, illetve közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idejére – a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint, munkáltatói döntésen 

alapuló illetményrészét 236.000.-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a 77/1993 (V. 12.) Korm. 

rendelet 10/A. §-a alapján a pótlékalap 200 %-ában állapítja meg. 

 



 

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

elkészítéséről gondoskodjék. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2022. évi 

prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének megállapítása, felügyelő bizottsági tag cseréje 

 

ZMJVÖK 286/2021. (XII.16.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2022. évi előzetes 

üzleti tervét 38.000 eFt nettó árbevétellel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri 

az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2023. május 31. 

  Felelős:  felkérésre Tompa Gábor ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjének 

2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium adható 30 

millió Forint értékesítés nettó árbevétel elérése esetén. Minden további 1 millió Forintos 

növekedés teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 1%-ának 

megfelelő prémium adható, maximum az éves személyi alapbér 20%-áig 

 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 10%-ának megfelelő prémium adható 3 millió 

Forintos pályázati bevételek elnyerése esetén. Minden további 1 millió forintos növekedés 

teljesülése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium 

adható, maximum az éves személyi alapér 20%-áig. 

 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható a 

Kvártélyház Nyár – XVI. Évad magas színvonalú művészeti vezetésének teljesítése esetén. 

 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható a városi 

nagyrendezvények megújuló arculatának kialakításáért. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha az 

ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. 

A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető 

ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a 

polgármestert, hogy a 2022. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjének 

személyi alapbérét 2022. január 1-től havi bruttó 500.000,- Ft-ban állapítja meg. A munkaszerződés 

jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak A közgyűlés 

felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. december 31-i hatállyal a 

Kvártélyház Kft. felügyelő bizottsági tagsága alól Dékányné Boros Magdolnát (8900 Zalaegerszeg, 

Farkas Dávid u. 1.) visszahívja.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az érintettet és a társaság 

ügyvezetőjét tájékoztassa. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház Kft. felügyelő bizottsági 

tagjának 2022. január 1-től 2024. november 1-ig terjedő, határozott időre megválasztja Dippold 

Mártont (2072 Zsámbék, Honvéd u. 26.) 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az érintettet és a társaság 

ügyvezetőjét tájékoztassa. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

52/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

 

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

CXCV. törvény 25. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet elfogadásáig terjedő időszakra a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása 

érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan 

beszedje és az önkormányzat kiadásait a 2. §-ban foglaltak szerint teljesítse. 

(2) A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak irányítása alá tartozó 

költségvetési szervekre terjed ki. 

2. § 

Az átmeneti gazdálkodás időszakában 

a) kiadás csak az előző évi eredeti kiadási előirányzatokon belül időarányosan, illetve folyamatos 

feladatellátás biztosításához szükséges mértékig teljesíthető, 

b) a polgármester jogosult a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet 

alapján tett kötelezettségvállalásokból és a megkötött szerződésekből eredő fizetési 

kötelezettségek teljesítésére, 

c) fejlesztés és felújítás tekintetében új feladatra kötelezettség nem vállalható, kivéve pályázati forrás 

terhére, 

d) az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak pályázati forrás terhére, annak kiutalását 

követően teljesíthető, 

e) a polgármester jogosult a költségvetési szervek részére az alapműködéshez szükséges pénzügyi 

források biztosítására. 

3. § 

(1) A célra, feladatra kapott forrásokon kívüli előző évi szabad maradványok terhére, annak 

jóváhagyásáig kötelezettség nem vállalható. 

(2) A közigazgatási és önkormányzati hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő kifizetési 

kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegű kiadásokra nem vonatkozik a 2. §-ban foglalt 

korlátozás. 



 

4. § 

Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2022. évi 

költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

6. § 

Ez a rendelet a 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján 

hatályát veszti. 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

  



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének       

53/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló  

4/2006. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.3.) önkormányzati rendelet 

bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

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

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.3.) önkormányzati rendelet 2. §-a 

a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az élettársi kapcsolat fennállásának igazolásához szükséges, hogy szerepeljen az Élettársi 

Nyilatkozatok Nyilvántartásában.” 

3. § 

Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.3.) önkormányzati rendelet 5. § 

(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„b) vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi 

szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek külön-külön 

számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyvenszeresét, vagy 

együttes forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát 

meghaladja. A vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennálló használati jog 

meghatározott időre szóló vagyoni értékű jognak minősül, és értékének meghatározására az 

illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának (2) bekezdése az irányadó. A vagyon 

különösen akkor hasznosítható, ha elidegeníthető, bérbe, használatba, haszonbérbe adható, 

megterhelhető, biztosítékul adható, vállalkozásba vihető vagy a vagyon hasznosításból jövedelem 

származik, vagy származna. Nem minősül vagyonnak az a gépjármű, amelyet súlyos 

mozgáskorlátozottságra tekintettel tartanak fenn. Amennyiben az igénylő vagy a bérlő 

vagyonnyilatkozatra kötelezett, és az abban foglalt vagyon forgalmi értéke vitatható, a hivatal 

ingatlan esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ingatlan fekvése szerint illetékes igazgatósága, 

vagy az ingatlan fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság megkeresésével, vagyoni értékű jog 

esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes igazgatósága megkeresésével, jármű esetén 

független szakértő bevonásával állapítja meg a vagyon forgalmi értékét.” 



 

4. § 

Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.3.) önkormányzati rendelet 6. § 

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Első lakáshoz jutók támogatására való jogosultság azoknak a rászorulóknak állapítható meg, akik az 

alábbi együttes feltételeknek megfelelnek: 

a) az első önálló lakásának egy főre jutó alapterülete nem haladja meg 

aa) lakásvásárlás esetén egy személynél a 60 m2-t, kétszemélyes családnál személyenként a 35 

m2-t, három vagy többszemélyes családnál személyenként a 30 m2-t, és a lakás összes 

alapterülete 120 m2-nél nem nagyobb, 

ab) lakásépítés, lakásbővítés esetén a 120 m2-t, 

b) családjában az egy főre jutó nettó jövedelem eléri a nyugdíjminimum összegét, de nem haladja 

meg annak hat és félszeresét, 

c) az igénylő és családja vagyonnal nem rendelkezik, 

d) az első önálló lakásának megszerzése érdekében pénzintézeti kölcsönt vett igénybe, amelynek 

összege eléri az 1.200.000 Ft-ot. 

e) két egyetemleges készfizető kezessel rendelkezik, 

f) vállalja a jelzálogjog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti ingatlan-nyilvántartási 

eljárás díjának megfizetését.” 

5. § 

Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.3.) önkormányzati rendelet 9. § 

(1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1a) A támogatás nyújtás folyamatos igénybejelentés alapján, az igények benyújtása sorrendjében, a 

rendelkezésre álló éves keretösszeg erejéig történik elektronikus úton, e-mailen vagy személyesen 

történő benyújtással, pontos érkeztetéssel, óra-perc feltüntetéssel.” 

6. § 

Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.3.) önkormányzati rendelet 10. § 

(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Ha a támogatásra való jogosultság fennáll, de az igénylés évében a rendelkezésre álló fedezet 

hiányában hatósági szerződés kötésére nincs lehetőség, a polgármester erről értesítést küld az 

igénylőnek. Egy éven belüli ismételt igénylésnél az igazolásokat nem kell benyújtani.” 

7. § 

Hatályát veszti az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.3.) önkormányzati 

rendelet 9. § (1) bekezdése. 

8. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

54/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló  

53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 

1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 

42. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. 

melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



 

1. melléklet 

1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. 

mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 

Megnevezés   2022. évi nettó díj 

(Ft) 

2022. évi bruttó díj 

(Ft) 

1. Sírhely megváltása (25 évre) /felnőtt/:   

- a Göcseji úti köztemetőben 180 000 228 600 

- az Új köztemetőben 33 000 41 910 

- az Új köztemetőben kiemelt sírhely 64 000 81 280 

- peremterületi köztemetőkben 11 000 13 970 

Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese számítandó 

fel. 

  

2. Sírhely újraváltása (25 évre) / felnőtt/:   

- a Göcseji úti köztemetőben 50 000 63 500 

- az Új köztemetőben 18 000 22 860 

- peremterületi köztemetőkben 8 000 10 160 

Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese számítandó 

fel. 

  

3. Gyermeksírhely megváltása (25 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 9 000 11 430 

- az Új köztemetőben 7 000 8 890 

- peremterületi köztemetőkben 4 000 5 080 

4. Gyermeksírhely újraváltása(25 évre)   

- a Göcseji úti köztemetőben 6 000 7 620 

- az Új köztemetőben 5 000 6 350 

- peremterületi köztemetőkben 2 500 3 175 

5. Sírbolt megváltása (60 évre):   

Új, négy személyes elhelyezésére alkalmas   

- a Göcseji úti köztemetőben 300 000 381 000 

- az Új köztemetőben 130 000 165 100 

- peremterületi köztemetőkben 60 000 76 200 

Kétszemélyes elhelyezésére alkalmas sírbolt esetén 

fenti díjtételek 50 %-a érvényesítendő. 

  

6. Sírbolt újraváltása (60 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 100 000 127 000 

- az Új köztemetőben 40 000 50 800 

- peremterületi köztemetőkben 18 000 22 860 

7. Urnasírbolt megváltása (25 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 60 000 76 200 

- a Göcseji úti köztemetőben reprezentatív urnasírbolt 100 000 127 000 

- az Új köztemetőben 25 000 31 750 

- peremterületi köztemetőkben 11 000 13 970 



 

8. Urnasírbolt újraváltása (25 évre)     

- a Göcseji úti köztemetőben 18 000 22 860 

- a Göcseji úti köztemetőben reprezentatív urnakripta 30 000 38 100 

- az Új köztemetőben 10 000 12 700 

- peremterületi köztemetőkben 3 000 3 810 

9. Urnasírhely megváltása (10 évre):   

- az Új köztemetőben 11 000 13 970 

- peremterületi köztemetőkben 3 000 3 810 

10. Urnasírhely újraváltása (10 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 6 000 7 620 

- az Új köztemetőben 5 000 6 350 

- peremterületi köztemetőkben 2 000 2 540 

11. Hagyományos urnafülke megváltása (10 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 30 000 38 100 

- az Új köztemetőben 20 000 25 400 

12. Hagyományos urnafülke újraváltása (10 évre)   

- a Göcseji úti köztemetőben 10 000 12 700 

- az Új köztemetőben 6 000 7 620 

” 



 

2. melléklet 

1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. 

mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 

Megnevezés 2022.évi   

nettó díj (Ft) 

2022. évi bruttó díj 

(Ft) 

1. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő 

létesítmény igénybevételi díj temetésenként (A díj 

magába foglalja a temetőben lévő közművek (villany), 

ravatalozó használat, valamint a hulladékszállítás és 

ártalmatlanítás költségét is.) 

19 320 24 536 

2. Sírköves vállalkozó által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás. A 

díj egyúttal tartalmazza a síremlék felállítási engedély díját is. 

 

Köztemetőnként (Ft/sírhely/felépítmény)   

- a Göcseji úti köztemetőben 3 500 4 445 

- az Új köztemetőben 1 500 1 905 

- Peremterület köztemetőkben 1 000 1 270 

3. Egyéb üzemeltetői díjak  

3.1. Sírásás, sírhelynyitás díjai   

3.1.1. Felépítmény nélküli sírhely esetén   

- nem mélyített sír 16 905 21 469 

- mélyített sír 21 000 26 670 

- gyermeksír 5 250 6 668 

- urnasír 10 500 13 335 

3.1.2. Felépítménnyel rendelkező sírhely esetén   

- nem mélyített sír 24 150 30 671 

- mélyített sír 29 400 37 338 

- gyermeksír 7 350 9 335 

- urnasír 13 650 17 336 

3.1.3. Sírbolt esetén 18 900 24 003 

3.1.4. Sírbolt takarítása, fertőtlenítése, maradványok 

összeszedése 

29 400 37 338 

3.2. Sírbahelyezés 10 500 13 335 

3.3. Visszahantolás díjai   

- egyes sírhely 6 300 8 001 

- kettes sírhely 6 300 8 001 

- Gyermeksírhely 1 575 2 000 

3.4. A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap) 6 300 8 001 

3.5. A temetőben szállító járművön történő szállítás   

- Kézi kocsi 8 400 10 668 

4. Köztemetőkből többlet föld elszállítása   

és elhelyezése építményes sír esetén (Ft/sírhely) 

10 500 13 335 

5. Urnaelhelyezés 6 300 8 001 

”



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

55/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

az állatok tartásáról szóló 38/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet, valamint az annak 

módosításáról szóló 49/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 

hatályba nem léptetéséről 

 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (2)-(3) bekezdésében és az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Nem lép hatályba az állatok tartásáról szóló 38/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4. § (6) 

bekezdése. 

2. § 

Nem lép hatályba az állatok tartásáról szóló 38/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 49/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. 

3. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

56/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló  

46/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

2./A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.3.) önkormányzati 

rendelet 4. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában:) 

„m) közszolgáltató, szakvállalkozó: Városgazdálkodási Kft. (Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.), 

illetve a 12. § (7) bekezdés és a 12. § (9) bekezdés b) , c) pontja tekintetében a ZALA-

MÜLLEX Kft. (Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.), és a 12. § (12) bekezdése esetén a LÉSZ Kft. 

(Zalaegerszeg, Kert u. 39.), továbbá a 16. § (1) bekezdés tekintetében a Kontakt Humán 

Szolgáltató Nonprofit Kft. (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47-51.)” 

2. § 

A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.3.) önkormányzati 

rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Aki a közterület létesítményeit vagy az azon lévő növényzetet, illetve köztéri szobrot 

megrongálja (a továbbiakban: rongáló), köteles - a hatóság által előírtaknak megfelelően - az eredeti 

állapotot helyreállítani. Ha az eredeti állapot helyreállításáról az előírt határidőig a rongáló nem 

gondoskodik, úgy az önkormányzat szakvállalkozó bevonásával a rongáló költségére a helyreállítási 

munkálatokat elvégezteti. Amennyiben az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges, úgy a 

rongáló köteles a rongálással okozott kárt az önkormányzatnak megtéríteni.” 

3. § 

(1) A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.3.) önkormányzati 

rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A közterületet, továbbá a köztéri játszóeszközöket, közterületi berendezéseket rendeltetésének 

megfelelő célra és módon, jogszabályok keretei között, állaguk sérelme és mások nyugalmának, 

pihenésének zavarása nélkül bárki díjmentesen használhatja. 

(2) A bekerítetlen közterületi játszóeszközök esetén az eszközre kihelyezett dohányzást tiltó tábla 15 

méteres sugarú körén belüli terület minősül a játszótér határának. Közterületi játszóterek játék 

felszereléseit az eszközön feltüntetett korcsoportnak megfelelően - annak hiányában csak 18 éven 

aluli gyermekek - használhatják. A 6 éven aluli gyermekek a játszótéren csak felnőtt személy 

felügyeletével tartózkodhatnak.” 



 

(2) A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.3.) önkormányzati 

rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) A város közigazgatási területén kutyafuttatás kizárólag az állatok tartásáról szóló 

önkormányzati rendeletben kijelölt helyeken és módon lehetséges.” 

4. § 

A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.3.) önkormányzati 

rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A vasúti pályatest területe, valamint a vasúti töltés melletti 1,5 méter széles területsáv 

rendszeres tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról, 

ezen területsávban lévő nyílt árkok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan 

lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról – a vonatkozó önkormányzati 

rendeletben foglaltak szerint – a vasút üzembentartója köteles gondoskodni. Ez a kötelezettség nem 

terjed ki a fentiek szerinti azon területekre, amelyek más személy (szervezet) tulajdonában lévő 

ingatlanon helyezkednek el. Vasutat keresztező közforgalmú gyalogos alul- és felüljáró, ha azon az 

utazó közönség közlekedik, valamint a vasutat keresztező járda tisztán tartása és a hulladékok 

eltávolítása a vasút üzembentartójának a feladata.” 

5. § 

A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.3.) önkormányzati 

rendelet 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A szennyezett közterület feltakarításáról, szennyeződés mentesítéséről a szennyeződést okozó 

(a továbbiakban: szennyező) köteles soron kívül gondoskodni. Amennyiben a szennyeződés 

mentesítése szakvállalkozó bevonását teszi szükségessé, úgy az önkormányzat – a szennyező 

költségére – a szükséges munkálatokat elvégezteti.” 

6. § 

A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.3.) önkormányzati 

rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A nagy darabos hulladék (lom) – lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben 

használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb ingóság – 

közterületre történő kihelyezése szigorúan tilos. A lomtalanítási akció során a lomtalanítási 

hulladékokra a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.” 

7. § 

A köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.3.) önkormányzati 

rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A köztisztasággal kapcsolatos, jelen rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Jegyzője, mint hatóság – a közterület-felügyelet és az érdekelt 

szakhatóságok bevonásával – rendszeresen ellenőrzi.” 



 

8. § 

Hatályát veszti a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló 46/2004. (XII.3.) 

önkormányzati rendelet 

a) 2. § (4) bekezdése, 

b) 17. § (1) bekezdése, 

c) 17. § (3) és (4) bekezdése, 

9. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

57/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

a vásárokról és piacokról szóló  

50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

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

a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet hatálya kiterjed a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott 

alábbi piacokra és vásárokra:) 

„h) helyi termelői és kézműves piacra (Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék 

Piac)” 

(A rendelet hatálya kiterjed továbbá Zalaegerszeg város közigazgatási területén minden olyan 

piacra és vásárra, amit az önkormányzat tart fenn, illetve rendez.) 

2. § 

(1) A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés d) 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Üzemeltető feladatai:) 

„d) a Vásárcsarnok emeletén lévő illemhely üzemeltetése a piacfelügyelő felelőssége mellett,” 

(2) A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése a 

következő e) ponttal egészül ki: 

(Üzemeltető feladatai:) 

„e) Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac üzemeltetése.” 

(3) A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az üzemeltető jogosult a piac, vásár, vásárcsarnok, valamint a Göcseji Tudásközpont - 

Zalaegerszegi Helyi Termék Piac területén levő üzleteket, pavilonokat bérbeadni, illetve a 

reklámfelületeket és a hangosbemondót hasznosítani.” 

3. § 

A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 



 

„4. § 

A napi élelmiszerpiac, az országos kirakóvásár, a heti kirakóvásár, egyéb vásárok, használtcikk piac 

idejét és időtartamát, valamint a vásárcsarnok és a Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi 

Termék Piac nyitvatartási rendjét e rendelet 1. sz. melléklete, az iparcikk-piac differenciált helyeiről 

a kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.” 

4. § 

A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„7. § 

(1) A vásáron és piacon az árusítók és szolgáltatók helyét - közegészségügyi szempontok 

figyelembevételével - üzemeltető jelöli ki. 

(2) Piacon és vásáron csak az üzemeltetővel kötött megállapodás alapján, jelen rendeletben foglalt 

rendelkezések betartása és a díjak megfizetése mellett lehet árusítani. A helypénz beszedése az 

engedély megadásának minősül.” 

5. § 

A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet a 8. §-át megelőzően a 

következő alcím címmel egészül ki: 

„A TERÜLETHASZNÁLAT BIZTOSÍTÁSA, A HELYBIZTOSÍTÁSI DÍJ, HELYPÉNZ, 

ÓVADÉK MEGFIZETÉSE” 

6. § 

A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1) Az árusításra kijelölt helyet a nyitást megelőzően legkorábban egy órával lehet elfoglalni. A 

nyitásig el nem foglalt árusításra kijelölt helyet az üzemeltető a nyitást követő egy órában szabadon 

értékesítheti. 

(2) Szállító járművek a vásár és piac területén csak az áru ki- és berakodási ideje alatt 

tartózkodhatnak. A járműveket legkésőbb 7 óráig a vásár és piac területéről ki kell vinni és 

legkorábban 12 órakor lehet a járművekkel újra behajtani a vis maior helyzetet kivéve.” 

7. § 

(1) A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. 

melléklet szerint módosul. 

(2) A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe 

a 2. melléklet lép. 



 

8. § 

Hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 9. § (5) 

bekezdése. 

 

9. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 



 

 

1. melléklet 

1. A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 

helyébe a következő pont lép: 

„1. Országos kirakóvásár   

Helye: - iparcikk vásár az Udvardy Ignác tér (2897/20 hrsz. és 2897/21 hrsz.) és a 2897/18 hrsz-ú 

terület Jégcsarnok melletti burkolt része.   

- zöldség, gyümölcs árusítás a vásárcsarnokban és piactéren.   

Ideje: minden hónap második keddje   

Időtartama : 6,00 -14,30 h” 

2. A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 

helyébe a következő pont lép: 

„2. Heti kirakóvásárok   

Helye :   

- vásárcsarnok (hrsz. 3616)   

- piactér (hrsz. 3617)   

- piactéren a vásárcsarnok és Büntetés-végrehajtási Intézet közti terület (hrsz. 3617)   

- Deák F. tér Piac térrel határos északi járdaszakasza és parkolója, valamint a könyvtárral határos 

szakasza   

- Mérleg tér (közvetlenül a Vásárcsarnok északi bejárata felőli terület)   

- Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac (hrsz.3606/3)   

- Szeglet u. 1. (hrsz. 3614)   

- Jákum Ferenc u. 36. (hrsz. 3717)    

Ideje: minden héten kedd, péntek és szombat.   

Időtartama : kedd, péntek, szombat : 6,00 - 13,00 óra” 

3. A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4. pont 

helyébe a következő pont lép: 

„4. Használtcikk piac   

Helye :   

- piactéren a vásárcsarnok és Büntetés-végrehajtási Intézet közti terület (hrsz. 3617)   

- Mérleg tér (hrsz. 3637)   

- Várkör utca (hrsz. 3633/1)   

- Szeglet u. (hrsz. 3614)   

- Várkör 21. (hrsz. 3633/1)   

- Várkör u. (3621 hrsz.) északi járdáinak mindkét oldala   

Ideje: minden vasárnap   

Időtartama: 06,00 órától 12,00 óráig” 

4. A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 8. pont 

helyébe a következő pont lép: 

„8. Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék Piac épülete:   

Helye: Zalaegerszeg, Munkácsy u. (3606/2 hrsz.)   

