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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

 

ZMJVK 12/2016. (IV.22.) sz. ÖR. a lakások bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVK 13/2016. (IV.22.) sz. ÖR. a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. 

(II.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
ZMJVK 47/2016. (IV.14.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 48/2016. (IV.14.) sz. hat. A lakások bérletéről, valamint 

elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet és a 

lakáshasznosítási terv módosítása 

 

ZMJVK 49/2016. (IV.14.) sz. hat. A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. 

(II.12.) önkormányzati rendelet I. 

negyedévi módosítása 

 

ZMJVK 50/2016. (IV.14.) sz. hat. Városi Szabadidősport Szövetség 

Röplabda Bizottsága névhasználati 

kérelme 

 

ZMJVK 51/2016. (IV.14.) sz. hat. Táncoslapi út 0332/13, 0332/20, 0332/27 

hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához 

szükséges terület-felhasználási célt 

tartalmazó döntés meghozatala 

 

ZMJVK 52/2016. (IV.14.) sz. hat. A településrendezési eszközök 

módosításának véleményezési 

szakaszában beérkezett államigazgatási 

észrevételek elfogadása, valamint a 

településrendezési eszközök módosítását 

megelőző településfejlesztési döntés 

meghozatala (Búslakpuszta hulladék 

feldolgozó) 

 

ZMJVK 53/2016. (IV.14.) sz. hat. Zalabesenyő 22389 és 080/4 hrsz-ú 

ingatlanok közötti határvonalak 

változásáról szóló határozat meghozatala 
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ZMJVK 54/2016. (IV.14.) sz. hat. A zalaegerszegi 3492 hrsz- ú ingatlan 

megvétele a Mártírok útja és Arany János 

út közötti átkötő út megvalósítása céljából 

 

ZMJVK 55/2016. (IV.14.) sz. hat. A Zalaegerszeg, bazitai TV toronyra 

(0156 hrsz.) az Antenna Hungária Zrt-vel 

fennálló bérleti szerződés módosítása 

 

ZMJVK 56/2016. (IV.14.) sz. hat. Kiszöv Senior Táncegyüttes Egyesület 

kedvezményes helyiség bérlet iránti 

kérelme 

 

ZMJVK 57/2016. (IV.14.) sz. hat. Önkormányzati tulajdonú építési telkek 

kedvezménnyel történő értékesítése a 

családok otthonteremtési kedvezményét 

igénybevevők részére 

 

ZMJVK 58/2016. (IV.14.) sz. hat. Támogatási kérelem benyújtása a TOP 

6.6.1-15 kódszámú Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése 

tárgyú projekt felhívásra 

 

ZMJVK 59/2016. (IV.14.) sz. hat. Támogatási kérelem benyújtása 

„Andráshidai Óvoda építése” címmel a 

TOP 6.2.1-15 kódszámú Családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése tárgyú 

projekt felhívásra 

 

ZMJVK 60/2016. (IV.14.) sz. hat. Támogatási kérelmek benyújtása a TOP 

6.2.1-15 kódszámú Családbarát, munkába 

állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztése tárgyú 

projekt felhívásra - Városi óvodák, 

bölcsődék korszerűsítési program 

 

ZMJVK 61/2016. (IV.14.) sz. hat. Mária zarándokút Zalaegerszeget érintő 

szakaszával kapcsolatos kérdések 

megtárgyalása 

 

ZMJVK 62/2016. (IV.14.) sz. hat. Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának 

(2016-2020) elfogadása 

 

ZMJVK 63/2016. (IV.14.) sz. hat. A „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport 

Program” című pályázaton való 

önkormányzati részvételhez szükséges 

önerő biztosítása 
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ZMJVK 64/2016. (IV.14.) sz. hat. Hozzájárulás a ZTE Football Club Zrt. 

részére a 2016. évi TAO-s pályázat 

benyújtásához 

 

ZMJVK 65/2016. (IV.14.) sz. hat. Köztéri alkotások elhelyezése 

 

ZMJVK 66/2016. (IV.14.) sz. hat. Alapítványok támogatása 

 

ZMJVK 68/2016. (IV.14.) sz. hat. Szociális krízishelyzetben lévő családok 

lakáskérelme (Zárt ülés) 

 

ZMJVK 70/2016. (IV.22.) sz. hat. Multifunkcionális sportpálya építése a 

kertvárosi városrészben 
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SZEMÉLYI RÉSZ 
 

 

Tárgy: „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek 

adományozása (Zárt ülés)  
 

 ZMJVK 67/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető 

címet adományoz Török Zoltán, és a Gála Társastánc Klub részére. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a díjátadás előkészítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. május 13. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozása (Zárt ülés)  
 

 ZMJVK 69/2016. (IV.15.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése posztumusz „Zalaegerszeg Város 

Díszpolgára” kitüntető címet adományoz Dr. Kustos Lajos részére. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a díjátadás előkészítéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. május 13. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

12/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete  

a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló  

57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) és 

(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (2) 

bekezdésében, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27. § 

(2) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) és (6) 

bekezdésében, 35. § (2) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, 

84. § (1) és (2) bekezdésében, 85/F. § (3) 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 9. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet 2/a. mellékletének a) táblázata 7. pontjában található „Zalaegerszegi 

Öveges József Általános Iskola  Iskola u. 1.   1   50” szövegrész. 