Ideje: hétfő kivételével a hét minden napja    

Időtartama: 8,00 órától 18,00 óráig”



 

 

2. melléklet 

„2. melléklet 

KIMUTATÁS A ZALAEGERSZEGI IPARCIKK PIAC DIFFERENCIÁLT HELYEIRŐL 

I. kategóriájú helyek: 

Deák tér 

1. 5 m sátor 

2. 5 m sátor 

3. 5 m sátor 

4. 5 m sátor 

5. 5 m sátor   

 

Piac tér 

6. 5 m sátor 

7. 4 m sátor 

8. 5 m sátor 

9. 2 m sátor 

10. 4 m sátor 

11. 4 m sátor 

12. 5 m sátor 

13. 5 m sátor 

14. 5 m sátor 

15. 5 m sátor 

16. 5 m sátor 

17. 5 m sátor 

18. 5 m sátor 

19. 5 m sátor 

20. 5 m sátor 



 

21. 5 m sátor 

22. 5 m sátor 

23. 5 m sátor 

24. 5 m sátor 

25. 5 m sátor 

26. 5 m sátor 

27. 5 m sátor 

28. 5 m sátor 

29. 5 m sátor 

30. 5 m sátor 

31. 5 m sátor 

32. 5 m sátor 

33. 5 m sátor 

34. 5 m sátor 

35. 5 m sátor 

36. 5 m sátor 

37. 5 m sátor 

38. 5 m sátor 

39. 5 m sátor 

40. 3 m sátor 

41. 3 m sátor 

42. 1,5 m sátor 

II. kategóriájú helyek: 

Büntetés végrehajtási intézet és vásárcsarnok között 

43. 5 m sátor 

44. 5 m sátor 

45. 5 m sátor 

46. 5 m sátor 



 

47. 5 m sátor 

48. 5 m sátor 

49. 5 m sátor 

50. 5 m sátor 

51. 4 m sátor 

52. 4 m sátor 

53. 4 m sátor 

54. 4 m sátor 

55. 4 m sátor 

56. 4 m sátor 

57. 4 m sátor 

58. 4 m sátor   

Mérleg tér (Közvetlenül a Vásárcsarnok Északi bejárata felőli terület) 

59. 4 m sátor 

60. 4 m sátor 

61. 4 m sátor 

62. 4 m sátor 

63. 5 m sátor 

64. 5 m sátor 

65. 5 m sátor 

66. 5 m sátor 

67. 5 m sátor 

68. 5 m sátor 

69. 5 m sátor 

70. 5 m sátor 

71. 5 m sátor 

72. 5 m sátor 

73. 5 m sátor” 



 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

 58/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló  

33/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 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 33/2021. (VI. 10.) önkormányzati 

rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet 

          „3. melléklet 

A fizető parkolási díjövezetekben korlátozott területre érvényes kedvezményes használatra 

jogosító lakásingatlanok összefoglaló címjegyzéke: 

Kossuth L. u., Széchenyi tér, Kosztolányi D. u., Béke ligeti u., Kosztolányi D. tér, Pázmány P. u., 

Kovács Károly tér, Eötvös J. u., Tompa M. u., Iskola köz, Kazinczy tér, Sütő u., Piac tér, Deák F. 

tér, Várkör, Munkácsy M. u., Jákum F. u., Szeglet u., Budai Nagy Antal u., Tüttőssy u., Dísz tér, 

Takarék köz, Ady E. u. 1-59-ig és 2-42-ig, Rákóczi u. 1-9-ig és 10-22-ig, Berzsenyi u. 1-17-ig és 2-

26-ig, Bíró M. u. 1-57-ig és 8-44-ig, Stadion u. 1. és 2-8-ig, Balatoni u. 3., Petőfi u. 9-49-ig és 8-38-

ig, Kisfaludy u. 13. és 16-18-ig, Szabadság tér, Petőfi köz, Kölcsey F. u., Kis u., Kelemen I. u., 

Flórián u., Síp utca, Batthyány u. 2-4-ig és 1-19-ig, Zrínyi u. 1-13-ig, Szent László utca 1-15-ig és 

2-16-ig, Dobó Katalin utca, Tomori Pál utca, Zárda utca 1-15-ig, Mátyás király utca, Hunyadi János 

u. 2., Olajmunkás u. 1/A, Botfy L. u., Vörösmarty M. u., Vizslaparki út, Mártírok útja 73. és 85., 

Ady E. u. 44, Mérleg tér 2-4., Kinizsi utca 2-4., Május 1. utca 1., 3., 5. Mártírok útja 56/a., Csány 

László tér 2-4., Hunyadi János utca 2., Kossuth Lajos u. 62-64., Mártírok útja 63., Október 6. tér, 

Göcseji út 2/A, 2/B., Batthyány u. 14., Ady Endre utca 58-60., Mártírok útja 62., Berzsenyi utca 28-

30., Kerámia utca 1., Mártírok útja 19-21. B, Mártírok útja 13. és 17., Mártírok útja 10. és 12-14., 

Mártírok útja 75., Zárda utca 2-16., Mártírok útja 15., Petőfi u. 2/a.” 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

59/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről szóló  

17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 

valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (IV.17.) 

önkormányzati rendeletmódosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10. § (2) bekezdésében, 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 

48. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdés b) és f) pontjában és 58. §-ában, a helyi önkormányzatok 

és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C. § (1)-(2) bekezdésében és a 143. § 

(4) bekezdés d) pontjában, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXVI. törvény 1. § 

(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében 

és 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 

2017. évi CXXV. törvény 9. § (2), 10. § (3) bekezdésében, 11. § (1) és (6) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei 

Kormányhivatal véleményének a kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a 

következő rendelkezés lép: „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10. § (2) bekezdésében, 

46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdés b) és f) pontjában és 

58. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § 

(1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Zala Megyei Kormányhivatal véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:" 

2. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/C. § (1)-(2) bekezdésében és a 143. § 

(4) bekezdés d) pontjában, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § 

(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) 

bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 

szóló 2017. évi CXXV. törvény 9. § (2), 10. § (3), 11. § (1) és (6) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 



 

3. § 

A környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az ingatlan tulajdonosa közüzemi szennyvízelvezető hálózat hiányában köteles az ingatlanán 

keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezésére egyedi zárt és szivárgásmentes szennyvíztároló 

építésével, valamint a gyűjtött szennyvíz előírások szerinti elszállíttatásával.” 

4. § 

A környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (10) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(10) Nem lép hatályba a környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet és a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

6/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet.” 

5. § 

A környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. 

melléklettel egészül ki. 

6. § 

Hatályát veszti a környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet 

a) 2. § (4) bekezdése, 

b) 1. melléklete. 

7. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet 23. §-a a következő (14) 

bekezdéssel egészül ki: 

„(14) Nem lép hatályba a környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet és a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése 

jogkövetkezményeiről szóló 11/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

6/2021.(II.11.) önkormányzati rendelet.” 

8. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 



 

 

1. melléklet 

„2. melléklet 

Zalaegerszeg avar és kerti hulladék égetésének tilalmával érintett utcái, terei 

1. Ady Endre u. 

2. Alkotmány u. 

3. Alsóerdei u. 

4. Alsójánkahegyi u. 

5. Apáczai Csere János tér 

6. Arany János u. 

7. Avasárok u. 

8. Árpád u. 

9. Átalszegett u. 

10. Babits Mihály u. 

11. Bajcsy-Zs. tér 

12. Balatoni út a Válickáig 

13. Baráth Ferenc u. 

14. Baross Gábor u. 

15. Bartók Béla u. 

16. Batsányi János u. 

17. Batthyány Lajos u. 

18. Bánya u. 

19. Báthory István u. 

20. Bem József u. 

21. Berzsenyi Dániel u. 

22. Bethlen Gábor u. 

23. Béke u. 

24. Béke - liget u. 



 

25. Bíró Márton u. 

26. Bocskai u. 

27. Bodza u. 

28. Borbély György u. 

29. Borbély György köz 

30. Borostyán u. 

31. Botfy Lajos u. 

32. Budai Nagy Antal u. 

33. Cinke u. 

34. Ciklámen u. 

35. Czobor Mátyás u. 

36. Csalogány u. 

37. Csány László tér 

38. Csendes u. 

39. Csertán Sándor u. 

40. Csutor Imre u. 

41. Deák tér 

42. Déryné u. 

43. Dísz tér 

44. Dobó Katalin u. 

45. Dózsa György u. 

46. Dr. Pais Dezső u. 

47. Dukai Takács Judit u. 

48. Ebergényi u. 

49. Egry József u. 

50. Eötvös József u. 

51. Erdész u. 

52. Erkel Ferenc u. 



 

53. Európa tér 

54. Építők u. 

55. Falumúzeum u. 

56. Farkas Dávid u. 

57. Fáy András u. 

58. Fecske u. 

59. Fejér György u. 

60. Fenyő u. 

61. Flórián u. 

62. Galamb u. 

63. Gasparich u. 

64. Gábor Miklós u. 

65. Gárdonyi u. 

66. Goldmark u. 

67. Gólyadomb u. 

68. Göcseji Pataki Ferenc u. 

69. Göcseji u. 

70. Gönczy F. u. 

71. Gyár u. 

72. Gyimesi u. 

73. Hajnal u. 

74. Határjáró u. 

75. Hársas u. 

76. Hársfa u. 

77. Hegyalja u. 

78. Hegyközség u. 

79. Hegyoldal u. 

80. Helikon u. 



 

81. Hock János u. 

82. Hoffhalter u. 

83. Holub u. 

84. Honvéd u. 

85. Hóvirág u. 

86. Hunyadi J. u. 

87. Ifjúság u. 

88. Iskola köz 

89. Ispotály köz 

90. Jákum Ferenc u. 

91. Jánkahegyi u. 

92. Jászai M. u. 

93. Jókai Mór u. 

94. József Attila u. 

95. Juhász Gyula u. 

96. Kabók Lajos u. 

97. Karácsony Sándor u. 

98. Kaszaházi u. 

99. Katona József u. 

100. Kazinczy tér 

101. Kazinczy Ferenc u. 

102. Kelemen Imre u. 

103. Kert u. 

104. Kertész u. 

105. Kinizsi Pál u. 

106. Kis u. 

107. Kisfaludy Sándor u. 

108. Kispesti u. 



 

109. Kodály Zoltán u. 

110. Kossuth L. u. 

111. Kossuth tér 

112. Kosztolányi D. tér 

113. Kosztolányi D. u. 

114. Kovács Károly tér 

115. Kökény u. 

116. Kölcsey Ferenc u. 

117. Könyök u. 

118. Köztársaság u. 

119. Kút u. 

120. Landorhegyi u. 

121. Lehel u. 

122. Lépcsősor u. 

123. Liszt F. u. 

124. Lőrinc barát u. 

125. Madách Imre u. 

126. Malom u. 

127. Margaréta u. 

128. Május 1 liget 

129. Május 1 u. 

130. Mártírok u. 

131. Mátyás király u. 

132. Meggyfa u. 

133. Mérleg tér 

134. Mészáros Lázár u. 

135. Mikes Kelemen u. 

136. Millenneum tér 



 

137. Mindszenty József tér 

138. Mozi köz 

139. Mókus u. 

140. Móra Ferenc u. 

141. Móricz Zsigmond u. 

142. Munkácsy Mihály u. 

143. Mura u. 

144. Muskátli u. 

145. Nefelejcs u. 

146. Nemzetőr u. 

147. Október 6. tér 

148. Ola u. 

149. Olajmunkás u. 

150. Orsolya tér 

151. Orsolya u. 

152. Ősz u. 

153. Pálóczi H. Ádám u. 

154. Páterdombi u. 

155. Pázmány Péter u. 

156. Perlaki u. 

157. Pesti Barnabás u. 

158. Petőfi-köz 

159. Petőfi S. u. 

160. Piac tér 

161. Pintér Máté u. 

162. Platán sor 

163. Puskás Tivadar u. 

164. Püspöki Grácián u. 



 

165. Radnóti Miklós u. 

166. Rákóczi F. u. 

167. Rózsa u. 

168. Rózsák tere 

169. Sas u. 

170. Síp u. 

171. Stadion u. 

172. Stromfeld A. u. 

173. Sütő u. 

174. Szállítók útja 

175. Szegfű u. 

176. Szeglet u. 

177. Szendrey J. u. 

178. Szent László u. 

179. Széchenyi tér 

180. Szilágyi Erzsébet u. 

181. Szívhegyi u. 

182. Szüret u. 

183. Takarék köz 

184. Tavasz u. 

185. Táncsics Mihály u. 

186. Toldi Miklós u. 

187. Tomory Pál u. 

188. Tompa Mihály u. 

189. Tóth Árpád u. 

190. Tulipán u. 

191. Tüttőssy u. 

192. Űrhajós u. 



 

193. Vajda L. u. 

194. Varkaus tér 

195. Vágóhíd u. 

196. Várkör 

197. Vásártér u. 

198. Virág Benedek u. 

199. Vizslaparki u. 

200. Vörösmarty Mihály u. 

201. Wlassics Gyula u. 

202. Zala u. 

203. Zalagyöngy u. 

204. Zalai Tóth J. u. 

205. Zárda u. 

206. Závodszky István u. 

207. Zrínyi M. u.” 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

60/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló  

43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

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

a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § 

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet 

1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.  

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

     1. melléklet 

„   

1. melléklet a 43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák ÁFA nélküli nyersanyag normája: 

2022. évre 

1. Szociális intézmények 

1.1. Bölcsődék   

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) 450,- Ft/fő   

Ezen belül:   

- ebéd: 225,- Ft/fő   

Felnőtt ebéd: 338,- Ft/fő 

1.2. Nappali ellátás   

(ebéd) 333,- Ft/fő 

1.3. Idősek Gondozóháza, Idősek Otthona   

(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora) 754,- Ft/fő 

1.4. Étkeztetés (ebéd) 333,- Ft/fő   

 

2. Köznevelési intézmények 

2.1. Óvodai napközi otthon   

(tízórai, ebéd, uzsonna) 495,- Ft/fő   

Ezen belül:   

- ebéd: 299,- Ft/fő   

Felnőtt ebéd 399,- Ft/fő 

2.2. Általános iskolai napközi otthon   

(tízórai, ebéd, uzsonna) 641,- Ft/fő 

2.3. Általános iskolai ebéd 399,- Ft/fő   

Felnőtt ebéd 399,- Ft/fő 

2.4. Középiskolai kollégium 1.028,- Ft/fő 

2.5. Középiskolai ebéd 445,- Ft/fő   

Felnőtt ebéd 399,- Ft/fő” 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

61/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló  

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

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és 

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

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 

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

Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ipari rendeltetésű területek „Gip-3” jelű környezetre jelentős hatást gyakorló, „Gip-1”, 

"Gip-1-m", „Gip-2”, "Gip-2-m", „Gip-4-m”, „Gip-5”, „Gip-6”, "Gip-6-m", „Gip-7-m”, „Gip-8-m” 

és „Gip-9-m” jelű egyéb ipari övezetekre tagozódnak.” 

(2) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A „Gip-1”, "Gip-1-m" „Gip-2”, "Gip-2-m", „Gip-4-m”, „Gip-5”, „Gip-6”, "Gip-6-m", „Gip-7-

m”, „Gip-8-m” és „Gip-9-m” jelű egyéb ipari övezetekben az ipari építményeken túl kereskedelmi 

és szolgáltató rendeltetésű építmények, továbbá a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 

tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el, önálló lakó 

rendeltetésű épület nem helyezhető el. A munkásszállások elhelyezhetőségét az egyes övezeti 

jelekben "-m" kiegészítő kód rögzíti.” 

2. § 

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati 

rendelet 31/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az általános gazdasági övezet környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági 

tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató, szállás és raktár rendeltetésű továbbá a 

gazdasági területhez kapcsolódó, közép- vagy felsőfokú szakmai képzést biztosító oktatási 

rendeltetésű építmények, valamint munkásszállás elhelyezésére szolgál.” 

3. § 

(1) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 



 

(3) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 11. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. 

(4) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 12. melléklete az 4. melléklet szerint módosul. 

(5) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

(6) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 5. melléklet lép. 

(7) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(8) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(9) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(10) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(11) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(12) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

5. § 

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. 

 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet 

1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati 

rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 

övezeti 

jel 

elhelyezhető rendeltetés 

 lakó- helyi lakosság 

ellátását 

szolgáló 

kereskedelmi-, 

szolgáltató- 

hitéleti-, 

nevelési-, 

oktatási-, 

egészségügyi-, 

szociális- 

kulturális-, munká

sszállá

s 

kivétel

ével 

szállás 

jellegű

- 

igazgatási-, 

iroda- 

sport- 

Lk-1 telkenként 

legfeljebb 4 

lakás 

igen igen igen igen nem 

Lk-2 igen igen igen nem 

Lk-3 nem nem nem 

Lk-4 igen igen igen 

Lk-5 igen nem igen 

Lk-6 igen igen igen 

Lk-7 igen igen igen 

Lk-8 igen igen igen 

Lk-9 igen nem igen 

” 

2. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati 

rendelet 5. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő „Lk-8” sor és „Lk-9” sorral egészül 

ki: 

„ 

Lk-8 22 m,   

720 m2 

kialakult szabadon 

álló 

40 % 1. zóna:   

Homlokzatmagassá

g:   

6,5 m   

Épületmagasság:

   

5,0 m   

    

2. zóna:   

Homlokzatmagassá

g:   

8,0 m   

Épületmagasság:

   

30 % 



 

6,5 m   

    

 3. zóna:   

Homlokzatmagassá

g:   

9,5 m   

Épületmagasság:

   

8,0 m 

Lk-9 25 m,   

1100 m2 

kialakult szabadon 

álló 

40 % Homlokzatmagassá

g:   

-12,5 m   

Épületmagasság:

   

6,0-10,5 m 

30 % 

”



 

 

2. melléklet 

1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati 

rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő „Vt-16” sorral egészül ki: 

„ 

Vt-

16

 

  

 

40 m,   

3000 m2 

kialakult szabadon álló 40 % Homlokzat

magasság:

   

-14,0 m

   

Épületmag

asság:   

12,5 m 

OTÉK szerint a be nem 

épített 

terület 50 

%-a 

”



 

 

3. melléklet 

1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati 

rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 

 Kialakít

ható 

legkiseb

b 

telekszél

esség és 

terület 

Beépíthe

tő 

legkiseb

b 

telekszél

esség és 

terület 

Beépítési 

mód 

Megen

gedett 

legnag

yobb 

beépíte

ttség 

mérték

e 

Megengedett 

legnagyobb 

beépítési magasság 

Oldalkert 

megenged

ett 

legkisebb 

mértéke 

Hátsóke

rt 

megeng

edett 

legkiseb

b 

mértéke 

Kialakít

ható 

legkiseb

b 

zöldfelül

et 

mértéke 

Gip-1   

Gip-1-

m 

40 m,   

5000 m2 

kialakult szabadon 

álló 

40 % Homlokzatmagassá

g:   

12,5 m   

Épületmagasság:

   

10,5 m (1) 

OTÉK 

szerint 

4,5 m 25 % (2) 

Gip-2   

Gip-2-

m 

40 m,   

3000 m2 

kialakult szabadon 

álló 

50 % Homlokzatmagassá

g:   

15,0 m   

Épületmagasság:

   

12,5 m (1) 

OTÉK 

szerint 

5 m 25 % (2) 

Gip-3 40 m,   

5000 m2 

kialakult szabadon 

álló 

30 % Homlokzatmagassá

g:   

15,0 m   

Épületmagasság:

   

12,5 m (1) 

OTÉK 

szerint 

5 m 40 % (2) 

Gip-4-

m 

30 m,   

2000 m2 

kialakult szabadon 

álló 

50 % Homlokzatmagassá

g:   

12,5 m   

Épületmagasság:

   

10,5 m (1) 

OTÉK 

szerint 

4,5 m 25 % (2) 

Gip-5 100 m,   

10000 

m2 

kialakult szabadon 

álló 

40 % Homlokzatmagassá

g:   

20,0 m   

Épületmagasság:

   

18,0 m (1) 

OTÉK 

szerint 

6 m 25 % (2) 

Gip-6   

Gip-6-

m 

40 m,   

3000 m2 

kialakult szabadon 

álló 

60 %    

Homlokzatmagassá

g:   

15,0 m   

Épületmagasság:

OTÉK 

szerint 

5 m 25 % (2) 



 

   

12,5 m (1) 

Gip-7-

m 

40 m,   

3000 m2 

kialakult szabadon 

álló 

60 % Homlokzatmagassá

g:   

18 m   

Épületmagasság:

   

16 m (1) 

OTÉK 

szerint 

6 m 25 % (2) 

Gip-8-

m 

40 m,   

5000 m2 

kialakult szabadon 

álló 

50 % Homlokzatmagassá

g:   

21 m   

Épületmagasság:

   

19 m (1) 

OTÉK 

szerint 

8 m 25 % (2) 

Gip-9-

m 

40 m,   

5000 m2 

kialakult szabadon 

álló 

50 % Homlokzatmagassá

g:   

12,5 m   

Épületmagasság:

   

10,5 m (1) 

4 m 4 m 20 % (2) 

”



 

 

4. melléklet 

1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati 

rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 

 Kialakí

tható 

legkise

bb 

telekszé

lesség 

és 

terület 

Beépíthet

ő 

legkisebb 

telekszéle

sség és 

terület 

Beépítési 

mód 

Mege

nged

ett 

legna

gyob

b 

beépí

tettsé

g 

mérté

ke 

Megengedett 

legnagyobb 

beépítési magasság 

Oldalkert 

megenge

dett 

legkisebb 

mértéke 

Hátsókert 

megenged

ett 

legkisebb 

mértéke 

Kialakíth

ató 

legkisebb 

zöldfelüle

t mértéke 

Gá-

1-m 

40 m,   

5000 

m2 

kialakult szabadon 

álló 

60 % Homlokzatmagasság

:   

12,5 m   

Épületmagasság:

   

10,5 m (1) 

4 m OTÉK 

szerint 

25 % (2) 

Gá-

2-m 

30 m,   

2000 

m2 

kialakult zártsorú 50 % Homlokzatmagasság

:   

12,5 m   

Épületmagasság: 

   

10,5 m (1) 

- 0 m 25 % (2) 

”



 

 

5. melléklet 

„22. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 02_szelvény 2021_12_16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 

 
 



 

 

6. melléklet 

„24. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 04_szelvény 2021_12_16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 

 

7. melléklet 

„25. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 05_szelvény 2021_12_16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 

 

8. melléklet 

„26. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 06_szelvény 2021_12_16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 

 

9. melléklet 

„28. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 07_szelvény 2021_12_16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 

 

10. melléklet 

„29. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 08_szelvény 2021_12_16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 

 

11. melléklet 

„33. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) 12_szelvény 2021_12_16.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 

 

12. melléklet 

„20. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) jelmagyarázat_szelvénykiosztás 2021_12_16.pdf elnevezésű fájl 

tartalmazza.)” 



 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    
 

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

 

ZMJVÖK 274/2021. (XII.16.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a polgármester 

jelentését a 216/2021. (VIII.12.) 242/2021. (X.14.), 244/2021. (X.14.), 245/2021. (X.14.), 

246/2021. (X.14.), 247/2021. (X.14.), 250/2021. (XI.18.), 253/2021. (XI.18.), 254/2021. 

(XI.18.), 256/2021. (XI.18.), 259/2021. (XI.18.), 261/2021. (XI.18.), 262/2021. (XI.18.), 

263/2021. (XI.18.), 264/2021/2. (XI.18.), 265/2021. (XI.18.), 267/2021/1.2., 1.3., 2.1.1., 

2.2.1. (XI.18.), 268/2021/1. (XI.18.), 270/2021. (XI.18.), 271/2021. (XI.18.), 272/2021. 

(XI.18.) lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról. 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a: 

1. 208/2021. (VII.20.) határozatának végrehajtását 2022. szeptember 30-ra 

módosítja. 

2. 268/2021. (XI.18.) határozatának 2. pontját a következők szerint módosítja: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester 

javaslatának megfelelően, a Remény a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány 

részére „Németh Luca ellátása” támogatási céllal 100. 000,- Ft összegű 

támogatást biztosít a polgármesteri rendelkezésű keret terhére. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2022. február 28. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester” 

 

 

Tárgy: A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet, 

valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVÖK 275/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 11/2021. (II.11.) határozatát 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. 

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

állapítja meg: 

                                                                                                                      



 

 Adatok: ezer Ft-ban 

Megnevezés 
Sor- 

szám 

 tárgy- 

év 

Saját bevétel és adósságot 

keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettség a tárgyévet követő 

      
 1. évben  2. évben  3. évben 

 Helyi  és települési adók  01 4.532.747 5.417.000 5.503.000 5.591.000 

 Tulajdonosi bevételek   02 448.474 430.000 410.000 400.000 

 Díjak, pótlékok, bírságok  03 8.000 8.000 8.000 8.000 

   Immateriális javak, ingatlanok és egyéb     tárgyi 

eszközök értékesítése 

 04 
410.941 80.000 75.000 70.000 

   Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 

 05 
    

 Privatizációból származó bevételek  06     

 Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 

 07 
    

 Saját bevételek (01+... +07)  08 5.400.162 5.935.000 5.996.000 6.069.000 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2.700.081 2.967.500 2.998.000 3.034.500 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (11+...+18) 

 10 
496.579 150.188 147.390 144.592 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 146.579 150.188 147.390 144.592 

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  12     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 

fizetési kötelezettség 

 13 
    

 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  14     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  15 350.000    

 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

 16 
    

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 

17 
    

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 18 
    

 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 

tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 

(20+...+27) 

 19 

97    

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20 97    

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  21     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 

fizetési kötelezettség 

 22 
    

 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  22     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  24     

 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési 

kötelezettsége 

 25 
    

Szerződésben kikötött visszavásárlási 

kötelezettség 

26 
    

 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési 

kötelezettség 

 27 
    

 Fizetési kötelezettség összesen (10+19)  28 496.676 150.188 147.390 144.592 



 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 

 29 
2.203.405 2.817.312 2.850.610 2.889.908 

 

A polgármester figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  éves zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester” 

 

 

Tárgy: Az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. (XII.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVÖK 276/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közétkeztetés 

rezsiköltségét 2022. január 1. naptól kezdődően az alábbiak szerint fogadja el: 

 

Megnevezés 
Nettó rezsiköltség 

Ft/adag/étkezés 

Óvodai napközi otthon  

(tízórai, ebéd, uzsonna) 
363 

Általános iskolai napközi otthon  

(tízórai, ebéd, uzsonna) 
509 

Óvodai felnőtt ebéd 226 

Általános iskolai ebéd 320 

Általános iskolai felnőtt ebéd 226 

Középiskolai kollégium  

(reggeli, ebéd, vacsora) 
845 

Középiskolai ebéd 389 

Középiskolai felnőtt ebéd 226 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hungast-ZEG Kft 

közétkeztetési szolgáltatót tájékoztassa. 

 

Határidő:  2021. december 29. 

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 (12 pont), a településrendezési eszközök módosítását megelőző 

településfejlesztési döntés meghozatala (Ruhagyár, Nekeresdi u.), kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítás (Andráshida bölcsőde, 74-es főút) 

 

ZMJVÖK 277/2021. (XII.16.) határozata 

 

I.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében 

eljárva a településrendezési eszközök előterjesztés szerinti módosításához kapcsolódóan 

környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek. 

 

I.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Közlönyében való megjelentetését követő napi hatállyal elfogadja 

1. A Kosztolányi utca déli részén a forgalmi rend megváltoztatása érdekében az útszabályozás 

módosítását 

2. A ZalaZONE Tesztpálya területén tervezett fejlesztések megvalósíthatósága érdekében az 

építési szabályozás módosítását 

3. A Virágzó Mező utca déli részén található kereskedelmi, szolgáltató területre vonatkozóan 

az övezet előírásainak módosítását 

4. A Gébárti tó nyugati oldalán a meglévő földutak közlekedési területként történő 

szabályozását 

5. A Zalmon Lazactelep fejlesztésének megvalósítása érdekében a gazdasági terület bővítését 

6. Az Ebergényi utca mentén tervezett lakóterületi fejlesztés megvalósíthatósága érdekében a 

szabályozás módosítását 

7. Az Eötvös - Ady utcák sarkától délnyugatra elhelyezkedő településközpont vegyes övezet 

bővítését 

8. Nekeresd, Kék Madár lakópark tervezett fejlesztéséhez kapcsolódóan a szabályozás 

módosítását 

9. A Gárdonyi utca mentén elhelyezkedő idősek otthonához kapcsolódó fejlesztés 

megvalósíthatósága érdekében a szabályozás módosítását 

10. Városvég utcában a gazdasági területre vonatkozó szabályozás módosítását 

11. Mártírok 50. számú telken a szabályozás módosítását 

12. A Kelemen I. utca 10. számú telek szabályozásának módosítását 

illetően Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének leírását az 

előterjesztés 1. melléklete, valamint a Településszerkezeti Tervét az előterjesztés 2. melléklete 

szerinti tartalommal. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről 

gondoskodjon.  

 

Határidő:  2022. január 15. 

Felelős:    Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

II.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Andráshida, Iskola 

utcában bölcsőde építése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 

7098/1, 7098/2 hrsz-ú ingatlanokat. 

A rendezési terv módosításához szükséges meglapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat 

tartalmát az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 



 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben és a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát készíttesse el, a 

tervezet partnerségi és államigazgatási véleményezési eljárását folytassa le, majd annak 

eredményét terjessze a Közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2022. március 31. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 065/44 hrsz-ú 

ingatlanon tervezett telephelyfejlesztés érdekében a 064/1 hrsz-ú út környezetében lévő 

Zalaegerszeg 057, 056/5, 056/6, 061/2, 061/4, 061/5, 061/6, 061/7, 064/1, 065/2, 065/19, 

065/20, 065/21, 065/22, 065/44 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

A rendezési terv módosításához szükséges meglapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat 

tartalmát az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben és a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát készíttesse el, a 

tervezet partnerségi és államigazgatási véleményezési eljárását folytassa le, majd annak 

eredményét terjessze a Közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2022. március 31. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

III.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településrendezési 

tervek és az építési szabályzat kidolgozása során a volt Ruhagyár területét érintő szabályozás 

felülvizsgálatát támogatja. 

A rendezési terv módosításához szükséges meglapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat 

tartalmát az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben és a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát készíttesse el, a 

tervezet partnerségi és államigazgatási véleményezési eljárását folytassa le, majd annak 

eredményét terjessze a Közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2022. március 31. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 



 

 

III.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településrendezési 

tervek és az építési szabályzat kidolgozása során a Nekeresdi út 6172/1 hrsz-ú ingatlant 

tartalmazó tömb szabályozás felülvizsgálatát támogatja. 

A rendezési terv módosításához szükséges meglapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat 

tartalmát az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben és a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát készíttesse el, a 

tervezet partnerségi és államigazgatási véleményezési eljárását folytassa le, majd annak 

eredményét terjessze a Közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2022. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

III.3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településrendezési 

tervek és az építési szabályzat kidolgozása során a nekeresdi hősi temetőtől délre lévő 0829/8 

hrsz- ú út geodéziai felmérését alapul véve a közlekedési terület szabályozásának, valamint a 

kegyeleti park védelme érdekében fásított területek, erdősávok kijelölésének felülvizsgálatát 

támogatja. 

A rendezési terv módosításához szükséges meglapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat 

tartalmát az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben és a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát készíttesse el, a 

tervezet partnerségi és államigazgatási véleményezési eljárását folytassa le, majd annak 

eredményét terjessze a Közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2022. június 30. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

III.4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településrendezési 

tervek és az építési szabályzat kidolgozása során a Városvég utca déli részét érintő 

szabályozás felülvizsgálatát támogatja. 

A rendezési terv módosításához szükséges meglapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat 

tartalmát az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben és a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 



 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát készíttesse el, a 

tervezet partnerségi és államigazgatási véleményezési eljárását folytassa le, majd annak 

eredményét terjessze a Közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2022. március 31. 

Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” tárgyú RRF-1.1.2-2021 

kódszámú pályázati kiírásra 

 

ZMJVÖK 280/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az RRF-1.1.2-2021 

azonosítószámú „Bölcsődei nevelés fejlesztése” felhívásra „Andráshidai mini 

bölcsőde építése” címmel benyújtandó támogatási kérelem tartalmát az előterjesztés 

alapján jóváhagyja.  

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról és 

nyertes pályázat esetén a 2022. évi költségvetésben a pályázati cél nevesítéséről és az 

önerő biztosításáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  a támogatási kérelem benyújtására: 2022. január 05. 

      az önerő biztosítására: a 2022. évi költségvetés tervezése 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének 

megállapítása 

 

ZMJVÖK 281/2021. (XII.16.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Létesítményfenntartó Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét 344.180 eFt nettó 

árbevétellel és 801 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az 

ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  2023. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium 

adható a tavasszal megnyíló új Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda nyitás előtti 

teendők (toborzás, képzések, betanítás, műszaki átvétel, stb.) elvégzése, illetve 



 

sikeres nyitás után a 3 éve nem működő Városi Strand újra nyitása, a 

hozzátartozó előkészületi munkák lebonyolítása, zavartalan működés biztosítása, 

illetve az új komplexum üzlet- és egyéb bérbeadható helyiségeinek kiadása 

esetén. 

 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium 

adható az új sportcsarnok beruházás szakmai előkészítése, üzemeltetői oldalról 

történő segítése és egy gazdaságos működtetési modell kidolgozása esetén. 

 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25 %-ának megfelelő prémium 

adható a kialakult pandémiás helyzetben a cég fenntartása, pénzügyi 

stabilitásának megőrzése, munkahelyek megóvása, a helyzetre való tekintettel a 

megfelelő higiéniás feltételek mellett a szolgáltatások biztosítása esetén. 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium 

adható az Alsóerdei Élményparkkal való szoros együttműködés kialakítása és a 

lehetséges szinergiák kihasználása esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, 

ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. 

A feladatok időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % 

prémiumelőleg fizethető ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a 

polgármester engedélyez. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi 

prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2022. január 1-től havi 

bruttó 600.000,- Ft-ban állapítja meg. A munkaszerződés jelen módosítással nem 

érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak A közgyűlés felhatalmazza a 

polgármestert a munkaszerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Élménypark Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének elfogadása  

 

ZMJVÖK 282/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Élménypark Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét 102.877 eFt nettó árbevétellel és 

27.236 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2023. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

 



 

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 2022. évi 

prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének megállapítása 

 

ZMJVÖK 283/2021. (XII.16.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2022. évi 

előzetes üzleti tervét 579.916 eFt nettó árbevétellel és 1.212 eFt adózott eredménnyel 

elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos 

további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2023. május 31. 

Felelős:  felkérésre Pais Kornél ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a LÉSZ Kft. 

ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1.  Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható, 

amennyiben a „Munkáshotel” jó kihasználtsága érdekében legalább 4 vállalkozással 

tart fenn az év során szerződést munkavállalók szállásolása céljából. Minden további 

vállalkozással, szállásolásra vonatkozó szerződés kötése esetén az ügyvezető részére 

az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum az éves 

személyi alapbér 30 %-áig. 

 

2.  Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható 

bármely 4 darab köztéri szobor, egyéb közterületi eszköz, utcabútor saját forrásból 

megvalósuló felújításának, javításának teljesítése esetén. 

 

3.  Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium adható, 

amennyiben a társaság egyéb (lakáskiadással kapcsolatos) kintlévőségének állománya 

tovább csökken és nem haladja meg a 2021. év végi tényadatot, valamint hatékony 

lakásgazdálkodást, ütemezett és racionális felújításokat folytat. 

 

4.  Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható, 

ha a 2021-es informatikai fejlesztések megvalósítását követően, legalább 2 épület 

esetében online mérőóra leolvasási szolgáltatást vezet be, annak érdekében, hogy 

minél pontosabb elszámolások készülhessenek, valamint a veszélyhelyzetben az 

órákat a lakásba történő bejutás nélkül is, távoli adatátvitellel le lehessen olvasni. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha 

az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok 

időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, 

amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés 

felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a LÉSZ Kft. 

ügyvezetőjének személyi alapbérét 2022. január 1-től havi bruttó 550.000,- Ft-ban állapítja 

meg. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 



 

hatályban maradnak A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés 

módosítás aláírására. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2022. évi prémiumfeltételeinek megállapítása  

 

ZMJVÖK 284/2021. (XII.16.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 

2022. évi előzetes üzleti tervét 1.050.350 eFt nettó árbevétellel és 234 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2023. május 31. 

Felelős:   felkérésre Horváth István ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 

ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A gazdasági társaság 2022. évben saját finanszírozással készítse elő a Göcseji úti 

temetőben - tekintettel a temetkezési szokások átalakulására - legalább 20 darab 

urnakripta kivitelezését. A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves 

személyi alapbér 30 %-nak megfelelő prémium adható. 

 

2. Tekintettel a pandémiára és annak várható, hosszú távú hatására alakítsa ki, illetve 

biztosítsa a kegyeleti ügyfélszolgálati irodában a „kétablakos” és időpontos 

ügyfélfogadás személyi és technikai feltételeit. A feladat teljesítése esetén az 

ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30 %-nak megfelelő prémium adható. 

 

3. A klímaváltozás negatív hatásainak enyhítésére 2019. évben meghirdetett 

zalaegerszegi faültetési program sikeres folytatása, illetve az újonnan 

megfogalmazott cél elérése érdekében a gazdasági társaság biztosítsa a program 

szakmai megalapozottságát, valamint fordítson kiemelt figyelmet a már megvalósult 

kiültetések tekintetében a fenntartási, illetve utógondozási feladatokra.  

A feladat teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-nak 

megfelelő prémium adható. 

 

4. A városi szintű ünnepségek, rendezvények alkalmával, a gazdasági társaság a 

tevékenységi körének megfelelően, rendeltetésszerű feladatain túl, biztosítsa a 

sikeres és színvonalas lebonyolítást, továbbá a települési képviselőkkel történő 

szoros együttműködés keretében nyújtson szakmai, illetve műszaki segítséget a 

körzetekben szervezett események eredményes megvalósítása érdekében.A feladat 

teljesítése esetén az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-nak megfelelő 

prémium adható.  

 



 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha 

az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok 

időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, 

amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés 

felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős:   Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének 

megállapítása 

 

ZMJVÖK 285/2021. (XII.16.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és 

Rádió Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét 111.000 eFt nettó árbevétellel és 1.850 eFt 

adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2023. május 31. 

Felelős:  felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és 

Rádió Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium 

adható a városmarketing feladatok koordinálásáért, menedzseléséért, a szükséges 

elszámolások és beszámolók készítéséért. 

 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium 

adható a város által szervezett rendezvényeken való aktív, helyszínen való média 

megjelenés, valamint a Göcsej Filmszemle megszervezése esetén. 

 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium 

adható, amennyiben meghaladja a 33 millió forintot a külső megrendelőktől 

származó éves bevétel. 

 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium 

adható reklámbevételekből származó évi 48 millió forint árbevétel elérése esetén. 

Minden további 1 millió forintos növekedés teljesülése esetén az ügyvezető 

részére az éves személyi alapbér 5%-ának megfelelő prémium adható, maximum 

az éves személyi alapbér 30%-áig. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha 

az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok 

időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, 

amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés 

felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 



 

 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és 

Rádió Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2022. január 1-től havi bruttó 550.000,- Ft-

ban állapítja meg. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 

munkaszerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő:  2021. december 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása 

 

ZMJVÖK 287/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Rendezvényszervező Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét 4.500 eFt nettó árbevétellel 

és 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, a 

határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2023. május 31. 

Felelős:  felkérésre Kelemen Attila ügyvezető 

 

 

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az 

ügyvezető 2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének megállapítása 

 

ZMJVÖK 288/2021. (XII.16.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 

2022. évi előzetes üzleti tervét 146.255 eFt nettó bevétellel és 1.690 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2023. május 31. 

Felelős:  felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető  

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium, 

vagy annak arányos része adható az üzleti tervben szereplő 146.255 e Ft összes 

bevétel tulajdonostól származó támogatásával csökkentett összegének elérése 

esetén. Minden további 1.000 e Ft-os növekedés teljesülése esetén, az éves 

személyi alapbér 1%-ának megfelelő prémium, vagy annak arányos része adható 

maximum az éves személyi alapbér 30 %-áig. 



 

 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium 

adható, a Kft. előfinanszírozott munkaerő-piaci szolgáltatások, 

közfoglalkoztatások, munkaerő-kölcsönzések ágazataiban a likviditás folyamatos 

és megfelelő, egész éves biztosítása esetén. 

 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium 

adható Zalaegerszeg város területén (településrészi önkormányzatoknál, 

képviselői területeken) külön képviselői egyeztetések után, kommunális, 

köztisztasági és zöldfelület kezelései feladatok megfelelő – díjazás nélküli – 

ellátásnak megszervezése esetén. 

 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium, 

vagy annak arányos része adható a 2022. évi önkormányzati központi 

közfoglalkoztatás hatékony finanszírozása és megszervezése, az üzleti tervben 

meghatározott 35 fő közfoglalkoztatott munkába állításának teljesítése esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha 

az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok 

időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, 

amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés 

felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének személyi alapbérét 2022. január 1-től havi bruttó 600.000,- Ft-ban állapítja 

meg. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés 

módosítás aláírására. 
 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, az ügyvezető 

2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének megállapítása 

 

ZMJVÖK 289/2021. (XII.16.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 2022. 

évi előzetes üzleti tervét 2.741.026 eFt nettó árbevétellel és 155.347 eFt adózott 

eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával 

kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2023. május 31. 

Felelős:  felkérésre Bauer Arnold ügyvezető 

 



 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 

ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium 

adható a ZALA-MÜLLEX Kft. által üzemeltetett búslakpusztai hulladéklerakó 

III. üteme használatbavételi engedélyének 2022.07.31. időpontig történő 

megszerzése esetén. 

 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium 

adható az útépítés útfelújítás, bontás, tereprendezés, tört beton értékesítés, bér 

törés és fa darálás tevékenységek tárgyában (nem tulajdonostól származó) nettó 

30 millió forintos árbevétel esetén. 

 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20 %-ának megfelelő prémium 

adható Zalaegerszeg Megyei Jogú Város részére végzett a téli síkosság 

mentesítési, útkarbantartási feladatok terv szerinti, megfelelő minőségben és 

határidőre történő feladatellátásért, a szükséges technika saját erőből történő 

fejlesztéséért. 

 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 20%-ának megfelelő prémium 

adható a működési területén települési szintű köztisztasági akciókban való 

részvétel technikai feltételeinek biztosítása, ill. környezettudatossággal, zöld 

innovációval kapcsolatos tudatformálásra irányuló rendezvényeken történő aktív 

közreműködés esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, 

ha az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok 

időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető 

ki, amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A 

közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa 

az ügyvezetőt. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 

ügyvezetőjének személyi alapbérét 2022. január 1-től havi bruttó 600.000,- Ft-ban állapítja 

meg. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés 

módosítás aláírására. 

 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



 

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervének 

elfogadása, az ügyvezető 2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének 

megállapítása 

 

ZMJVÖK 290/2021. (XII.16.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. 2022. évi előzetes üzleti tervét 3.380.908 eFt nettó árbevétellel és -50.220 

eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2023. május 31. 

Felelős:  felkérésre Horváth Márton ügyvezető 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint határozza 

meg: 

 

1. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható 

az NHKV Zrt. által kialakított régiós hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területén 

az önkormányzati szinten elindult integrációs folyamatok koordinálásáért a Zala-

Észak Régióban (mint a régió megfelelőségi véleménnyel rendelkező 

közszolgáltatója) a jelenlegi szolgáltatási színvonal megtartása és esetleges fejlesztése 

mellett, a rendszer likviditási helyzetét szem előtt tartva. 

 

2. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 30%-ának megfelelő prémium adható a 

Búslakpusztai, új technológiai sorral fejlesztett szelektív hulladék feldolgozására 

alkalmas hulladékgazdálkodási létesítményben feldolgozott szelektív hulladék előző 

évben feldolgozott mennyiségéhez képest történő növelése esetén. 

 

3. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 25%-ának megfelelő prémium adható a 

KEHOP forrásból megépült fejlesztésekkel érintett létesítmények végleges 

üzemeltetésének elindítása esetén, valamint a technológiák stabil működését elősegítő 

beállítások kialakítása esetén. (szelektív válogatócsarnok előtető bővítés, valamint 

technológiai sor bővítése további elemekkel, optikai válogatóval, ballisztikus 

szeparátorral, illetve RDF üzem tároló csarnok)  

 

4. Az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 15 %-ának megfelelő prémium adható 

a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére irányuló, rendezvényeken vagy 

intézményekkel való aktív közreműködés megteremtése (pl. nyílt napok szervezése) 

esetén, valamint a szelektív gyűjtőszigetek környezetének rendezettsége érdekében a 

gyűjtési rendszer racionalizálásával kapcsolatos javaslat elkészítése, illetve esetleges 

intézkedések meghozatala esetén. 

 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha 

az ügyvezető a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok 

időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, 

amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés 

felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az ügyvezetőt. 