 

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

                                       13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, 

valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában 

meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  

2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:           

 

 

1. § A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a 

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

 

„(1)    Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi összes bevételét 17.359.515  

E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 14.322.918 E Ft-ban hagyja 

jóvá, melynek jogcímei: 

       Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről                4.175.358 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 1.774.889 E Ft 

- közhatalmi  bevételek  5.400.150 E Ft 

- működési bevételek   2.702.271 E Ft 

 - felhalmozási bevételek 82.800 E Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök  79.450 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                  108.000 E Ft 

 

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

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A 2016. évi összes kiadást 17.359.515 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 17.285.611 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

  

       Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         3.362.636  E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            953.799  E Ft 

- dologi  kiadások         5.234.112  E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai            187.677  E Ft 

-  egyéb működési  célú kiadások         2.427.547  E Ft   

                ebből: működési célú tartalék            275.549  E Ft 

 - beruházási kiadások         3.561.576  E Ft 

 - felújítási kiadások         1.151.652  E Ft 

             ebből: tartalék                7.297  E Ft 

 - egyéb felhalmozási célú kiadások            406.612  E Ft 
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A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 

8.  mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(3)  A költségvetési hiány összegét  2.962.693 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 511.399 E 

Ft-ban, a fejlesztési hiányt 2.451.294 E Ft-ban állapítja meg.  

 

                A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek  maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                                583.970 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                        2.090.086 E Ft   

Betétek megszüntetése  felhalmozási célra:                               284.541 E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                                   78.000 E Ft                           

                                    Finanszírozási bevételek összesen:     3.036.597 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra):                            72.571 E Ft 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra):      1.333 E Ft                      

                                          Finanszírozási kiadás összesen:            73.904 E Ft” 
 

 

2. §   Az R.  3.§ (3) bekezdésében a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság átruházott 

hatáskörébe utalt előirányzatai helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság: 

-  egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete 

-  Egészséges Városok Mozgalom 

-  címpótlék a szociális intézményekben” 
 

 

3. §   Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és  8.  melléklete helyébe jelen rendelet  1., 2., 3., 

4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és  8.  melléklete lép. 

 

 

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

napon hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2016. I. névi módosítás” xls. dokumentumban található 

 

 

 

 

 

 

  

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/26475/2016_I_n_evi_modositas.xls
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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI  

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

 ZMJVK 47/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

226/2015/2. (XII.17.), 234/2015. (XII.17.), 4/2016. (II.4.), 5/2016/3. (II.4.), 

29/2016/1. (III.3.), 30/2016. (III.3.), 31/2016. (III.3.), 32/2016/1.1,2.1,3.,4.,5. 

(III.3.), 35/2016. (III.3.), 37/2016. (III.3.), 38/2016. (III.3.), 39/2016. (III.3.), 

40/2016. (III.3.), 41/2016. (III.3.), 43/2016. (III.3.), 44/2016. (III.3.), 46/2016. 

(III.3.) számú lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

elfogadja. 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 142/2015. (VI.18.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2016. május 31-re módosítja. 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 156/2015. (IX.17.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 203/2015. (XI.19.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2016. május 31-re módosítja. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2016. (II.4.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét adásvételi szerződés megkötésére 

vonatkozóan 2016. május 31-re módosítja. 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 34/2016. (III.3.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2016. április 15-re módosítja. 

 

 

Tárgy: A lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet és a lakáshasznosítási terv módosítása 

 

 ZMJVK 48/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi lakáshasznosítási tervről 

szóló 228/2015. (XII.17.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

S
o
rs

z.
 

B É R B E A D Á S 
2016. évi 

terv 

J o g c í m e J e l l e g e db 

1. 
szociális helyzet alapján történő lakásbérbeadás 

pályázat útján 
szociális 10 

2.  költségelven történő lakásbérbeadás pályázat útján költségelvű 15 

3.  piaci alapon történő lakásbérbeadás pályázat útján piaci 0 

4.  közgyűlés egyedi elbírálása alapján történő lakásbérbeadás 

 4.a)  szociális krízishelyzet alapján szociális 20 

 4.b)  egyéb esetben költségelvű 12 

5. bérlőkijelölési jog alapján történő lakásbérbeadás költségelvű 2 

6. nyugdíjasházi lakásbérbeadás szociális 3 

7. komfort nélküli lakásbérbeadás szociális 2 

8.  
nyugdíjasházból vagy szociális intézményből távozó 

személy részére történő lakásbérbeadás 
szociális 0 
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9. 
lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő 

megszüntetése esetén cserelakás biztosítása                            
szociális 1 

10. városérdekből történő elhelyezés esetén cserelakás biztosítása 

 10.a)    szociális helyzet alapján szociális 3 

 10.b)    szociális rászorultság hiányában költségelvű 0 

11. 
helyi gazdaság élénkítése érdekében történő 

lakásbérbeadás 
költségelvű 9 

Ö
ss

ze
se

n
: Szociális helyzet alapján történő összes lakásbérbeadás 39 

Költségelvű összes lakásbérbeadás 38 

Piaci elvű összes lakásbérbeadás 0 

Összes lakásbérbeadás  77 

 

A közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat útján hasznosítandó lakások esetén 

azok pályáztatásával összefüggő eljárásról gondoskodjon. 