 



 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének személyi alapbérét 2022. január 1-től havi bruttó 600.000,- 

Ft-ban állapítja meg. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 

munkaszerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2022. évi előzetes üzleti tervének elfogadása, 

a vezérigazgató 2022. évi prémiumfeltételeinek és személyi alapbérének megállapítása, 

az egyes önkormányzati ingatlangazdálkodási és ingatlan-fejlesztési feladatok ellátására 

kötött megállapodás módosítása 

 

ZMJVÖK 291/2021. (XII.16.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. 2022. évi előzetes üzleti tervét 219.554 eFt nettó árbevétellel és 141 eFt 

adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót a határozat 

végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2023. május 31. 

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójának 2022. évi prémiumfeladatait az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város gazdaságfejlesztése érdekében, az Északi Ipari 

Park fejlesztésében, közművesítésében való aktív, eredményes részvétel. A feladat 

teljesítése esetén a vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 30%-nak 

megfelelő prémium adható. 

 

2. A ZMJV Science Parkjának kialakításban, megvalósításban való eredményes 

közreműködés. A feladat teljesítése esetén a vezérigazgató részére az éves 

személyi alapbér 25%-nak megfelelő prémium adható. 
 

3. ZMJV gazdaságát jelentősen befolyásoló Logisztikai Központ kialakítása 

érdekében a közművek kiépítése kivitelezésére közbeszerzés kiírása, lebonyolítása 

a kivitelező kiválasztása és a nyertes vállalkozónak a munkaterület átadása. A 

feladat teljesítése esetén a vezérigazgató részére az éves személyi alapbér 25%-

nak megfelelő prémium adható. 

 

4. Minimum két saját, vagy önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése. 

Megállapítható mérték: az éves személyi alapbér összegének 20 %-a. 

 



 

Prémiumként az éves személyi alapbér 100 %-a kerülhet kifizetésre abban az esetben, ha a 

vezérigazgató a kitűzött prémiumfeladatokat maradéktalanul teljesíti. A feladatok 

időarányos teljesítése esetén év közben egy alkalommal 50 % prémiumelőleg fizethető ki, 

amelyet a felügyelőbizottság javaslata alapján a polgármester engedélyez. A közgyűlés 

felkéri a polgármestert, hogy a 2022. évi prémiumfeltételekről tájékoztassa az 

vezérigazgatót. 

 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatójának személyi alapbérét 2022. január 1-től havi bruttó 

600.000,- Ft-ban állapítja meg. A munkaszerződés jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul hatályban maradnak A közgyűlés felhatalmazza a 

polgármestert a munkaszerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Önkormányzat és a 

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. között 2007. április 1. napjától kötött, 2009. február 1. és 

2009. november 1. napi hatállyal módosított Megállapodás 3.2. pontját az alábbiak szerint 

módosítja: 

3.2 Ipari zóna fejlesztések: Zalaegerszeg város É-i (76-os elkerülő úttól É-ra és D-

re található), valamint D-i (a Flextronics és Bocfölde közötti) ipari parkjának, 

valamint a Logisztikai Központ (Pózva és Zalaszentiván közötti) iparterületének 

fejlesztésre kijelölt területe. 

A megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására. 

 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása 

 

ZMJVÖK 292/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: 

SZMSZ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2022. január 1-jei hatállyal: 

 

1.) Az SZMSZ II. fejezet 5. alcím (A hivatal szervezeti tagozódása) k) pontja az 

alábbiak szerint módosul: 

 

„k) A jegyzőhöz közvetlenül az aljegyző és a személyügyi szakreferensek tartoznak.” 

 



 

2.) Az SZMSZ III. fejezet 15. alcím (Elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) 8. 

bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„8. A költségvetési beszámolás munkálatainak részletes szabályait és felelősségi rendjét 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése tervezési és 

zárszámadása elkészítési rendjéről szóló 38/2019. (XII.20.) belső szabályzata 

tartalmazza.”  

 

3.) Az SZMSZ 1. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép. 

  

4.) Az SZMSZ 2. melléklet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2. A munkaidőn belüli munkaközi szünet időtartama napi 30 perc, melyet 12:00 és 13:00 óra 

között köteles a köztisztviselő kivenni.” 

 

5.) Az SZMSZ 3. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 2. számú melléklete lép. 

 

6.) Az SZMSZ 4. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 3. számú melléklete lép. 

 

7.) Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul: 

 

• Az Önkormányzati Osztály Jogi csoportjának feladatait felsoroló táblázatában az 

alábbi szövegrész helyébe: 

 
jogi szempontból – a Ptk. szerinti megfelelőség - véleményezi a 

szakosztály és a közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító 

külső szervezet által egyeztetett közbeszerzési eljárást megindító 

dokumentáció részét képező szerződéstervezetet, jogi 

szakemberként közreműködik a szerződéses feltételek 

összeállításában és szignálja a közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

alapján kötendő szerződést  

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat  

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 

meghatározottak szerint jogi szakemberként részt vesz a bíráló 

bizottság munkájában 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat  

gondoskodik a szakosztályok tájékoztatása alapján az éves 

közbeszerzési terv összeállításáról, folyamatos aktualizálásáról,  

elkészíti a Közbeszerzési Szabályzatot és folyamatosan 

aktualizálja,  

teljesíti a közbeszerzésekkel kapcsolatos közzétételi 

kötelezettségeket a közbeszerzési terv tekintetében,   

nyilvántartást vezet a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról, 

jogosultsággal rendelkezik az elektronikus közbeszerzési rendszer 

(EKR) ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával kapcsolatban 

 2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet  

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat  

koordinálja a Beszerzési Testület munkáját, elkészíti a Beszerzési 

Testület Elnökének éves beszámolóját 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat  

közreműködik a jegyző társasházak működésével kapcsolatos 

törvényességi felügyeleti feladatainak ellátásában 

2003. évi CXXXIII. tv. 27/A. § 

 

az alábbi szövegrész lép: 
jogi szempontból – a Ptk. szerinti megfelelőség - véleményezi a 

szakosztály és a közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító 

külső szervezet által egyeztetett közbeszerzési eljárást megindító 

dokumentáció részét képező szerződéstervezetet,  

jogi szakemberként közreműködik a szerződéses 

feltételek/szerződéstervezet összeállításában, 

2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

22/2021. (X.12.) sz. belső szabályzat  



 

szignálja a közbeszerzési eljárást lezáró döntés alapján kötendő 

szerződést  

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi rendben 

meghatározottak szerint jogi szakemberként részt vesz a bíráló 

bizottság munkájában 

22/2021. (X.12.) sz. belső szabályzat  

gondoskodik a szakosztályok adatszolgáltatása alapján az éves 

közbeszerzési terv összeállításáról, folyamatos aktualizálásáról, 

közzétételéről,  

elkészíti a Közbeszerzési Szabályzatot és folyamatosan 

aktualizálja,  

nyilvántartást vezet a lefolytatott közbeszerzési eljárásokról, 

jogosultsággal rendelkezik az elektronikus közbeszerzési rendszer 

(EKR) ajánlatkérő nevében történő alkalmazásával kapcsolatban 

 2015. évi CXLIII. törvény és 

végrehajtási rendeletei 

424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet  

22/2021. (X.12.) sz. belső szabályzat  

koordinálja a Beszerzési Testület munkáját,  

elkészíti a Beszerzési Testület Elnökének éves beszámolóját 

22/2021. (X.12.) sz. belső szabályzat  

a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező szakember 

adatszolgáltatása alapján a szerződés teljesítéséről adatokat továbbít 

a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításával megbízott 

külső közbeszerzési szakértő szervezet/felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó részére  

22/2021. (X.12.) sz. belső szabályzat 

közreműködik a jegyző társasházak működésével kapcsolatos 

törvényességi felügyeleti feladatainak ellátásában 

2003. évi CXXXIII. tv. 27/A. § 

 

• A Műszaki Osztály Városüzemeltetési csoportjának feladatait felsoroló táblázat 

helyébe az alábbi táblázat lép: 

 

Városüzemeltetési csoport 

közmű- és mélyépítő szakreferens, beruházási szakreferens, városüzemeltetési 

szakreferens, közútkezelő szakreferens, közlekedésszervezési szakreferens, 

környezetvédelmi szakreferens, földművelésügyi és erdőgazdálkodási szakreferens 
- Feladat megnevezése - Feladatot meghatározó 

jogszabály 

javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó üzemeltetési feladatok 

pénzügyi tervezésére (költségvetés tervezésre),  

 

ellátja az önkormányzat finanszírozásával történő 

szennyvízcsatornázással és ivóvízellátással kapcsolatos 

önkormányzati feladatokat,  

gondoskodik a belvíz és csapadékvíz elvezetéséről, átereszek, 

vízelvezető árkok karbantartásáról, csapadék-csatornák 

tisztításáról, a bel- és árvízvédelemről,  

1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bek. a), 

c), d), f), (2) bek., 16. § (5) bek., 17. § (3) 

– (4) bek. 

 

 

gondoskodik az önkormányzat beruházásában megvalósult 

víziközművekhez utólagosan csatlakozó ingatlanok esetében az 

érintett ingatlan-tulajdonosokat terhelő befizetések előírásáról 

(kivetéséről) határozat formájában és együttműködik a 

Közgazdasági Osztállyal a befizetések behajtásában, 

ZMJVK a víziközműre történő utólagos 

csatlakozás műszaki és pénzügyi 

feltételeiről, valamint az utólagos 

csatlakozásért fizetendő hozzájárulás 

mértékéről szóló 19/2019. (V.24.) ÖR 

 

gondoskodik a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtéséről közszolgáltatás keretében,  

ZMJVK a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról 48/2013. 

(XII.20.) önk. rend. 

együttműködik az ivóvízellátó, a szennyvízelvezető és –tisztító 

rendszer üzemeltetőjével a közszolgáltatással kapcsolatos 

feladatokban, 

1995. évi LVII. törvény 7. § (3) bek. 

 

szakmai segítséget nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok víziközmű rekonstrukciós feladatainak ellátásához,  

 

előkészíti a feladataival kapcsolatos vízvezetési szolgalmi 

megállapodásokat, 

 

vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok  



 

gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, vízgazdálkodási információs 

rendszer létrehozása, működtetése.   

ellátja a jegyző vízgazdálkodással kapcsolatos feladatait, így 

különösen: 

a.)  kiadja a hatósági engedélyt olyan kút létesítéséhez, 

üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely 

a 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdés a.) 

pontjában foglalt feltételeket együttesen teljesíti; 

b.) kiadja a 72/1996. (V.22.) Korm.rendelet 24. § (1) bekezdés 

ab) pontjában szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló 

kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény 

létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez; 

c.) kiadja a hatósági engedélyt az 500 m3/év mennyiséget nem 

meghaladó és kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a 

tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény 

létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 

megszüntetéséhez,  

d.) elrendelheti a közműpótló létesítmény megvalósítását, 

átalakítását, megszüntetését, ha a jogellenes vagy káros 

létesítéssel, üzemeltetéssel, illetőleg a megfelelő létesítmény 

hiányával összefüggő, a vízgazdálkodási, környezetvédelmi és 

közegészségügyi követelményeket rögzítő jogszabályi 

rendelkezések érvényesülése azt szükségessé teszi, 

e.) nyilvántartást vezet a kiadott engedélyekről, minden év 

március 31. napjáig megküldi a vízügyi igazgatóságnak, 

f.) gondoskodik a vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás 

ellenőrzéséről 

g.) határoz a település belterületén a vizek természetes 

áramlásának, lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a 

szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában, 

dönt a természetes lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot 

helyreállításáról, 

h.)  határoz a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel 

összefüggő hatáskörében eljárva a szolgáltatót és a fogyasztót 

érintő jogokról és kötelezettségekről, 

2011. évi CCIX. törvény 

178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet 4. § (2) 

bek. a) pont, 

379/2015. (XII.8.) Korm. rendelet 6. § (3) 

bek. 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) 

bek. a)-b)-c) pont, 24. § (4) bek., 24. § (7) 

(9) bek. , 25. § (1) bek. a)-b) pont, 

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83. § (2) 

bek. 

hozzájárul a közterületi vízvételi hely áthelyezéséhez, 

megszüntetéséhez, 

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (4) 

bek. 

kiadja a csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó közmű 

tulajdonosi és üzemeltetői hozzájárulást, 

 

ellátja a csapadék-vízelvezető rendszer szakági nyilvántartásával 

kapcsolatos feladatokat, ezzel kapcsolatosan folyamatosan 

egyeztet az önkormányzat térinformatikai feladatokat ellátó 

munkatársaival 

 

képviseli az önkormányzatot, mint víziközmű tulajdonost a 

víziközmű-hálózatra vonatkozó tervegyeztetések során, 

 

elkészíti a vízjogi üzemeltetési, fennmaradási engedély 

megszerzéséhez szükséges dokumentumokat, valamint benyújtja 

az engedélyező hatóságnak, 

 

ellátja a polgármester vízgazdálkodással kapcsolatos 

államigazgatási feladat- és hatáskörét, így különösen: 

− elrendeli az árvíz- és belvízvédekezéssel, valamint a helyi 

vízkárelhárítással kapcsolatos – a külön jogszabályban 

meghatározott államigazgatási feladatok körében – a 

kitelepítést, a kimenekítést, a visszatelepítést, továbbá 

közreműködik az ezzel kapcsolatos egyéb feladatok 

végrehajtásában,  

− közreműködik az árvíz- és belvízvédekezési területi bizottság 

jogszabályban meghatározott feladatainak végrehajtásában, 

− gondoskodik a közerők – ezen belül a polgári védelmi 

1995. évi LVII. törvény 17. § (3) bek., (4) 

bek., (6) bek., (7) bek., (8) bek. 

ZMJVK a víz-gazdálkodási közfeladatok 

ellátásáról szóló 47/2008. (XI.28.) önk. 

rend. 

58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81. § (2) 

bek. 



 

szervezetbe beosztottak és a közfoglalkoztatottak -, továbbá a 

védekezéshez szükséges anyagok, eszközök és felszerelések 

összeírásáról, nyilvántartásáról, szükség szerinti mozgósításáról, 

továbbá a közerők – ezen belül a polgári védelmi szervezetbe 

beosztottak és a közfoglalkoztatottak – általános ellátásáról, 

− megtervezi a kitelepítést, a kimenekítést, a mentést és a 

visszatelepítést, illetőleg ezek elrendelése esetén gondoskodik a 

végrehajtásról, 

− gondoskodik az élet- és vagyonbiztonság, valamint a mentés 

érdekében szükséges egyéb intézkedések megtételéről, 

− gondoskodik a védekezésben részt vevők egészségügyi 

ellátásáról, továbbá a kitelepítés, a kimenekítés, a mentés és 

visszatelepítés során a járványok megelőzésével és elhárításával 

kapcsolatos intézkedésekről, az egészségügyi államigazgatási 

szerv közreműködésével, 

− megteszi az árvíz és belvíz által okozott, valamint a 

védekezéssel kapcsolatban keletkezett károkkal összefüggésben 

keletkezett helyreállításhoz szükséges intézkedéseket, 

− a közműves vízellátással összefüggő államigazgatási feladat- és 

hatáskörében – a képviselő-testület által jóváhagyott tervnek 

megfelelően – elrendeli a vízfogyasztás korlátozását, 

− hozzájárul a közkifolyó nem háztartási vízszükséglet kielégítése 

céljára, történő rendszeres igénybevételéhez, 

− ellátja a vízügyi igazgatási szervnek szakmai irányításával a 

saját szervezettel védekező települések által fenntartott 

műveken az árvíz- és belvízvédekezés műszaki feladatait a 

település közigazgatási határán belül  

feladata a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri 

jegyzékében megfogalmazott környezet és természetvédelmi, 

köztisztasági és településtisztasági, köztemetők fenntartásával 

kapcsolatos feladatok ellátása, azok megszervezése, testületi 

döntések előkészítése e területen, a közszolgáltatások 

megszervezése, feladat ellátások ellenőrzése, 

1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól 

1996. évi LIII. törvény a természet 

védelméről 

2012. évi CLXXXV. törvény a 

hulladékról 

284/2007. (X.29.) Korm. rend. a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 

ZMJVK a környezetvédelemről szóló 

17/2008. (IV.25.) önk. rend. 

ZMJVK a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önk. 

rend. 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004. (XII.03.) önk. rend. 

gondoskodik a város környezetvédelmi programjának 

végrehajtásáról, előkészíti a környezetvédelmi zaj és 

rezgésvédelmi helyi szabályok megalkotását, majd gondoskodik 

azok végrehajtásáról,  

1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól 

ZMJVK a környezetvédelemről szóló 

17/2008. (IV.25.) önk. rend.  

gondoskodik a helyi jelentőségű természeti értékek megóvásáról, 

őrzéséről, fenntartásáról, védetté nyilvánításáról, 

ZMJVK a helyi jelentőségű természeti 

értékek védelméről szóló 32/2001. (X.26.) 

önk. rend. 

gondoskodik az előzetes vizsgálatra, a környezeti hatásvizsgálatra, 

az egységes környezethasználati vizsgálatra kötelezett 

tevékenységekre vonatkozó hirdetmények közzétételéről, 

tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel 

időpontjáról, módjáról 

a környezeti hatásvizsgálat és az egységes 

környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. 

rend. 3. § (4) bek., 5. § (6) bek., 5/A. § (6) 

bek., 5/B. § (7) bek., 8. § (2) bek., 9. § (6) 

bek., 21. § (3) bek., (6) bek., (8) bek. 

eljár a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörében, 271/2001.(XII.21.) Korm.rendelet a 

hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, 

valamint kiszabásának és 



 

megállapításának módjáról 2. § (2)-(4) 

bek.  

317/2013. (VIII.28.) Korm. rend. a 

közszolgáltató kiválasztásáról és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződésről 

310/2013. (VIII.16) Korm. rend. a 

hulladék-gazdálkodási tervekre és a 

megelőzési programokra vonatkozó 

részletes szabályokról 

ZMJVK a helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. 

(VI.27.) önk. rend. 

hulladékgazdálkodási bírságot szab ki, 271/2001. (XII.21.) Korm. rend. a 

hulladék-gazdálkodási bírság mértékéről, 

valamint kiszabásának és 

megállapításának módjáról 

1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól 

ZMJVK a helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. 

(VI.27.) önk.rend. 

a városüzemelés körében kiemelt feladata a köztisztasági, 

településtisztasági feladatok ellátásának megszervezése, a munkák 

vállalkozásba adása és ellenőrzése, 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004. (XII.03.) önk. rend. 

ZMJVK a helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. 

(VI.27.) önk. rend. 

gondoskodik a köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről, 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a 

temetkezésről 

145/1999. (X.1) Korm. rendelet a 

temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. 

évi XLIII. törvény végrehajtásáról 

ZMJVK a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önk. 

rend. 

feladata a város közcélú zöldterületeinek, erdők, parkok, 

játszóterek fenntartása, gondozása, valamint az önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlanok zöldfelületeinek gondozása, e 

munkák vállalkozásba adása és a szolgáltatás ellenőrzése, köztéri 

műalkotások fenntartása, karbantartása, 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004. (XII.03.) önk. rend.  

ellátja a jegyző számára feladat és hatásköri jegyzékben előírt 

állategészségüggyel, állattartással, valamint az állatok védelmével 

kapcsolatos feladatokat, továbbá állatvédelmi bírságot szab ki, 

1998. évi XXVIII. törvény az állatok 

védelméről és kíméletéről 

ZMJVK az állatok tartásáról szóló 

38/2020. (XII.16.) önk. rend. 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 5. 

§ (1) f) pontja, 6. § (1) bek., 6. § (4) bek., 

6. § (9)-(13) bek.  

ellátja a jegyző ebekkel kapcsolatos hatásköri feladatait, ZMJVK az állatok tartásáról szóló 

38/2020. (XII.16.) önk. rend. 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

41/2010. (II.26.) Korm.rendelet a 

kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról 

településrészi gondnokok munkájának ellenőrzése,  

kidolgozza a parkfenntartás szakmai követelményrendszerét,  



 

részt vesz a városrendezési tervek készítésében, végrehajtásában,  

előkészíti a városi parkok rekonstrukcióját, a város virágosítását,  

irányítja az utcai fasorok, parki fák alakító metszésével, 

kivágásával, ültetésével kapcsolatos feladatokat, 

346/2008. (XII.30.) Korm. rend. a fás 

szárú növények védelméről 

ZMJVK a fás szárú növények telepítésére 

vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. 

(III.11.) önk. rendelet  

engedélyezi a közterületen lévő fás szárú növények kivágását, 346/2008. (XII.30.) Korm. rend. a fás 

szárú növények védelméről  

ZMJVK a fás szárú növények telepítésére 

vonatkozó szabályokról szóló 11/2016. 

(III.11.) önk. rendelet 

ellenőrzi a növényvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok 

betartását, szükség esetén belterületen felszólítja az érintett 

földhasználót és termelőt a védekezésre, végrehajtja a közérdekű 

védekezéssel kapcsolatos feladatokat, közérdekű védekezést rendel 

el, 

2008. évi XLVI. törvény az 

élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről 

221/2008. (VIII.30.) Korm. rend. a 

parlagfű elleni közérdekű védekezés 

végrehajtásának, valamint az állami, 

illetve a közérdekű védekezés költségei 

megállapításának és igénylésének 

részletes szabályairól 

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 13. 

§ h.) pontja 

ellátja a növényvédelmi jogszabályokban foglalt, a méhállomány 

nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat, 

15/1969. (XI.6.) MÉM rendelet a 

méhészetről 

2008. évi XLVI. törvény az 

élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről  

a méhállományok védelméről és a mézelő 

méhek egyes betegségeinek 

megelőzéséről és leküzdéséről szóló 

70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 

hatáskörében ellátja a vadkárral kapcsolatos feladatokat, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról szóló 1996. évi 

LV. törvény 81-81/A. §  

ellátja a játszóterek karbantartási feladatait,  

 

78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a 

játszótéri eszközök biztonságosságáról 

kapcsolatot tart a ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet 

vezetőjével, elvégzi a jogszabályok által előírt ellenőrzéseket, 

55/2009. (III.13.) Korm. rend. a 

vásárokról, a piacokról és a 

bevásárlóközpontokról 

ZMJVK a vásárokról és a piacokról szóló 

50/2004. (XII.03.) önk. rend. 

zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört 

gyakorolja, 

284/2007. (X.29.) Korm. rend. a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 

zajkibocsátási határértéket állapít meg, 284/2007. (X.29.) Korm. rend. a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a 

zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj-és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

27/2008. (XII.03.) KvVM-EüM együttes 

rendelet a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról 

ZMJVK a környezetvédelméről szóló 

17/2008. (IV.25.) önk. rend. 



 

a megállapított zajterhelési határérték túllépése esetén intézkedési 

terv benyújtására és zaj-illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére 

kötelezheti az üzemeltetőt, 

284/2007. (X.29.) Korm. rend. a 

környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 

1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól 

szakmai szempontból irányítja a parkerdő és a 

szabadidőközpontok fenntartását, illetve fejlesztését, 

ellátja az önkormányzati tulajdonú erdők, valamint a Polgármesteri 

Hivatal vagyonkezelésében lévő erdők erdőgazdálkodási és 

szakirányítási feladatait, 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az 

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

61/2017. (XII.21.) FM rendelet az 

erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény végrehajtásáról  

szakhatóságként lép fel a közlekedési hatóság utak építési 

engedélyezési eljárásaiban elsőfokon a helyi természetvédelemre 

kiterjedően, 

a közlekedési igazgatási feladatokkal 

összefüggő hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 

(XII.2.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklet 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet  

szakhatóságként lép fel a bányászati hatóságnak a bányászatról 

szóló törvény alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági és 

építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen 

létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, 

fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá 

rendeltetésük megváltoztatásának elsőfokú engedélyezési 

eljárásában a helyi természetvédelemre kiterjedően, 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet 

szakhatóságként lép fel a Nemzeti Hírközlési Hatóság elektronikus 

hírközlési nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és 

egyéb műtárgyakkal kapcsolatos elsőfokú eljárásában a helyi 

természetvédelemre kiterjedően, 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet  

szakhatóságként lép fel a csapadékvízelvezetés elvi vízjogi 

engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi 

üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési 

elsőfokú eljárásban a helyi természetvédelemre kiterjedően, 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 

szakhatóságként lép fel a villamosenergia-ipari építési, 

használatbavételi és fennmaradási engedélyezési eljárásban a helyi 

természetvédelemre kiterjedően. 

 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet 

szakhatóságként lép fel minden építésügyi hatósági 

engedélyköteles sajátos építményre vonatkozó építési, 

használatbavételi és fennmaradási engedélyezési eljárásban a helyi 

természetvédelemre kiterjedően. 

 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet 

szakhatóságként lép fel veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

engedélyezési eljárásban, továbbá a nem veszélyes hulladék 

kereskedelme, közvetítése, gyűjtése, szállítása, előkezelése, 

tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti 

eljárásban a helyi természetvédelemre kiterjedően. 

 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet 

szakhatóságként lép fel termőföld végleges más célú 

hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban a helyi 

természetvédelemre kiterjedően. 

 

egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklet 

gondoskodik a helyi közutak, járdák, kerékpárutak, közparkolók és 

műtárgyaik üzemeltetéséről, fenntartásáról és karbantartásáról a 

mindenkori éves költségvetésben jóváhagyottaknak megfelelően. 

Ezen munkákat vállalkozásba adja és lebonyolítja, biztosítja a 

műszaki ellenőrzést stb.  

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006 (III.07.) önk. rend. 



 

biztosítja a helyi közutak, járdák és kerékpárutak téli 

útüzemeltetését, síkosságmentesítését 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

ZMJVK a köztisztaság, valamint 

településtisztaság fenntartásáról szóló 

46/2004 (XII.03) önk. rend. 

részt vesz a közlekedési koncepció kidolgozásában, gondoskodik 

annak megvalósításáról,  

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. 

(IV.21.) MT rendelet 

előkészíti a helyi tömegközlekedés díjainak és feltételeinek 

megállapítását, 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény, 

a díj ellenében végzett közúti 

árutovábbítási, a saját számlás 

áruszállítási, valamint az autóbusszal díj 

ellenében végzett személyszállítási és a 

saját számlás személyszállítási 

tevékenységről, továbbá az ezekkel 

összefüggő jogszabályok módosításáról 

szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 

előkészíti a fizetőparkolók működési rendjére vonatkozó 

változtatások jóváhagyását, 

ZMJVK a fizető parkolók működéséről és 

igénybevételük rendjéről szóló 33/2021. 

(VI.10.) önk. rend. 

együttműködik az állami utak kezelőjével a közutak, 

csomópontok, jelzőlámpák üzemeltetése érdekében, 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. 

(IV.21.) MT rendelet 

a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez közútkezelői 

hozzájárulást ad ki, ellenőrzi az igénybevételt, és a kiadott 

hozzájárulásokról nyilvántartást vezet, illetve tájékoztatja az 

érintett szervezeti egységeket a kiadott hozzájárulásokról. A közút 

területének nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi 

díjat állapít meg.  

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. 

(VI.28.) ITM rendelet 

Zalaegerszeg város területén a helyi közút 

nem közlekedési célú igénybevételéről 

szóló 26/2005. (VI.17.) sz. önk. rend. 

közútkezelői nyilatkozatot, állásfoglalást, hozzájárulást ad ki 

építési engedélyezési eljáráshoz, túlsúlyos vagy mérethatárt 

meghaladó járművek közlekedéséhez, közúthoz történő 

útcsatlakozás, kapubejáró létesítéséhez, 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. 

(VI.28.) ITM rendelet 

 

eljár az útépítési hozzájárulás megállapításával, a részletfizetés 

engedélyezésével, a hozzájárulás beszedésével kapcsolatos 

ügyekben, együttműködik a Közgazdasági Osztállyal a befizetések 

realizálásában, 

ZMJVK az útépítési hozzájárulásról szóló 

20/2007. (IV.06.) sz. önkormányzati 

rendelettel módosított 2/2007. (II.09.) 

számú önk. rend. 

ellátja az önkormányzat kezelésében lévő utak 

forgalomszabályozását, a közúti jelzések elhelyezését és 

fenntartását, 

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 

a közúti közlekedés szabályairól szóló 

1/1975. (II.05.) KPM- BM együttes 

rendelet 

az utak forgalomszabályozásáról és a 

közúti jelzések elhelyezéséről szóló 

20/1984. (XII.21.) KM rendelet 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 



 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006 (III.07) önk. rendelete  

szakmai felelősként végzi a csoport feladatkörébe tartozó 

közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a 

közbeszerzéseket megbízás alapján lebonyolító külső szervezet 

közreműködésével, 

2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei 

19/2019. (X.22.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési Szabályzatról 

ellátja a közvilágítási berendezések létesítésével, üzemeltetésével 

kapcsolatos eljárásokkal összefüggő jegyzői feladatokat és 

hatásköröket a külön jogszabályban foglalt feltételeknek 

megfelelően, 

 

részt vesz a villamosenergia szállítási szerződés megkötésében, a villamos energiáról szóló 2007. évi 

LXXXVI. törvény  

2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási 

rendeletei 

ZMJVK az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07) önk. rendelet. 

Feladatkörébe tartozó ügyekben folyamatosan megküldi a 

Közgazdasági Osztálynak a vagyonkataszter vezetéséhez 

szükséges dokumentumokat. 

ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. rend. az 

önkormányzat vagyonáról, a 

vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás 

szabályairól 

Kiadja a polgármesteri hozzájárulást a közterületen történő fa 

telepítéshez.  

ZMJV Közgyűlésének 11/2016. (III.11.) 

önkormányzati rendelete a fás szárú 

növények telepítésére vonatkozó 

szabályokról 

Közreműködik a termőföldekre vonatkozó haszonbérleti vagy 

rekreációs célú földhasználati szerződések megkötése során. 

a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 

törvény, ZMJVK 4/2013. (II.8.) önk. 

rend. 

Ellátja a vadászati jog gyakorlásával és hasznosításával 

kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 

szerint.  

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 

valamint a vadászatról szóló 1996. évi 

LV. törvény 

 

• Az Adóosztály feladatait felsoroló táblázatok helyébe az alábbi táblázatok 

lépnek: 

 

ADÓOSZTÁLY 

adóügyi szakreferens 
 

ellátja az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal, a talajterhelési 

díjjal, a helyi jövedéki adóval, az államigazgatási eljárási illetékkel és 

a gépjárműadóval kapcsolatos, valamint az egyéb feladat- és 

hatáskörébe tartozó adóhatósági feladatokat, 

1991. évi XX. törvény 140.§ (2) 

2017. évi CL. törvény 

2017. évi CLI. törvény 

2017. évi CLIII. törvény 

465/2017.(XII.28.) korm. rendelet 

1990. évi XCIII. törvény 

1990. évi C. törvény 

1995. évi CXVII. törvény 

2003. évi LXXXIX. törvény 

2016. évi CL. törvény 

2016. évi LXVIII. törvény 

ZMJVK 29/2004. (VI.18.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 61/2004. (XII.23.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 56/2007. (XII.28.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 10/2015. (IV.24.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 12/2015. (IV.24.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 16/2015. (V.22.) önkorm. rendelet 

ZMJVK 10/2018. (IV.13.) önkorm. rendelet 

üzemelteti az adóügyvitelt ellátó számítógépes rendszereket 37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 



 

 

Adóelőírási Csoport 

 
vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat  1991. XX. tv. 140.§ (2) s.) 

2017. évi CL. törvény 123-124. §, 

végzi a vállalkozások bevallásainak, egyéb nyomtatványainak 

kiküldését, valamint a benyújtott bevallások, bejelentkezések 

feldolgozását, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) i.) 

2017. évi CL. tv. 18.§, 37 § (1), (8), (9), (10), (11), 

44. §,49. §, 52-57. §, 120-122. § 

1990. évi C. tv. 41. § 

az adózó kérelmére a bevallott adóelőleget módosítja 2017. évi CL. tv. 69.§ 

az adózó túlfizetésre vonatkozó utalási, visszautalási kérelemről dönt  2017. évi CL. tv. 74.§ 

végzi a pénzforgalmi tételek könyvelését, 2017. évi CL. tv. 63.§, 66.§, 70-71.§, 73-74.§, 76.§  

végzi a számlaegyenleg értesítések kiküldését, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) n.)  

2017. évi CL. tv. 268.§ 465/2017 (XII.28.) Korm. 

rend. 22 § (1) b), (3) 

feladata a működő, valamint a megszűnt vállalkozások 

adóellenőrzésének lefolytatása, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.) 

2017. évi CLI. tv. 85-117. § 

hatósági eljárás során az adó ellenőrzések megállapításai alapján 

határozatot hoz, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) j.), 1991. évi XLIX. tv.  

2017. évi CLI. tv 117.§, 2006. évi V. tv.  2013. évi 

V. tv. 

adóigazolásokat állít ki, 2017. évi CL. tv. 73. §, 268.§,  

297/2001. (XII.27.) Korm. r. 3.§ (1) c.) 

az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, 

tájékoztatást kér, és ad, helyszíni szemlét tart, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) 1.) 

2017. évi CL. tv.123-127. §, 131.§,  

közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében, 1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.) 

1990. évi C. tv. 1.§-8.§ 

követelést jelent be, számlaegyenleget közöl, valamennyi adónem 

vonatkozásában, a Cégközlönyben közzétett módon a felszámolási-, 

végelszámolási-, csődeljárás, kényszertörlési eljárások során, 

melyeket figyelemmel kísér és kapcsolódó adóigazgatási eljárást 

kezdeményez és folytat le, 

1991. évi XLIX. tv.  

2006. évi V. tv.  

2017. évi CL. tv.  

2017. évi CLI tv. 

határozattal az adó megfizetésére kötelezi az adótartozásért 

jogszabály alapján helyt állni köteles személyt, személyeket, ha az 

adózó az esedékes adót nem fizette meg és azt tőle behajtani, nem 

lehet. 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.) 

2017. évi CL. tv. 218. §, 

ellátja a talajterhelési díj fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, 

adatszolgáltatás felülvizsgálatával, rendeletalkotással kapcsolatos 

feladatokat 

2003. évi LXXXIX. tv. 11.§, 21/A.§, 24.§, 25.§ 

teljesíti a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 

megkereséseket, megkeresésre, valamint az önkormányzati adókra 

vonatkozóan környezettanulmányt készít, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.) 

2017. évi CL. tv. 79-93. §,97. §, 

2017. évi CLI. tv. 35. §, 44-48. §, 70-76. §, 

méltányossági, részletfizetési, fizetési halasztási ügyekben 

környezettanulmányt készít, határozatot hoz,  

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.), f.) 

2017. évi CL. tv. 198. §, 199. §, 200. §, 201. §, 

elkészíti az adóztatással kapcsolatosan elrendelt információs 

anyagokat, értékeléseket és beszámolókat az illetékes központi 

szervek, a hivatal szervezeti egységei, a képviselő-testület és   

lakosság felé, 

1990. évi C. tv. 8.§ (2), 42/B.§ (1), (3),  

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) s.), h.), k. 

2017. évi CL tv. 94. §, 

 

ellátja a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 

fizetésének ellenőrzésével, bevallásával, adóztatásával kapcsolatos 

feladatokat 

2017. évi CL. tv. 82. §, 

1995. évi CXVII. tv. 17.§ (4), 73.§, 1. sz. mell. 9.4. 

a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű 

módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult 

szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),  

2017. évi CLI tv. 121-127.§, 

 

ellátja a helyi jövedéki adó nyilvántartásával, adatszolgáltatási 

kötelezettségével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat 

2016. évi LXVIII tv. 5.§ (2), 

 



 

Adóeljárási csoport: 
 

vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, 

 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet 2.§ (1), (2)  

 

figyelemmel kíséri a hátralékos adózók folyószámláit, 2017. évi CLIII. tv. 

végrehajtást foganatosít a hátralékos adózókkal szemben a hatályos 

jogszabályok szerint, 

 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), p.), r.) 

1994. évi LIII. tv.  

2017. évi CLIII. tv.  

2016. évi CL tv. XI. fejezet 

ZMJVK 10/2018. (IV.13.) önkorm. rendelet 

teljesíti, elvégzi a feladatköréhez tartozó ügyekkel kapcsolatos 

megkereséseket, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) e.)  

lefolytatja a helyi önkormányzatokhoz telepített idegen tartozások, 

adók módjára történő végrehajtását, 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) o.), r.)  

1994. évi LIII. tv. 

2017. évi CLIII. tv. XII. fejezet 

37/2015. (XII.28.) NGM rendelet  

lefolytatja az ingatlanok helyszíni szemléjét, kiállítja az adó- és 

értékbizonyítványokat 

1990. évi XCIII. tv. 101.§ 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) d.)  

hagyatéki hitelezőként bejelenti a hagyatéki leltárba az 

adótartozásokat, 

2017. évi CLIII. tv. 59. § (1) a.) 

2013. évi V. tv. 7:94.§ 

közreműködik a helyi adórendelet-tervezetek készítésében, 

 

1990. évi C. tv. 1.§-8.§ 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) b.)  

javaslatot tesz az adókra vonatkozóan, a részletfizetés, fizetési 

halasztás, egyéb méltányossági ügyekben, 

1991. évi XX. törvény 140.§ (2) e.), f.) 

2017. évi CL. tv. 198.§ - 201.§ 

 

képviseli a hivatalt a csődeljárás, felszámolási és végelszámolási 

eljárás során 

1991. évi XLIX. tv. 

2013. évi V. tv. 

2006. évi V. tv. 

javaslatot tesz az adótartozásért jogszabály alapján helyt állni köteles 

személy, személyek, adófizetésre történő kötelezésére, ha az adózó az 

esedékes adót nem fizette meg és azt tőle behajtani nem lehet. 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) p), r.) 

2017. évi CL. tv. 59.§ - 61.§ 

 

a határozat és egyéb intézkedés elleni fellebbezés saját hatáskörű 

módosítása, visszavonása, vagy felterjesztése elbírálásra jogosult 

szervhez, vagy a fellebbezés elutasítása 

1991. évi XX. tv. 140.§ (2) g.),  

2017. évi CLI. tv. 118.§ - 132.§ 

 

végrehajtáshoz való jog elévülése esetén megállapítja az elévülés 

tényét, intézkedik az elévült tartozások törléséről 

2017. évi CLIII. tv. 19.§; 119.§ (3) 

2016. évi CL tv. 138. 

végrehajtható vagyon hiányában az adós tartozását ideiglenesen 

eredménytelen végrehajtással érintett tartozásnak minősítheti és a 

tartozás végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog 

elévüléséig ezen a jogcímen tarthatja nyilván.  

az ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozást címén 

nyilvántartott tartozást ismét végrehajthatónak minősíti, ha a 

végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül a tartozás 

végrehajthatóvá válik 

2017. évi CLIII. tv. 20.§  

ZMJVK 5/2018. (II.08.) önkorm. rendelet 

 

• A Közgazdasági Osztály feladatait felsoroló táblázatok helyébe az alábbi 

táblázatok lépnek: 

 

KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 
 

Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat, melynek főbb 

részterületei: 

- városfejlesztés és városüzemeltetés, 

- költségvetési intézmények működtetése. 

Előkészíti a Feladat- és hatásköri törvényben a polgármester és a jegyző részére meghatározott gazdálkodási 

feladatainak ellátását. (1991. évi XX. tv., 2011. évi CLXXXIX. tv., 2011. évi CLXXXIX. tv. 2000. évi C. tv. 

alapján) 

 



 

A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható 

városfejlesztés prioritása végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programja (ITP) Projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok: 

Az ITP projektmunkacsoport tagjaként ellátja a projektmenedzsmenttel 

kapcsolatos pénzügyi/elszámolási feladatokat, részt vesz a 

projektmunkacsoport megbeszéléseken. 

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet. IV. fejezet  

42/2019. (XII.20.) Belső 

szab. TOP 

Nyomon követi a projekt megvalósítás folyamatát, gondoskodik a folyamatos 

pénzügyi monitoringról. 

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 4. §, és 14. 

melléklet 

42/2019. (XII.20.) Belső 

szab. TOP 

Gondoskodik a pénzügyi ellenjegyzésről/érvényesítésről. 4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 

1/2020. (I.20.) belső szab. A 

Pénzgazdálkodás rendjéről 

3. sz. melléklet II. és VI. 

fejezet 

 

Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok 

szakmai felelősként végzi az osztály feladatkörébe 

tartozó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos 

feladatokat a közbeszerzéseket megbízás alapján 

lebonyolító külső szervezet közreműködésével 

2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rendeletei, 

22/2021. (X.12.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési szabályzatról 

a Közbeszerzési Szabályzatban és a felelősségi 

rendben meghatározottak szerint pénzügyi 

szakemberként részt vesz az önkormányzat és a 

polgármesteri hivatal közbeszerzéseinek 

lebonyolításában, 

22/2021. (X.12.) sz. belső szabályzat a 

Közbeszerzési szabályzatról 

 

 

Az osztály a következő feladatokat látja el az alábbi csoportbontásban: 

 

Számviteli csoport 

számviteli szakreferens 

Elkészíti, illetve szükség szerint aktualizálja a számviteli politikát, valamint a 

számviteli és bizonylati rend alapját képező egyéb helyi szabályzatokat. 

Figyelemmel kíséri a szabályzatok betartását, gondoskodik a megfelelő 

számviteli és bizonylati rendről.  

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 50. § 

2000. évi C tv. 14. § 3-4-5. 

Közreműködik az alkalmazott számviteli információs rendszer biztosításában, 

és annak folyamatos továbbfejlesztésében. 

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 

Az Önkormányzat területén – intézményi megkeresésre – gondoskodik a 

számviteli szakmai kérdések értelmezéséről, a szakmailag helyes álláspontok 

kialakításáról.  

2000. évi C. tv. 14. § 

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 

38/2013. (IX.19.) NGM 

rendelet 

Elkészíti a Hivatal, az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, 

valamint az önkormányzati társulások elemi költségvetését 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rend. 31/A. § és a 33.§, 

2011. évi CXCV. tv. 28/A. §, 

6/C. § (2) bek. 

4/2013.  (I.11.) Korm. r. 

Végzi a hivatal könyvelési feladatait, folyamatosan biztosítja a saját számviteli 

nyilvántartásaira épülő információkat a társosztályok, a testületek és a hivatal 

vezetése számára. 

2000. évi C. tv. 4-5. és 12. §, 

XI. fejezet 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet 

4/2013. (I.11.) Korm. r. 39-

49. § 

38/2013. (IX.19) NGM r. 

Kezeli a Polgármesteri Hivatal, mint intézmény előirányzatait, a változásokat 

koordinálja, átvezeti a nyilvántartásokon és azokról tájékoztatja az illetékeseket 

2011. évi CXCV. tv. 34. §, 

35. § 



 

(intézmény, osztály, csoport, stb.), biztosítja, hogy csak jóváhagyott előirányzat 

terhére történjen teljesítés, felhasználás (ahol az operatív gazdálkodás 

jogosítványait a közgazdasági osztály gyakorolja), 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet, IV. fejezet 

38/2019. (XII.20.) Belső 

szab. ZMJV.Önk.Ktg-e 

tervezés és zárszámadása 

elkészítés rendjéről 

 

Ellátja a hivatalhoz kapcsolódó önálló szervezetek – Önkormányzat, 

nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati társulások – számviteli 

információs feladatait. Folyamatos kapcsolatot tart fenn azok 

munkaszervezetével. 

368/2011. (XII.31.) Korm. 

rend. 9. § 

4/2013. (I.11.) Korm. r 

2011. évi CXCV. törvény 6/c. 

§ (2) bek. b és c pontja, 10. § 

(4a)-(4c) bek. 

Teljesíti a beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket 

(elszámolások, OSAP 2237 negyedéves 2240 éves beruházás statisztikai 

jelentések) 

388/2017. (XII.13) Korm. 

rendelet 

 

Vezeti a hivatal kezelésében lévő, valamint a társaságok részére üzemeltetésre 

átadott tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását gondoskodik annak 

főkönyvvel való egyezőségéről.  Folyamatos egyeztetést végez annak 

érdekében, hogy a főkönyvi, az analitikus és a kataszteri nyilvántartás 

összhangban legyen. 

2000. évi C tv. 165.  § 

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 30. § 

2011. CLXXXIX. tv. 110. § 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rendelet. 

Szervezi és irányítja az immateriális javak és tárgyi eszközök háromévente 

esedékes leltározását, közreműködik a leltárfelvétel és kiértékelés szabályszerű 

lebonyolításában 

4/2013. (I.11.) Korm. 

rendelet 22. § 

2000. évi C tv. 69. § (1)-(3) 

bek., (5)-(6) bek. 

36/2019. (XII.29.) Leltározási 

Szabályzat 

Kezeli a pénzügyi és számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó szigorú 

számadású nyomtatványokat, 

2000. évi C tv. 165. § (1)-(2) 

és (4) bek., 166-169. § 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 

52. § 

Gondoskodik a hitelek, kezességvállalások analitikus nyilvántartásáról, 

nyilvántartja a részesedéseket, valamint a befektetési és forgatási célú 

értékpapírokat. 

2000. évi C. tv. 165. § (1)-(2) 

és (4) bek. 

4/2013. (I.11.) Korm.rend. 14 

melléklet 

Biztosítja az éves beszámolókhoz, jelentésekhez szükséges adatokat, 

információkat. 

2000. évi C tv. 4-5. § 

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 

8-14. § 

2011. évi CXCV. 87. § 

vezeti az önkormányzati vagyonról, annak értékéről és változásairól szóló 

nyilvántartást,  

a nemzeti vagyonról szóló 

2011. CXCVI. törvény 10. § 

(1) bek. 

a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

110. § 

az önkormányzatok 

tulajdonában lévő 

ingatlanvagyon nyilvántartási 

és adatszolgáltatási rendjéről 

szóló 147/1992. (XI.6.) 

Korm. rendelet 

az önkormányzat vagyonáról, 

a vagyongazdálkodás és 

vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. 

(II.8.) önk.rend. 8-9. § 

1991. évi XXXIII. tv. 42. § 

Vásárlással, építéssel megszerzett önkormányzati vagyon önkormányzaton az államháztartás 



 

belüli kezelő (intézmény) részére történő átadása esetén kezdeményezi a 

nyilvántartások közötti átvezetést, 

számviteléről szóló 4/2013. 

(I. 11.) Korm. rendelet 

az önkormányzat vagyonáról, 

a vagyongazdálkodás és 

vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. 

(II.8.) önk.rend.  

az üzemeltetésre, kezelésre átadott vagyonelemekre vonatkozóan a 

vagyonkezelőktől begyűjti a leltárakat, 

az önkormányzat vagyonáról, 

a vagyongazdálkodás és 

vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. 

(II.8.) önk.rend.  

36/2019. (XII.20.) Polg. Hiv. 

Leltározási Szabályzat 

figyelemmel kíséri az ingatlan vagyon gyarapodását, csökkenését, ennek 

alapján kezdeményezi a vagyonleltárba való felvételét, illetve törlését, 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

110. § 

az önkormányzat vagyonáról, 

a vagyongazdálkodás és 

vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. 

(II.8.) önk.rend.  

kiállítja a befejeződött beruházások és felújítások üzembe helyezési okmányát 

a Műszaki Osztály kezdeményezésére, 

34/2019. (XII.20.) a 

Számviteli Poltitkáról szóló 

belső szabályzat  

gondoskodik az ingatlanvagyon kataszter folyamatos és naprakész vezetéséről 

a hatályos jogszabályok szerint, a kezelők, üzemeltetők, beruházók, az 

önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai, a hivatal szakosztályai, 

valamint a Földhivatal által szolgáltatott adatok és bizonylatok alapján 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rend. 1. § 

az önkormányzat vagyonáról, 

a vagyongazdálkodás és 

vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. 

(II.8.) önk.rend.  

elkészíti az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) szerinti 

kötelező statisztikai adatszolgáltatásokat (1616 Jelentés az önkormányzatok 

tulajdonában lévő ingatlanvagyonról) 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rend. 5. § 

388/2017 (XII.13.) Korm. 

rendelet 

elkészíti az 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet szerinti az önk.-ok tulajdonában 

lévő ingatlanvagyonról a kimutatásokat (kimutatást), 

2011. évi CLXXXIX. törvény 

110. § 

147/1992. (XI.6.) Korm. 

rend. 

az önkormányzat vagyonáról, 

a vagyongazdálkodás és 

vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. 

(II.8.) önk.rend.  

biztosítja a kormányrendeletben előírt értékegyezőséget a kataszteri és a 

számviteli nyilvántartások között, 

a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény 165. § (4) bek. 

4/2013. (I.11.) Korm. rend. 

30. §  

az önkormányzat vagyonáról, 

a vagyongazdálkodás és 

vagyonhasznosítás 

szabályairól szóló 4/2013. 

(II.8.) önk.rend.  

 

Üzemgazdasági csoport 

üzemgazdasági szakreferens 

elkészíti a költségvetés, az időszaki beszámolók, valamint a 

zárszámadás tervezetét, a költségvetési előirányzatok évközi 

módosításait,  

2011. évi CXCV. tv. 4. §, 4/A. §, 5. §, 6. 

§, 6/C. §, 23-24. §, 29/A. §, 30. §, 34. §, 

87. §, 91. §, 108. § 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend. 24. §, 



 

27. §, 33. §, 35. §, 42-43. §, 43/A. § 

1991. évi XX tv. 138-140. §,  

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet  

folyamatosan gondoskodik a szükséges üzemgazdasági elemzések, 

értékelések elkészítéséről,  

 

az önkormányzat szintjén szervezi és irányítja a költségvetés 

teljesítéséről szóló beszámolók készítését, az erre irányuló 

intézkedés alapján szolgáltatott anyagokból összeállítja az 

önkormányzati szintű költségvetési és annak teljesítéséről szóló 

előterjesztéseket, koordinálja az egyedi jelentések készítését,  

2011. évi CXCV. tv. 91. § 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 157. 

§, 162. §  

 

közreműködik a Gazdasági-, valamint a Pénzügyi Bizottság 

üléseinek szakmai, technikai és ügyviteli előkészítésében,  

 

További feladata:   

létszámadatok felmérése a normatív állami támogatás igényléséhez, 

ezen támogatások elszámolása a revizori jegyzőkönyvek alapján.  

2011. évi CXCV. tv. 57-60. § 

368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 103-

105/B. §  

 A feladatmutatók változása esetén gondoskodik a normatív állami 

támogatások lemondásának, illetve pótlólagos igénylésének 

elkészítéséről  

Az intézményektől (PH. és intézm.) begyűjti a vagyon változásaira 

vonatkozó adatokat és összeállítja a zárszámadáshoz kapcsolódó 

vagyonleltárt.  

2011. évi CXCV. tv. 91. § 

 

Pénzügyi csoport 

pénzügyi szakreferens, pénzügyi referens 

Nyilvántartja a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő 

követeléseket és kötelezettségeket, azok beszedéséről és 

teljesítéséről gondoskodik,  

Folyamatosan figyelemmel kíséri a teljesítés állását és szükség 

esetén intézkedik a megfelelő teljesítés érdekében,  

2000. évi C. tv. 29. §, 165. § 

Az illetékesek által teljesítési igazolással ellátott – a költségvetésben 

foglalt feladatok teljesítéséről kiállított – bizonylatokat érkezteti és 

az utalványozást követően a kedvezményezett javára a pénzügyi 

teljesítést – határidőn belül – foganatosítja, 

368/2011.(XII.31) Korm. rend. 52-56. § 

A pénzügyi teljesítésből eredő információkat a MÁK részére 

folyamatosan biztosítja, figyelemmel kíséri ezek megfelelő 

elszámolását, nyilvántartását, 

1991. évi XX. tv. 140. § 

Biztosítja az önkormányzati költségvetés folyamatos likviditását, a 

szabad pénzeszközöket megfelelően hasznosítja, 

1991. évi XX. tv. 140. § 

2011.évi CXCV.tv.51. § (5) bekezdés 

Gyakorolja az operatív gazdálkodásról kiadott szabályozás szerinti 

körben az érvényesítési hatáskört, 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 57. §, 58. §, 59. 

§, 60. § 

Megszűnés vagy új intézmény alapítása esetén gondoskodik a kv-i 

elszámolási számla megszűntetéséről vagy nyitásáról 

368/2011. (XII.31) 147. § 

Ellátja a szakosztályi gazdálkodáshoz kapcsolódó készpénz 

kifizetési feladatokat, 

368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 148. § 

Ellátja a városi kincstár működtetésével összefüggő feladatokat, 

operatív likviditási tervet készít, 

368/2011. (XII.31.). Korm. rend. 122. § 

Határidőre teljesíti az adóköteles kifizetésekkel összefüggő 

adatszolgáltatásokat (MÁK, NAV) 

2007. évi CXXVII. tv. 

Számfejti, lejelenti a hóközi személyi jellegű kifizetéseket, 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 62/A. § 

Koordinálja az osztály és a hivatal többi szervezeti egységei és az 

intézmények közötti kapcsolatokat, az érintett csoportokkal 

együttműködve átveszi a többi szervezeti egységtől és az 

intézményektől érkező gazdasági – pénzügyi (költségvetés, éves 

beszámoló, költségvetési jelentés, mérlegjelentés) információs 

anyagokat, részt vesz azok feldolgozásában, 

2011. évi CXCV. tv. 23. §, 24. § 

368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 169. §, 170. § 

4/2013. (I.11.) Korm. rend. 

Végzi a havi, negyedéves és eseti számlázást a vevők részére 2007. évi CXXVII. tv. 

Nyilvántartja a vevők részére kibocsátott, illetve a szállítóktól 

beérkező számlákat az áfa-bevallás elkészítése céljából, 

2000. évi C tv. 165. § 



 

Az év folyamán történt adóköteles kifizetésekről adóigazolásokat 

állít ki, 

2017. évi CLI. tv. 

Gondoskodik a kötelezettségvállalás nyilvántartásáról 

(Önkormányzati Osztály feladatkörébe tartozó előirányzatok 

kivételével 

368/2011.(XII.31.) Korm. rend 56. § 

 

• A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási 

csoportjának feladatait felsoroló táblázatban az alábbi szövegrész törlésre kerül: 

 
- adósságrendezési eljárásban a Családi Csődvédelmi Szolgálat 

területi szerve felkérésére környezettanulmányt készít 

2015. évi CV. tv. 24. §,  

21/2015. (IX. 2.) IM rendelet 1. § (4) 

bek. 

 

• A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási 

csoportjának Kereskedelmi és szolgáltatási igazgatási ügyekben: kezdetű 

táblázatában az alábbi szövegrész helyébe: 

 
- ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve 

annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz 

eleget, vagy üzlete a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel 

meg, határozattal, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de 

legfeljebb kilencven napra az üzletet ideiglenesen bezárathatja, a 

működési engedélyt visszavonja, és az üzletet bezáratja. 

 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § 

(1)-(2) bek. 

- a működési engedélyt visszavonja, és az üzletet bezáratja, ha 

a) a kereskedő a jegyzőnek Kertv. 9. § (5) bekezdés e) – g) pontja 

szerinti tiltó határozatában a jogsértés megszüntetésére előírt 

határidőn belül a megtiltott tevékenységet tovább folytatja, 

b) a 210/2009. (IX.29.) Korm.r. 27. § (2) bekezdés szerinti jegyzői 

határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a 

határozatban foglaltaknak, 

c) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn; 

d) az üzletben engedély nélkül működtetnek az Szt. 26. §-ának (1) 

bekezdése szerinti pénznyerő automatát, vagy a szerencsejáték-

szervező a játékadó-fizetési kötelezettségét nem teljesítette, 

e) a kereskedő az Szt. 29/A. §-ának (3) bekezdése szerinti 

bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, 

f) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes 

mértékű zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és 

pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot 

megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak 

alatt engedély nélkül továbbra is nyitva tart, 

g) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes 

mértékű zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára 

szolgáló hanghatásokat okozó eszközt, használatának megtiltása 

ellenére tovább használja. 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § 

(2) bek. 

 

az alábbi szövegrész lép: 

 
- ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve 

annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz 

eleget, vagy a kereskedő, illetve az üzletként szolgáló épület a 

hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés 

másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való 

megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző - a (2) bekezdés 

a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével - az észlelt 

hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a 

tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen 

 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § 

(1) bek. 



 

bezárathatja.  

- a jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység 

folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a 

nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha 

a) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, 

b) a kereskedő az (1) bekezdés szerinti jegyzői határozatban 

meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban 

foglaltaknak, 

c) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes 

mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges 

életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása 

érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező 

éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart, 

d) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes 

mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás 

céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának 

megtiltása ellenére tovább használja. 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § 

(2) bek. 

 

• A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási 

csoportjának Kereskedelmi és szolgáltatási igazgatási ügyekben: kezdetű táblázata 

az alábbiakkal egészül ki: 

 
- a kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló 

szolgáltató tevékenységekre, valamint a kereskedelmi jellegű 

turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és 

hatósági előírások megtartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi, és 

eljár ezek megsértése esetén.   

2005. évi CLXIV. törvény 9. § (1) bek. 

- a jegyző ellenőrzése során a vendéglátó üzletek Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási 

kötelezettségének teljesítését is vizsgálja. 

- a jegyző a 2. melléklet A) pontja szerinti nyilvántartásba vett 

vendéglátó üzlet Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba 

történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy 

alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.  

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § 

(5)-(6) bek. 

- a jegyző a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési tervét előre, a tárgyévet 

megelőző év december 1. napjáig küldi meg a Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének az általa előírt formában.  

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § 

(8) bek. 

- a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője 

jogosult a jegyző vagy az illetékes hatóság ellenőrzését 

kezdeményezni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

üzemeltetője által kezdeményezett ellenőrzés alapján a jegyző vagy 

az illetékes hatóság a kezdeményezéstől számított 15 napon belül 

köteles eljárni. 

- a hatósági ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyvet vagy 

feljegyzést a jegyző a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ 

üzemeltetője részére a hatósági ellenőrzést követő 8 napon belül 

megküldi.  

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § 

(9)-(10) bek. 

- A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. 

melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő köteles 

bejelenteni a jegyzőnek, aki azt nyilvántartásba veszi. A jegyző a 

31. §-ban foglaltakat köteles hatósági ellenőrzés keretében 

ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, 

hogy a kereskedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt 

kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a 

31. §-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig bezáratja. 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27. § 

(11) bek., 31. § 

 



 

• A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási 

csoportjának Kereskedelmi és szolgáltatási igazgatási ügyekben: kezdetű táblázata 

az alábbiakkal egészül ki: 

 
- a jegyző szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben 

a hatósági ellenőrzés elvégzése érdekében éves ellenőrzési tervet 

készít. 

239/2009. (X.20.) Korm.rendelet 7/A. § 

(2) bek. 

- a jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente 

legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi.  

- a jegyző a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai 

Adatszolgáltató Központ felé történő regisztrációs és rendszeres 

adatszolgáltatási kötelezettségét évente köteles hatósági ellenőrzés 

keretében ellenőrizni, melyet az ASP keretrendszer Nemzeti 

Turisztikai Adatszolgáltató Központ szakrendszerén keresztül 

köteles teljesíteni. 

239/2009. (X.20.) Korm.rendelet 7/A. § 

(3)-(4) bek. 

 

• A Szociális és Igazgatási Osztály Általános igazgatási és lakásgazdálkodási 

csoportjának Telepengedélyezési, telephely bejelentési ügyekben: kezdetű táblázata 

az alábbiakkal egészül ki: 

 
A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 

tehergépkocsit, vontatót, pótkocsit vagy autóbuszt a település 

belterületén lévő ingatlanon akkor lehet tárolni, ha a települési 

önkormányzat jegyzője megállapítja az ingatlan tárolásra való 

alkalmasságát. A jegyző a tárolásra való alkalmasságról hatósági 

bizonyítványt állít ki. 

1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 

14/A. § (6)-(7) bekezdés 

Ha a körülmények megváltozása miatt az ingatlan a továbbiakban 

nem felel meg a meghatározott feltételeknek, a jegyző kötelezi az 

üzembentartót a meghatározott járművek adott ingatlanon történő 

tárolásának megszüntetésére. Ha az üzemben tartó a kötelezésnek 

határidőn belül nem tesz eleget, a jegyző 500 000 forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtja. 

Kkt. 14/A. § (8) bekezdés 

Ha az ingatlannak a járművek tárolására való alkalmassága az 

ingatlan közvetlen környezetének sűrűn lakottá válása miatt 

változott meg, ebben az esetben a jegyző kötelezi az 

üzembentartót a meghatározott járműveknek a megváltozott 

lakókörnyezethez igazodó mértékű tárolására. 

Kkt. 14/A. § (9) bekezdés 

A települési önkormányzat jegyzője abban az esetben is 

vizsgálhatja a feltételek fennállását és alkalmazhatja a 

jogkövetkezményeket, ha a meghatározott jármű tárolásának 

alkalmasságáról az érintett ingatlan vonatkozásában korábban 

hatósági bizonyítvány kiállítására nem került sor. 

Kkt. 14/A. § (10) bekezdés 

 

• A Polgármesteri Kabinet feladatait felsoroló szövegrész helyébe az alábbi szövegrész 

lép: 

 

POLGÁRMESTERI KABINET 

 

A város fejlődése szempontjából stratégiai jelentőségű, illetve a polgármesteri feladatellátást 

segítő tevékenységet lát el. 

Feladatai: 

- nemzetközi ügyekkel kapcsolatos feladatok, 

- kommunikációs ügyek intézése, 

- idegenforgalmi feladatok, 

- társadalmi kapcsolatok ügyintézésének ellátása 



 

- személyi titkári feladatok, 

- a polgármester, alpolgármesterek munkájával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása 

 

A 2014-2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. 

Fenntartható városfejlesztés prioritása végrehajtásának során Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Integrált Területi Programja (ITP) Döntés-előkészítéssel kapcsolatos 

feladatok: 
Saját projektjei esetén vizsgálja az ITP-ben rögzített kiválasztási 

kritériumok projekt szinten történő érvényesülését, amelynek keretei 

között: 

- - gondoskodik a véleményezésben résztvevő szervezeten belüli 

köztisztviselők kiválasztásáról az összeférhetetlenségi és titoktartási 

szabályok figyelembevételével, 

- - a benyújtásra kerülő projektjavaslat vonatkozásában ellenőrzi, hogy 

teljesíti-e az ITP-ben rögzített területi szempontokat. Az ellenőrzést 

követően nyilatkozik a kérelem ITP-ben rögzített területi szempontoknak 

való megfelelőségéről, mely nyilatkozat a benyújtandó 

projektdokumentáció része. 

 

Gondoskodik arról, hogy a támogatási kérelmek tartalmi értékelése során 

alkalmazott területi szempontú értékelési szempontok: 

- - megfeleljenek az 1303/2013/EU rendelet 125. cikk (3) bekezdés a) és d) 

pontjában meghatározott feltételeknek, 

- - biztosítsák a támogatásra legalkalmasabb támogatási kérelmek 

kiválasztását, 

- - biztosítsák a költséghatékonysági, fenntarthatósági és teljesítmény 

szempontból magas minőségű projektek kiválasztását, 

- - olyan projektek kiválasztását tegyék lehetővé, amelyek közvetlenül 

hozzájárulnak az érintett beruházási prioritás specifikus céljaihoz, illetve 

az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósításához. 

 

Részt vesz az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 

által szervezett csalás és korrupció elleni képzéseken. 

 

 

Beszerzésekkel kapcsolatos feladatok: 
Félévente beszámol a polgármesternek és a jegyzőnek az adott 

időszak beszerzési eljárásairól az alábbi adatok feltüntetésével: 

- beszerzési eljárás tárgya 

- beszerzés becsült értéke 

- beszerzési eljárás megindításának időpontja 

- beszerzési eljárás fajtája 

- bírálati szempont meghatározása (legalacsonyabb ajánlati ár 

vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat) 

- ajánlattételre felkért szervezetek neve és címe 

- a rendelet 5. § (3) bekezdésének alkalmazására sor került-e 

- tárgyalásra sor került-e 

- bíráló munkacsoport tagjai és döntés-előkészítő javaslata 

- döntéshozatal időpontja 

- nyertes ajánlattevő neve és címe 

- nyertes ajánlat nettó értéke 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének az önkormányzati 

pénzeszközökből és támogatásokból 

megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önkormányzati 

rendelete 

 

Kabinetfőnök 

A polgármester munkájának segítésére az alábbi feladatokat látja el: 
szervezi, irányítja és ellenőrzi a kabinet munkáját  

előkészíti azokat a levelezéseket, melyekkel a polgármester vagy az 

alpolgármesterek megbízzák 

 

folyamatosan figyelemmel kíséri az alpolgármesterek feladatkörébe tartozó 

ügyek intézését, határozatok végrehajtását, fogadónapon felvett 

panaszügyek intézését 

 



 

továbbítja a polgármester megbízásából a többi tisztségviselőhöz, 

osztályvezetőkhöz vagy hivatali dolgozókhoz címzett felkéréseket, 

utasításokat 

 

szervezőként közreműködik a polgármester programjainak, valamint a 

városi rendezvények és idegenforgalmi célú rendezvények bonyolításában 

 

 

Civil kapcsolati szakreferens 

- Elkészíti a polgármesteri keret, illetve egyéb polgármesteri döntések támogatási 

megállapodásait. 

- Elkészíti az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok és egyéb vállalkozások 

támogatási megállapodásait. 

- Elvégzi a támogatási kérelmek, döntések és elszámolások központi Üvegzsebbe történő 

feltöltését. 

- Lebonyolítja a beszerzési rendelet hatálya alá tartozó egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos 

ügyeket. 

- Nyilvántartást vezet a munkakörébe tartozó önkormányzati támogatásokról és gondoskodik 

a Közgazdasági Osztályra történő továbbításáról. 

- Elkészíti a polgármesteri hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításokat. 

- Figyelemmel kíséri a Településrészi Önkormányzatok határozatainak végrehajtását és 

nyilvántartást vezet azokról. 

- Gondoskodik a lejárt határidejű közgyűlési- és Településrészi Önkormányzati határozatok 

Önkormányzati Osztályra történő lejelentéséről. 

- Elkészíti a Településrészi Önkormányzatok támogatásához szükséges támogatási 

megállapodásokat. Ellenőrzi az általa készített önkormányzati támogatások elszámolását. 

- Közgyűlési előterjesztést készít az alapítványok támogatásáról. 

- Nyilvántartást vezet az önkormányzat gazdasági társaságai és intézményvezetői 

szabadságáról. 

 

 

Kommunikációs szakreferensek 

rendszeresen kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel, közreműködik abban, hogy a nagyobb jelentőségű 

önkormányzati döntések, események a sajtóban megjelenjenek 

a Zalaegerszeg újsággal közösen, heti rendszerességgel megjelenő Városháza melléklet sajtóanyagának 

összegyűjtése, határidőre történő eljuttatása a szerkesztőségbe 

figyelemmel kíséri a helyi és országos sajtót, összegyűjti a várost érintő írásokat 

részt vesz a város kreatív arculattervezésében, a protokoll jellegű feladatok megvalósításában, illetve a városi 

rendezvények szervezésében 

részt vesz a Polgármesteri Kabinetet érintő rendezvények írásos dokumentumainak (meghívók, oklevelek) 

megszövegezésében 

az önkormányzat közérdeklődésére számot tartó rendezvényeire meghívja a sajtó képviselőit 

kapcsolatot tart a városban működő – elsősorban önkormányzati – intézményekkel, cégekkel, gondoskodik ezek 

közérdekű közleményeinek megjelentetéséről 

feltölti a www.zalaegerszeg.hu internetes hírportál programajánlójába a városi rendezvényekről szóló 

információkat. Gondoskodik a hírportál „Városunk” rovatának aktualizálásáról. Továbbítja azokat a pályázati 

felhívásokat és közleményeket a portál szerkesztésével megbízott társaság részére, amelyek az újságok 

Városháza mellékleteiben is megjelennek 

összegző anyagokat készít az önkormányzat tevékenységéről 

 



 

Nemzetközi és szervezési szakreferens, turisztikai és szervezési szakreferens 
Nemzetközi ügyekkel kapcsolatos feladatok: 

szervezi a Közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal testvérvárosi és  

egyéb külföldi kapcsolatait 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. 

rend. 65. § (11) bek. 

dokumentálja a nemzetközi kapcsolatok eseményeit és rendszerezi azokat ZMJVK 6/2007. (II.9.) 81. § (3) 

bek. 

ellátja a Zalaegerszeg Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásával 

kapcsolatos feladatokat 

ZMJVK 56/2005. (XI.25.) sz. 

önkormányzati rendelettel 

módosított 35/2005. (VII. 15.) 

sz. önkormányzati rendelete 

Egyéb feladatok: 

gondoskodik az önkormányzat külföldi vendégeinek magyarországi 

látogatásai során az ellátásukról, szervezi és irányítja programjukat 

 

az önkormányzat német nyelvű személyes kapcsolataiban ellátja a 

tolmácsolás feladatait 

 

fordítja az önkormányzat levelezései során jelentkező angol, német és 

orosz nyelvű anyagokat 

 

a polgármesterrel egyeztetve tervezi a nemzetközi kapcsolatokra szánt éves 

pénzügyi keretet 

 

évente közgyűlési előterjesztést készít az önkormányzat nemzetközi 

kapcsolatainak alakulásáról  

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. 

rend.  81. § (4) bek. 

az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összhangban segítséget nyújt 

az intézmények, más városi szervezetek hasonló irányú tevékenységéhez 

 

előterjesztéseket készít a polgármester külföldi utazásainak 

engedélyezéséről az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottság ülésére 

ZMJVK 6/2007. (II.9.) önk. 

rend. 49. § (7) bek. 

Idegenforgalommal kapcsolatos feladatok:  

a város idegenforgalmi programjának előkészítésében, a közgyűlés által jóváhagyott program 

megvalósításában való aktív közreműködés 

javaslattétel idegenforgalmi célú fejlesztésekre 

idegenforgalmi célú pályázatok elkészítésében történő közreműködés 

közreműködés a város idegenforgalmi arculatának kialakításában 

idegenforgalmi célú rendezvények szervezése, abban való közreműködés 

a város idegenforgalmi értékeinek feltárása, bemutatása és népszerűsítése érdekében rendszeres kapcsolattartás 

a Tourinform Irodával 

 
Gazdasági tanácsadó 
Az önkormányzat gazdaságirányítási tevékenységének segítése, az önkormányzat 

befektetés támogató programjának információ adással történő támogatása 

 

figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdon működését és hasznosítását, javaslatot készít 

annak hatékony működtetésére 

 

figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdonú és az önkormányzati érdekeltségű 

gazdasági társaságok működését, erről szükség szerint, de legalább negyedévi 

gyakorisággal tájékoztatja a polgármestert. Véleményezi a gazdasági társaságok üzleti 

terveit, éves beszámolóit, előterjesztéseket készít és a polgármester megbízásából részt 

vesz a társaságok taggyűlésein. 

 

2013. évi V. tv. 

2006. évi V. tv. 

a polgármester és a területért felelős alpolgármester irányításával részt vesz a befektetés 

támogató program végrehajtásában, különösen a szükséges információk begyűjtésében, 

bemutatkozó anyagok készítésében, idegen nyelvű delegációk fogadásában. 

197/2006. (IX.14.) 

sz. kgy.hat. 

79/2011. (IV.14.) 

sz. kgy.hat. 

 

a polgármester és a területért felelős alpolgármester irányításával részt vesz a Deák Ferenc 

Új Városépítő Program végrehajtásában. 

 

feladata a költségvetés előkészítéséhez szükséges egyeztetések lefolytatása, továbbá a 

gazdasági társaságok vonatkozásában: VÍZMŰ üzemeltetési szerződés, ZALADEPO 

használati díj, Városgazdálkodási Kft közterület használati díj megállapításával 

kapcsolatos egyeztetések, megállapodások megkötésében való közreműködés, a LÉSZ 

Kft-vel, az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-vel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása 

 

ellátja a részvények, üzletrészek adásvételével kapcsolatos tárgyalások, szerződéskötések 2013. évi V. tv. 



 

előkészítését, a rövid lejáratú értékpapírok forgatását, ajánlatkérések, befektetések 

előkészítését, részt vesz azok lebonyolításában, a döntés előkészítésében 

2006. évi V. tv. 

gondoskodik a Tulajdonosi Tanácsadó Testület üléseinek összehívásáról, a döntések 

előkészítéséről, a Testület által hozott döntések végrehajtásáról, illetve végrehajtásának 

koordinálásáról 

ZMJVK 6/2007. 

(II.9.) önk. rend. 

79. § 

igény esetén közreműködik a közbeszerzési eljárások lefolytatásában 2011. évi CVIII. 

törvény és 

végrehajtási 

rendeletei 

ZMJV PH 

20/2013. (IX.01.) 

sz. belső 

szabályzata 

egyéb feladatok 

Kapcsolatot tart, együttműködik a Hivatal Közgazdasági Osztályának vezetőjével, illetve a Műszaki Osztály 

vezetőjével, továbbá az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok ügyvezetőivel.  

Figyelemmel a nemzetközi, illetve magyarországi gazdasági folyamatokra igény szerint szakmai elemzéseket, 

javaslatokat készít a polgármester, illetve a közgyűlés szakbizottságai számára. 

 

Szervezési szakreferensek 

részt vesznek a Polgármesteri Kabinetet érintő rendezvények előkészítésében és lebonyolításában, az írásos 

dokumentumok (meghívók, oklevelek) megszövegezésében, 

közreműködnek a polgármesterhez érkező vendégek, ügyfelek fogadásában, 

ellátják a polgármester és az alpolgármesterek munkájával kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat, 

végzik az önkormányzat működéséhez szükséges eszközök, 

anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelését, átvételét, átadását, 

szükség esetén nyilvántartásba vételét. Nagyobb tételű beszerzések 

esetén biztosítja a folyamatos felhasználást, 

2011. évi CXCV. tv. 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet  

2000. évi C. tv. 

2011. évi CVIII. tv 

ZMJVK 12/2006.(III.07.) ÖR. 

szervezi a nemzeti ünnepek városi szintű rendezvényeit ZMJVK 18/1999. (VI. 18.) sz. önk. 

rend. 4. § (3) bek. b), (4) bek. 

 

Személyi titkár 

A polgármester személyéhez kapcsolódó alábbi adminisztratív és koordinációs feladatok 

ellátása: 
előkészíti és szervezi a polgármester személyéhez kapcsolódó programokat 

figyelemmel kíséri a polgármester heti és hosszabb távú programjait, gondoskodik a szükséges személyi és 

technikai feltételek rendelkezésére állásáról 

ellenőrzi a határidőket, egyezteti és ütemezi a polgármesteri megbeszéléseket 

kapcsolatot tart a polgármester külső partnereivel, a hivatal belső munkatársaival 

kezeli a polgármester ügyviteli rendszerét 

figyelemmel kíséri a polgármester tevékenységi körébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket, szakmai 

javaslatokat tesz 

előkészíti a munkakörével összefüggő képviselői interpellációkra adandó válaszokat 

a polgármester igényének megfelelően részt vesz a Közgyűlés, a bizottságok és a Tulajdonosi Tanácsadó 

Testület ülésein 

részt vesz azokon a rendezvényeken, melyeken a polgármester szerepet vállal és igény szerint intézkedik, ha 

azzal a polgármester megbízza, 

 

• A jegyzőhöz közvetlenül alárendeltek között a civil kapcsolati szakreferens 

törlésre kerül. 

 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 

közzétételéről  gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. I. félévi 

munkatervének jóváhagyása 

 

ZMJVÖK 293/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. I. félévi 

munkatervét az 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.  

A közgyűlés 2021. december 17. és 2022. február 8. között téli szünetet tart. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Javaslat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri 

Hivatalának 2022. évi ellenőrzési tervére 

 

ZMJVÖK 294/2021. (XII.16.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi Ellenőrzési Tervét az 

előterjesztés 1. számú melléklete, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalának 2022. évi Belső Ellenőrzési Tervét az előterjesztés 2. 

számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt az ellenőrzések lefolytatására. 

 

Határidő:  a jóváhagyott Ellenőrzési Terv és a Hivatali Belső Ellenőrzési terve 

szerint  

Felelős:      Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, irányított költségvetési 

intézmények és a helyi önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaságok 



 

2022. évi saját belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 3. számú melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja.  

A Közgyűlés felkéri a költségvetési intézmények vezetőit és a helyi 

önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaságok ügyvezetőit az 

ellenőrzések lefolytatására. 

 

Határidő:  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott, 

irányított költségvetési intézmények és a helyi önkormányzatok 

alszektorba sorolt gazdasági társaságok jóváhagyott 2022. évi saját 

belső ellenőrzési terve szerint.  

Felelős:  felkérésre az adott költségvetési intézmény vezetője és a helyi 

önkormányzatok alszektorba sorolt gazdasági társaság ügyvezetője.   

 

 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 

Tárgy: A „DIEGO Zalaegerszeg Kft.” névhasználati kérelme 

 

ZMJVÖK 295/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a DIEGO Zalaegerszeg Kft. nevében Zalaegerszeg város neve szerepeljen. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az a gazdasági társaság 

meghatalmazott jogi képviselőjét írásban tájékoztassa. 

 

Határidő: 2021. december 23. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A „Zalaegerszegi Vízilabda Klub” névhasználati kérelme 

 

ZMJVÖK 296/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a Zalaegerszegi Vízilabda Klub nevében Zalaegerszeg város neve szerepeljen. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület képviselőjét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2021. december 20.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



 

Tárgy: Kivett országos közút elnevezése 

 

ZMJVÖK 297/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

• Zalaegerszeg, Zalabesenyő településrészen található 064/1 hrsz-ú kivett 

országos közútnak a Tranzit utca elnevezést adja. 

 

Az elnevezés időpontja: 2021. december 16. 

 

A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett saját használatú út 

elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg Ságod Pitypang utca 0814/7, 0814/8, 0814/10 hrsz.-ú, valamint 

az Újhegyi út 27884/13 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásához szükséges terület-

felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala 

 

ZMJVÖK 298/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése belterületbe vonási 

engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban 

határozza meg: 

-  Zalaegerszeg, Ságod 0814/7-8, a 0814/10, valamint az Újhegyi út 27884/13 

hrsz-ú ingatlanok lakóterület kialakítása céljából kerülnek belterületbe. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe vonási eljárásokat folytassa 

le. 

 

Határidő: 2025. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának felülvizsgálata 

 

ZMJVÖK 299/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja 

Zalaegerszeg Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának 2021. évi felülvizsgálatát, 

továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Program 5 évenkénti 

felülvizsgálatáról.  

 

Határidő: 2026. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



 

Tárgy: Zalaegerszeg város 2030-ig szóló gazdaságfejlesztési stratégiájának 

felülvizsgálata 

 

ZMJVÖK 300/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az 

előterjesztés mellékletében szereplő „Zalaegerszeg 2030 gazdaságfejlesztési 

stratégia” aktualizált tartalmát. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 

amennyiben a stratégiával kapcsolatban kormányzati szervek részéről észrevétel 

érkezik a közgyűlés döntését követően, úgy polgármesteri hatáskörben átvezesse 

azokat. A vezérprojektek és az azok fenntarthatóságát biztosító fejlesztési projektek / 

programok polgármesteri hatáskörben nem változtathatók meg. 

 

Határidő:  2021. december 16. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Pannon Városok Szövetsége Együttműködési megállapodás 

 

ZMJVÖK 301/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Pannon 

Városok Szövetsége városainak – Keszthely, Kőszeg, Nagykanizsa, Tata, Veszprém 

és Zalaegerszeg – együttműködési megállapodását az előterjesztés 1. sz. melléklete 

szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő: 2021. december 17. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester  

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg 7180/1 hrsz - Novák M. u. 4. (Roxy Tekeklub) ingatlan 

üzemeltetési szerződésének megkötése 

 

ZMJVÖK 302/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg 7180/1 hrsz-ú, 

kivett kultúrház megnevezésű, 1.724 m2 nagyságú ingatlan (természetben Novák M. u. 4. - 

Roxy Tekeklub) fenntartására, működtetésére 1 év határozott időre, 2022. január 1-től 2022. 

december 31-ig szóló üzemeltetési szerződést köt a ZTE Tekeklubbal (Zalaegerszeg, Zrínyi u. 

87. – képviseli: Borsos József elnök).  

 

Az üzemeltetési szerződés megkötésére a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) 

bekezdés c) pontja, valamint a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló 1/2002. 

(II.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján, ingyenesen kerül sor. 

  

Az üzemeltető jogosult és köteles a sportlétesítmény használatára, hasznosítására az ingatlan 

eredeti funkciójának fenntartása mellett. 

 

Az üzemeltető feladatai: 



 

- a sportlétesítmény (továbbiakban: létesítmény) rendeltetésszerű használata, 

hasznosítása, fenntartása és működtetése a hatékonyság, minőség és 

költségtakarékosság jegyében; 

- létesítmény folyamatos üzemképes állapotának biztosítása; 

- napi takarítás, karbantartás, hibajavítás, meghibásodott vagy leselejtezett 

eszközök, vagyontárgyak pótlása; 

- környezet gondozása, tisztítása, hó- és síkosság mentesítése; 

- fogyóeszközök (kézmosó, higiéniai kellékek, takarító- és tisztítószerek, 

izzók, zárak stb.) pótlása; 

- feladatellátáshoz szükséges eszközök, vagyontárgyak beszerzése; 

- létesítmény hasznosítása a fő funkciók biztosítása mellett, hasznosításból 

származó bevételek (bérleti díjak, reklámbevételek, stb.) működési, esetleg 

felújítási célra fordítása; 

- tekepálya hitelesítése, létesítmény működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges 

engedélyek beszerzése; 

- az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítást az 

Önkormányzatra  engedményezi; 

- közüzemi díjak kifizetése, hulladék elszállítása, közszolgáltatókkal 

szerződések megkötése, mérőórák átírása, (Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával egyeztetve); 

- a létesítményben a téli hónapokban minimálisan 10 °C-os beltéri 

hőmérséklet folyamatos biztosítása, fagy elleni védelem; 

- a ZTE Tekeklub vállalja, hogy a Zalaegerszegi Városi és Körzeti Tekézők 

Egyesületeinek Szövetségével (Zalaegerszeg, Berzsenyi Dániel u. 10. 2/2.) 

kötendő külön megállapodás alapján biztosítja az éves városi és 

városkörnyéki teke 60 gurításos csapatbajnokság létesítményi feltételeit, 

maximum havi 130 pályaórában. 

 

Az üzemeltető jogai és kötelezettségei: 

- a létesítmény nyitvatartási rendjét az üzemeltető határozza meg; 

- a létesítmény büféjét vendéglátói tevékenység folytatására 

feljogosítóengedéllyel rendelkező személy részére az üzemeltető bérbe 

adhatja, a szükséges hatósági engedélyek meglétéért, beszerzéséért 

kizárólag az üzemeltetőt, illetve a bérlőt terheli a felelősség; 

- a létesítmény (ideértve a büfé) hasznosításából, bérbeadásából származó 

bevétel az üzemeltetőt illeti, azt a létesítményekre, az üzemeltetési 

feladatokra kell fordítania; 

- a létesítmény átalakításához, azon beruházás, felújítás végzéséhez szükséges 

az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása; 

- a létesítményben rendezett sportesemények biztosítása az üzemeltető, illetve 

megbízottjának feladata; 

- a létesítmény vagyonbiztonságáért, az azokban bekövetkezett károkért a 

tulajdonossal szemben az üzemeltető felel. Az üzemeltető viseli a 

vagyonban bekövetkezett azt a kárt, amely máshonnan nem térül meg; 

- a létesítmény nem megfelelő állapota vagy az ott bekövetkezett esemény 

miatt másnak okozott károkért az üzemeltető köteles helytállni; 

- az átadás-átvételt követően beszerzésre vagy beszerelésre került 

vagyonelemek vonatkozásában felelőséggel tartozik 

- az üzemeltető érdeke saját vagyonára vagyonbiztosítást, a tevékenységére 

vonatkozóan pedig felelősségbiztosítást kötni. 



 

  

Az átadásra kerülő vagyontárgyakat (ingatlanok és ingóságok megjelölésével) átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amely az üzemeltetési szerződés mellékletét képezi. 

  

Az üzemeltetési szerződés mindkét fél részéről írásban, egyoldalúan, indokolás nélkül 

felmondható 6 hónapos felmondási idővel. 

  

Az üzemeltető az ingatlant vagy annak részterületét az üzemeltetési feladatainak ellátása 

során albérletbe adhatja. 

  

Határidő a szerződéskötésre: 2021. december 31. 

Felelős:    Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a TOP Plusz-1.3-1-21 kódszámú Fenntartható 

városfejlesztési stratégiák támogatása tárgyú pályázati felhívásra 

 

ZMJVÖK 303/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

 

1. támogatja, hogy az Önkormányzat Zalaegerszeg Fenntartható Városfejlesztési 

Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) 

elkészítése érdekében támogatási kérelmet nyújtson be a TOP Plusz-1.3-1-21 

kódszámú „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” tárgyú pályázati 

felhívásra. 

2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem kedvező elbírálása 

esetén a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat és a 

támogatási szerződést aláírja. 

 

Határidő: 2022. december 16. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése keretében beszerzésre került 

eszközök hasznosítása (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0016) 

 

ZMJVÖK 304/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerének 

eszközpark fejlesztése” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0016 számú projekt keretében 

beszerzett 

- 1 db MUT Variopress 211/22,0 – Mercedes Benz Arocs 2533L/4200(6x2) 

típusú tömörítőlapos hulladékgyűjtő járművet; 

- 1 db MUT Rotopress 205/20,0 – Mercedes Benz Arocs 2533L/4200(6x2) 

típusú forgódobos hulladékgyűjtő járművet; 

- 1 db MUT SKH 12000ATT – Mercedes Benz Arocs 1840 AK 3900 (4x) típusú 

kétkaros konténerszállító járművet; 

- 10 db KFM típusú, M-U-T Hungária Kft. által gyártott mérlegelő berendezést; 



 

- 450 db 120 l-es, valamint 450 db 240 l-es hulladékgyűjtő edény és 60 db 

hulladékgyűjtő konténert, 

 19 db GPS fedélzeti egységet és egyéb kiegészítő eszközt 

a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére ingyenes használatba adja 2022. január 

1. napjától 2023. június 30. napjáig Zalaegerszeg közigazgatási területén a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása céljából Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. 

pontja, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 92/H. § (7) bekezdése, a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10), (13) bekezdése és 11. 

§ (17) bekezdés b) pontja, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 

önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól 

szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet 13. § (2)-(4) bekezdése továbbá 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) 

bekezdése alapján. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg 4815/11 hrsz.-ú ingatlan (volt Laktanya területrésze) értékesítése 

 

ZMJVÖK 305/2021. (XII.16.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy a volt laktanya területén található zalaegerszegi 4815/11 hrsz-ú 14.157 

négyzetméter nagyságú kivett telephely megnevezésű ingatlan (továbbiakban: 

Ingatlan) nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával értékesítésre kerüljön. 

 

A közgyűlés az Ingatlan induló eladási árát 56.628.000,- Ft összegben határozza 

meg. Az Ingatlanon jelenleg egy 115 m2-es nagyságú épület található, így 

beépített ingatlannak minősül, ezért a vételár az ÁFA törvényben meghatározottak 

szerint mentes az adó alól. 

 

A város célja, hogy a tervezett rendezési tervben megfogalmazott feltételeknek 

megfelelően a volt Laktanya területe megújuljon. Az önkormányzat az Ebergényi 

úton a „Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és 

kapcsolódó terei fejlesztését, valamint a munkálatok elvégzéséhez szükséges 

eszközbeszerzések” c. projekt keretében infrastruktúra fejlesztést kíván 

végrehajtani, melynek folyományaként az Ingatlan többletigénye is 

figyelembevételre kerül, illetve az Ingatlan északi útcsatlakozásával összhangban 

maximum 7 darab víziközmű bekötővezeték (víz- és szennyvíz vonatkozásában) 

kerül kiépítésre. Közvilágítási hálózati fejlesztést az önkormányzat nem tervez. 

 

Az önkormányzat jelenleg a területet a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 

közreműködésével bérlet jogcímén hasznosítja. Az érvényben lévő bérleti 

szerződés(ek) megszűntetése végett az önkormányzat eredményes pályázati 

eljárás esetén soron kívül intézkedik a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. útján.    

 



 

A késedelmi kötbér havi mértéke az induló pályázati ár (56.628.000,- Ft) 2,5%-

ában, azaz 1.415.700,- Ft/hó összegben került meghatározásra, legfeljebb 12 

hónapon keresztül. 

A meghiúsulási kötbér összege a vételár 20%-ában, azaz 11.325.600,- Ft-ban 

került rögzítésre. 

 

A pályázati felhívásban és az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell: 

• Az önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy az Ingatlan teljes területének 

beépítése 2 ütemben valósuljon meg (I. ütem: ZÉSZ szerinti 1. zóna Ebergényi 

úttal párhuzamos része, II. ütem: ZÉSZ szerinti 1. zóna I. ütemen kívüli 

területe, valamint a ZÉSZ szerinti 2-3. zóna). 

• Vevő köteles a pályázati ajánlat mellékleteként benyújtani a hatályos ZÉSZ-

nek megfelelő beépítési tervet. 

• Vevő köteles az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 1 éven belül 

megszerezni a megvásárolt ingatlanon az I. ütemben megvalósítani kívánt 

felépítendő épület(ek)re a jogerős építési engedélyt vagy egyszerűsített 

bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építés hatóság tudomásul 

vételét. 

• A jogerős építési engedély vagy egyszerűsített bejelentéshez kötött építési 

tevékenység esetén az építés hatóság tudomásul vételének megszerzésére 

nyitva álló 1 éves határidő elmulasztása esetén az Önkormányzat jogosult az 

ingatant visszavásárolni, melyről 30 napon belül értesíti a tulajdonost. A 

visszavásárlási jog érvényesítése esetén az önkormányzat a vételár 20 %-ával 

megegyező meghiúsulási kötbérrel csökkentett mértékben fizeti vissza a 

vételárat. Amennyiben az önkormányzat nem él a visszavásárlási jogával, vevő 

köteles az 1 éves határidőt követő 31. naptól a jogerős építési engedély 

megszerzése vagy egyszerűsített bejelentéshez kötött építési tevékenység 

esetén az építés hatóság tudomásul vétele napjáig - maximum 12 hónapig - 

késedelmi kötbér jogcímén havonta 1.415.700,- Ft-ot megfizetni az 

önkormányzatnak. 

• Vevő köteles az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 2 éven belül 

megkezdeni az építési beruházást az I. ütemben megvalósítani kívánt 

felépítendő épület(ek)re. Az építési beruházás megkezdése alatt az építési 

naplóban rögzített munkaterület műszaki átadás-átvételnek napja értendő. 

• Az építési beruházás megkezdésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén az 

Önkormányzat jogosult az ingatlant visszavásárolni, melyről 30 napon belül 

értesíti a tulajdonost. A visszavásárlási jog érvényesítése esetén az 

önkormányzat a vételár 20 %-ával megegyező meghiúsulási kötbérrel 

csökkentett mértékben fizeti vissza a vételárat. Amennyiben az önkormányzat 

nem él a visszavásárlási jogával, vevő köteles a 2 éves határidőt követő 31. 

naptól az építési beruházás megkezdéséig – maximum 12 hónapig - késedelmi 

kötbér jogcímén havonta 1.415.700,- Ft-ot megfizetni az önkormányzatnak. 

• Vevő köteles az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 4 éven belül 

megszerezni az I. ütemben megvalósítani kívánt felépítendő épület(ek)re 

vonatkozóan a jogerős használatbavételi engedélyt. 

• Vevő köteles az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 8 éven belül 

megszerezni a II. ütemben megvalósítani kívánt felépítendő épület(ek)re 

vonatkozóan a jogerős használatbavételi engedélyt. 

• A jogerős használatbavételi engedély késedelmes megszerzése esetén – 

mindkét megvalósítási ütem vonatkozásában – a vevő minden megkezdett 



 

hónap után 1.415.700,- Ft/hó összegű késedelmi kötbért köteles fizetni az 

önkormányzat részére maximum 12 hónap időtartamra. 

• Eladó a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogát. 

• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése 

előírja, hogy nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy 

átlátható szervezet részére lehet. 

• A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 

alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, 5 millió forint vagy azt 

meghaladó értékű ingatlan értékesítése esetén az államot minden más 

jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, ezért az adásvételi szerződés 

hatálybalépésének feltétele kell, hogy legyen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt-től az állami elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos lemondó 

nyilatkozat megléte. 

• Vevő a vételárat a szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül egy 

összegben köteles megfizetni. 

• A pályázaton való részvétel biztosíték adásához van kötve, melyet az ajánlat 

benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlattevőnek a kiíró rendelkezésre 

bocsátani. A pályázati biztosíték mértéke az induló vételár 10 %-a, azaz 

5.662.800 forint. A felek a befizetett pályázati biztosítékot előlegnek tekintik, 

fizetés esetén a vételárba beszámítják.  

• Az önkormányzat a vételár megfizetését követő 5 napon belül adja a Vevő 

birtokába az Ingatlant. 

• Az önkormányzat elidegenítési tilalmat köt ki a beépítési kötelezettség 

biztosítására I. ütemben megvalósítani kívánt felépítendő épületek 

vonatkozásában a jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig.  

• Figyelemmel arra, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlanon a beruházás 

megvalósításához az Önkormányzatnak különleges érdeke fűződik, ezért 

előírja, hogy 

- Az Ingatlan egész területének feltárása kizárólag az Ebergényi utcáról 

engedélyezett, az utcára való csatlakozásra legfeljebb hét kapubejáró 

létesülhet, amiből maximum kettő lehet útkapcsolat. A leendő kapubejárók 

kialakítását terveztetni kell és a terveztetés során közútkezelői valamint 

csapadékvíz-rendszer befogadói oldalról előzetesen egyeztetni szükséges.  

- A közművekre való csatlakozás költsége Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 19/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete alapján a vevőt 

terheli, így a vízi közművekre vonatkozó közművesítési hozzájárulás 

megfizetése is a vevő kötelezettsége. 

- A vevő kötelezettsége és költsége az Ebergényi utca felől a volt Laktanyát 

határoló beton kerítés elbontása. 

- A vevő kötelezettsége és költsége az Ingatlan és az önkormányzati 

tulajdonban lévő Zalaegerszeg 4815/12 hrsz.-ú ingatlan közötti telekhatárra 

minimum 1,5 méter magas, drótfonatos vagyonvédelmi kerítés létesítése a 

betonkerítés elbontását megelőzően, de legkésőbb az építési beruházás 

megkezdéséig. Továbbá amennyiben a meglévő sorompó áthelyezése a vevő 

építési beruházása miatt válik szükségessé, akkor ennek költsége is a vevőt 

terheli. Abban az esetben, ha az eladó érdekében válik szükségessé a 

sorompó áthelyezése, annak költsége eladót terheli. 

- Az Ingatlan a megtekintett állapotban, az Ingatlan adottságainak 

ismeretében kerül átadásra, vagyis a vevő kötelezettsége és költsége az 

Ingatlan területének rendezése, megtisztítása, a betonozott felületek 



 

esetleges igény szerinti felszámolása, meglévő épület elbontása, esetleges 

hulladék elhordása. 

- Az Ingatlanon városüzemeltetési szempontok figyelembevételével 

legfeljebb 45 lakás létesíthető, melyekhez Ingatlanon belül, lakásonként 2 

darab gépjármű várakozáséra/parkolására alkalmas garázs, parkoló vagy 

beálló kialakítása szükséges.  

- A vevő kötelezettsége és költsége az Ingatlanon belüli térvilágítás 

biztosítása, beleértve az Ebergény utca felöli beépítések igény szerinti 

többletvilágítását. 

- A vevő saját költségén létesítendő közműveinek elhelyezése kizárólag az 

Ingatlanon belül történhet. 

• Az önkormányzat eredményes pályázat és adásvételi szerződés megkötése 

esetén a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt útján gondoskodik a bérleti 

szerződés(ek) megszűntetéséről. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 5. 

mellékletében található pályázati felhívás - szükség esetén ismételt - 

megjelentetéséről. 

 

A közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton nyertes 

ajánlattevővel az adásvételi szerződést aláírja. 

 

Határidő:  pályázat első kiírására: ZÉSZ módosítás hatályba lépését követő 

5 napon belül        

   adásvételi szerződés aláírására: 2022. március 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-t, hogy eredményes pályázat és adásvételi 

szerződés megkötése esetén gondoskodjon az érintett területre vonatkozó bérleti 

szerződés(ek) megszűntetéséről. 

 

Határidő: 2022. január 10. 

Felelős:  Oláh Gábor vezérigazgató 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg 0841/8 és 0841/4 hrsz-ú ingatlanok részterületeinek ingyenes 

átadása az M76-os út zalaegerszegi szakaszának fejlesztése érdekében 

 

ZMJVÖK 306/2021. (XII.16.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ingyenes 

vagyonátadás jogcímen a Magyar Állam tulajdonába adja - a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. (Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi u, 56.; 

Cégjegyzékszám: 01 10 045784), mint tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet és 

a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.; 

Cégjegyzékszám: 01 10 044180), mint állami vagyonkezelő javára történő 

átadás megjelölésével - a Zalaegerszeg 0841/8 hrsz-ú, 16.196 m2 nagyságú, 

„szántó” megnevezésű ingatlanból kialakításra kerülő Zalaegerszeg 0841/28 

hrsz-ú, 1.558 m2 nagyságú, „szántó” megnevezésű, valamint a Zalaegerszeg 



 

0841/4 hrsz-ú, 9.429 m2 nagyságú, „szántó” megnevezésű ingatlanból 

kialakításra kerülő Zalaegerszeg 0841/22 hrsz-ú, 215 m2 nagyságú, „szántó” 

megnevezésű ingatlanokat. 

Az önkormányzati vagyonkataszter alapján mindösszesen bruttó 886.500,- Ft 

értéket képviselő Zalaegerszeg 0841/28 és Zalaegerszeg 0841/22 hrsz-ú 

ingatlanok átadására azok végleges más célú hasznosítását (művelési ág 

változtatását) követően kerül sor. 

Az ingatlan ingyenes átadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) – (4) bekezdése alapján és a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a)3. pontjában 

meghatározott állami közfeladat ellátásának elősegítése érdekében az M76-os út 

Zalaegerszeg Keleti Csomópont – Zalaegerszeg Északi csomópont közötti 

szakaszának megvalósítása céljából történik. 

Az ingyenes vagyonátadás nem veszélyezteti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata kötelezően ellátandó feladatainak ellátását. 

 

A vagyonátadási szerződésben rögzíteni kell az alábbiakat: 

- A Zalaegerszeg 0841/28 hrsz-ú, 1.558 m2 nagyságú, valamint Zalaegerszeg 

0841/22 hrsz-ú, 215 m2 nagyságú ingatlanok átadásához szükséges előzetes 

művelési ág változtatási eljárások lefolytatása és költségeinek viselése a 

Nemzeti Infrastruktúra Zrt. kötelezettsége. 

- A hatósági telekalakítási (telekosztási) eljárások lebonyolítása és a változások 

ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. 

feladata és költsége. 

- A térítésmentes ingatlanátadásokkal kapcsolatosan az önkormányzatot nem 

terhelheti ÁFA- vagy egyéb fizetési kötelezettség. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy tegye meg az ingyenes 

vagyonátadáshoz szükséges intézkedéseket és egyúttal felhatalmazza a 

vagyonátadáshoz szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: a Magyar Állam nevében eljáró NIF Zrt. jogi képviselőjének 

értesítésére: 2021. december 31. 

vagyonátadási megállapodás aláírására: telekalakítási engedély 

véglegessé válását követő 60 napon belül 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az M76-os út 

zalaegerszegi szakaszának fejlesztése által érintett önkormányzati ingatlanok 

ingyenes állami tulajdonba adását tartalmazó ZMJVÖK 237/2021.(X.14.) 

határozat végrehajtási határidejét a telekalakítási engedélyek véglegessé válását 

követő 60 napon belüli időpontra módosítja.  

 

Határidő: vagyonátadási megállapodás(ok) aláírására: telekalakítási 

engedélyek véglegessé válását követő 60 napon belül 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



 

Tárgy: A Városi Uszoda hasznosítása 

 

ZMJVÖK 307/2021. (XII.16.) határozata 

 

I.1.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3) bekezdése, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján 

kezdeményezi a Zalaegerszeg 3323/8 hrsz-ú, 20.763 m2 nagyságú, „kivett 

strandfürdő” megnevezésű ingatlan tulajdonjogának ingyenes átadását a Magyar 

Állam javára. 

Az ingatlan tulajdonjogának ingyenes átadására a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

49.§-ában meghatározott állami közfeladatok ellátása érdekében kerül sor. 

Az ingatlan Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata korlátozottan 

forgalomképes vagyoni körébe tartozik. 

 

Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak 

ellátását nem veszélyezteti. 

 

A vagyonátadási megállapodásban rögzíteni szükséges:  

-  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a továbbiakban is támogatni 

kívánja a zalaegerszegi úszó sportot, a zalaegerszegi lakosok 

úszáslehetőségeinek kedvezményes biztosítását. 

-  A Modern Városok Program keretében „Zalaegerszegi Uszodafejlesztés 

megvalósítása” elnevezésű projektben támogatásból létrehozott vagyon a 

beszámoló elfogadásától számított 3 évig csak a Miniszterelnökség, mint 

támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, ezért a 

támogató hozzájárulását be kell szerezni. 

 

A közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert az ingatlan tulajdonjogának a 

Magyar Állam részére történő ingyenes átadásához szükséges intézkedések 

megtételére, valamint a szükséges dokumentumok aláírására azzal, hogy a 

tulajdonjog átadásáról szóló megállapodás aláírásához a közgyűlés jóváhagyása 

szükséges. 

 

Határidő: a tulajdonjog átadásáról szóló megállapodás aláírásához a 

közgyűlés jóváhagyása 2022. december 31. 

Felelős:        Balaicz Zoltán polgármester 

 

I.2.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy a tulajdonba adás napjával a 2015.07.09-én a pancsoló medence hasznosítására 

és a 2020.03.31-én a beruházás első ütemének hasznosítására a Zalaegerszegi 

Létesítményfenntartó Kft.-vel kötött szerződések megszüntetésre kerülnek. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

I.3.) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy az állam javára történő ingyenes vagyonátadás esetén a strand területén lévő, a 

Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. beruházásában megvalósult és könyveiben 



 

12.409 eFt értéken szereplő térburkolat térítésmentesen Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata tulajdonába kerüljön. 

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát 

képező, Zalaegerszeg, Mártírok u. 78. szám alatti 3323/8 hrsz-ú „kivett strandfürdő” 

megnevezésű belterületi ingatlanon több ütemben megvalósult uszoda és strand 

komplexum a terheletlen vízminta sorozatok és az első terhelt vízminta alapján 

végzett sikeres terheléses próbaüzem és a jogerős használatba vételi engedély 

együttes rendelkezésre állásának napjától határozatlan időre versenyeztetési eljárás 

lefolytatása nélkül bérbeadásra kerüljön a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 

(8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3.) részére Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja, 108/B. § a) pontja 

és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdés b) 

pontja alapján 4.170.000,- Ft/hó + ÁFA bérleti díj ellenében, amennyiben a határozat 

I. pontja szerinti térítésmentes állami tulajdonba adás a bérbeadás kezdő napjáig nem 

történik meg.  

 

A támogatásból megvalósult vagyon a beszámoló elfogadásától számított 3 évig csak 

a támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható bérbe, ezért a támogató 

hozzájárulását be kell szerezni.  

 

A fenti bérleti szerződés hatályba lépésével egyidejűleg a 2015.07.09-én a pancsoló 

medence hasznosítására és a 2020.03.31-én a beruházás első ütemének 

hasznosítására kötött szerződések megszüntetésre kerülnek. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okiratok és a bérleti 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2022. május 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: VOLÁNBUSZ Zrt., Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közforgalmú 

közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2020. évi tevékenységet bemutató beszámoló 

elfogadása 

 

ZMJVÖK 308/2021. (XII.16.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2020. évi 

beszámolót az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.   

 



 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. által kimutatott 

329.020.568,- Ft összegű ellentételezési igény megfizetéséről, valamint annak 

ütemezéséről tárgyalásokat folytasson a szolgáltatóval. 

  

Határidő:  2022. február 9.  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 



 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK 

  

AA  kköözzggyyűűllééss  22002211..  ddeecceemmbbeerr  1166--ii  üülléésséénn  

ttáárrggyyaalltt  ttáájjéékkoozzttaattóókk  
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

▪ a Beszerzési Testület 2020. évi működéséről 

▪ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város nemzetközi kapcsolatainak 2021. évi eseményeiről 

▪ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével létrehozott 

társulások 2021. évi tevékenységéről 

▪ a tanácsnok 2021. évi tevékenységéről 

  

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  22002211..  ddeecceemmbbeerr  1166--ii  kköözzggyyűűllééss  

zzáárrtt  üülléésséénn  hhoozzootttt  hhaattáárroozzaattaaiirróóll  
 

 
Tárgy: Az Edelmann Hungary Packaging Zrt.-vel kötött zártvégű pénzügyi 

lízingszerződés módosítása  

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 309/2021. (XII.16.) 

határozatával felhatalmazza a polgármestert a zártvégű pénzügyi lízingszerződés 

módsítás aláírására az Edelmann Hungary Packaging Zrt.-vel. 

 

 

Tárgy: Javaslat „Zalaegerszeg Innovációs Díja”, „Kultúra mecénása díj” és a 

„Keresztury Dezső-díj“ odaítélésére 

 

ZMJVÖK 310/2021. (XII.16.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Zalaegerszeg 

Innovációs Díja” kitüntetést adományoz a Tungsram és a Magnetic Áruházak 

Kft. részére. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Zalaegerszeg Innovációs Díja” 

ünnepélyes keretek között történő átadásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2022. december 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Kultúra 

mecénása díj”-at adományoz az Euro-Geo Kft.-nek.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Kultúra mecénása díj” ünnepélyes 

keretek között történő átadásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2022. december 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 



 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Keresztury 

Dezső-díj”-at adományoz Dávidházi Péter irodalomtudós, akadémikus részére. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Keresztury Dezső díj” ünnepélyes 

keretek között történő átadásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: 2022. december 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 



 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város  

Önkormányzata Közgyűlésének 

2022. I. félévi  

MUNKATERVE 
 

TÉLI SZÜNET 
(2021. december 17.-2022. február 8.) 

 

 

2022. február 9. 
 

1. A 2022. évi költségvetési rendelettervezet tárgyalása 

(Javasolta: Közgazdasági Osztály) 

Előterjesztő:      Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

       Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

       Településrészi Önkormányzatok 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2022. január 24. 

 

2. A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása 

(Javasolta: Közgazdasági Osztály) 

Előterjesztő:      Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

       Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Településrészi Önkormányzatok 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 22022. január 24.  

 

 

 

2022. március 10. 
 

1. A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátásokról szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosítása 

(Javasolta: Humánigazgatási Osztály) 

Előterjesztő:      Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Humánigazgatási Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság  

Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

   Gazdasági Bizottság 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2022. február 21. 

 



 

2. A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 (Javasolta: Szociális és Igazgatási Osztály)  

Előterjesztő:      Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Szociális és Igazgatási Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

Ellenőrző Bizottság  

 Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

   Gazdasági Bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2022. február 21. 

 

3. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

Előterjesztő:      dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2022. február 21. 

 

4. Tájékoztató a Beszerzési Testület 2021. évi működéséről 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

Előterjesztő:      Bali Zoltán, a Beszerzési Testület elnöke 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

  Beszerzési Testület 

 Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2022. február 21. 

 

5. Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott 2021. évi 

döntéseiről 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

Előterjesztők:      Balaicz Zoltán polgármester 

       Érintett Bizottságok elnökei 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

 Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2022. február 21. 

 

 

 

2022. április 7. 
 

1. A 2022. évi költségvetési rendelet I. negyedévi módosítása  

(Javasolta: Közgazdasági Osztály) 

Előterjesztő:      Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

       Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

       Településrészi Önkormányzatok 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2022. március 21. 



 

 

2. A 2021. évi ellenőrzési jelentés és az önkormányzat felügyelete alá tartozó szervezetek 

jelentéseiről szóló éves összefoglaló jelentés 

(Javasolta: Ellenőrzési Osztály)  

 Előterjesztő:   dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Ellenőrzési Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Pénzügyi Bizottság 

  Gazdasági Bizottság 

  Humánigazgatási Bizottság 

  Műszaki Bizottság 

       Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2022. március 21. 

 

3. „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek 

adományozása (ZÁRT ÜLÉS) 

 (Javasolta: Önkormányzati Osztály)  

 Előterjesztő:   Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2022. március 21. 

 

4. „Sport mecénása díj” adományozása (ZÁRT ÜLÉS) 

 (Javasolta: Önkormányzati Osztály)  

 Előterjesztő:   Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2022. március 21. 

 

 

 

2022. május 12. 
 

1. A 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadása 

(Javasolta: Közgazdasági Osztály) 

Előterjesztő:      Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

       Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

       Településrészi Önkormányzatok 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2022. április 25. 

 

2. Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezetők 2022. évi prémiumának megállapítása, a 

2022. évi előzetes üzleti tervek véglegesítése 

(Javasolta: Polgármesteri Kabinet) 

Előterjesztő:      Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   gazdasági társaságok ügyvezetői / 

vezérigazgató 

Polgármesteri Kabinet – gazdasági 

tanácsadó 



 

Az előkészítésben részt vesz:   Gazdasági Bizottság 

       Pénzügyi Bizottság 

       Műszaki Bizottság 

       Felügyelő Bizottságok 

       Tulajdonosi Tanácsadó Testület 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2022. április 25. 

 

3. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

(Javasolta: Humánigazgatási Osztály)  

 Előterjesztő:   Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Humánigazgatási Osztály 

  Szociális és Igazgatási Osztály 

 Zalaegerszegi Család-és Gyermekjóléti 

Központ 

Az előkészítésben részt vesz:    Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

  Humánigazgatási Bizottság 

   Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2022. április 25. 

 

4. Tájékoztató Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről, feladatokról 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály)  

 Előterjesztő:   Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

  Ellenőrző Bizottság 

  Településrészi Önkormányzatok 

  Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2022. április 25. 

 

 

 

2022. május 13. 
 

Ünnepi Közgyűlés 
 

 

 

2022. június 16. 
 

1. A 2022. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása  

(Javasolta: Közgazdasági Osztály) 

Előterjesztő:      Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Közgazdasági Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

       Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

       Településrészi Önkormányzatok 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2022. május 30. 



 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. II. félévi 

munkatervének jóváhagyása 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

Előterjesztő:      Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

       Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2022. május 30. 

 

3. Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott 

közalapítványok 2021. évi tevékenységéről 

(Javasolta: Önkormányzati Osztály) 

Előterjesztő:      Balaicz Zoltán polgármester 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

Az előkészítésben részt vesz:  Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot 

  Ellenőrző Bizottság 

  Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság 

  Humánigazgatási Bizottság 

   Gazdasági Bizottság 

  Pénzügyi Bizottság 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2022. május 30. 

 

4. Tájékoztató a bizottságok 2019. október 24.-2022. április 30. közötti időszakban végzett 

munkájáról 

 (Javasolta: Önkormányzati Osztály)  

Előterjesztők:      Bizottság elnökök 

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:   Önkormányzati Osztály 

  Bizottság elnökök 

Az előkészítésben részt vesz:   Valamennyi Bizottság 

Az előterjesztés elkészítésének határideje:  2022. május 30. 
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