  

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős:  dr. Kovács Gábor jegyző 

 

 

Tárgy: A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet I. 

negyedévi módosítása  

 

 ZMJVK 49/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „ZMJV ITP projektjeinek 

előkészítésével kapcsolatos kiadások (2016-2018. évi projektekhez)” sor 

előirányzatát 100 millió Ft-tal növeli a „Belváros-rehabilitációhoz kapcsolódó 

fejlesztések (Lakásalapból)” sor terhére, visszapótlási kötelezettség mellett.  

  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok átcsoportosításáról, 

és a kifizetett összegek pályázati támogatásból való megtérülését követő 

visszapótlásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: az átcsoportosításra:  

 a 2016. évi költségvetési rendelet I. negyedévi módosítása 

 a visszapótlásra:  2016. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

   

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint többségi tulajdonos a ZTE 

KK Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 3., cégjegyzékszám: 20-09-

066815, adószám: 13496043-2-20, a továbbiakban: a társaság) törzstőkéjének  

felemeléséhez 1.990.000 forint összeget biztosít a társaság 2016. évi működési 

támogatásának terhére. Az önkormányzat a tőkeemeléshez szükséges összeget 

készpénzben, a ZTE KK Kft. bankszámlájára történő befizetéssel bocsátja a 

társaság rendelkezésére. 

  

Határidő: 2016. május 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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Tárgy: Városi Szabadidősport Szövetség Röplabda Bizottsága névhasználati kérelme  

  

 ZMJVK 50/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Szabadidősport Szövetség 

Röplabda Bizottsága kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a „Zalaegerszegi 

Röplabdások Egyesülete” elnevezésben Zalaegerszeg város neve szerepeljen. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 

 

Határidő: 2016. április 20. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Táncoslapi út 0332/13, 0332/20, 0332/27 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 

vonásához szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala  

 

 ZMJVK 51/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonási engedélyezési 

eljárás lefolytatásához a terület-felhasználási célt az alábbiakban határozza meg: 

-  Zalaegerszeg, Táncoslapi út 0332/13, 0332/20 és a 0332/27 hrsz-ú ingatlanok 

lakótelek kialakítása és lakóépület építése céljából kerülnek belterületbe. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi megkeresések függvényében 

a belterületbe vonási eljárásokat folytassa le. 

 

Határidő:  2019. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszában 

beérkezett államigazgatási észrevételek elfogadása, valamint a településrendezési 

eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés meghozatala (Búslakpuszta 

hulladék feldolgozó)  

  

 ZMJVK 52/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az építési szabályzat módosításának 

véleményezési szakaszában beérkezett - jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező - 

véleményeket elfogadja. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az építési szabályzatot a végső szakmai 

véleményezési szakasz lezárulta után terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő:  2016. április 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
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Tárgy: Zalabesenyő 22389 és 080/4 hrsz-ú ingatlanok közötti határvonalak változásáról 

szóló határozat meghozatala  

 

 ZMJVK 53/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a zalaegerszegi 080/4 hrsz-ú 

526 m
2
 nagyságú, kivett közlekedési terület megnevezésű magántulajdonban lévő 

ingatlan külterületből különleges külterületbe (zártkertbe) vonásával. 

Felkéri a polgármester, hogy a döntésről tájékoztassa az érintetteket. 

 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A zalaegerszegi 3492 hrsz- ú ingatlan megvétele a Mártírok útja és Arany János 

út közötti átkötő út megvalósítása céljából  

 

 ZMJVK 54/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Zalaegerszeg 3492 

hrsz-ú ingatlan PR-AXIS Kft által készített értékbecslése alapján megállapított 

45.000 ezer Ft + Áfa vételi áron történő megvásárlásával. Felhatalmazza a 

polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, az ingatlan vételárának 

megfizetését három ütemben biztosítja. Tekintettel az Áfa fizetési kötelezettség 

teljesítésére is, 2016. évben 2.850 ezer Ft, 2017-2018 években a fennmaradó 

42.150 ezer Ft-ot két egyenlő részletben egyenlíti ki. Felkéri a polgármestert, 

hogy az ingatlan vételárának 2017-2018 években esedékes részleteinek az éves 

költségvetésben történő tervezéséről gondoskodjon.  

 

Határidő: szerződéskötésre: 2016. május 15. 

 pénzügyi fedezet biztosítására: a 2017. és a 2018. évi költségvetési 

 rendelet  elfogadása 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonában álló zalaegerszegi 3526/3 hrsz-ú, közterület 

megnevezésű, 691 m2 területű ingatlan az Inform-Geo 2001 Kft. által készített 

változási vázrajz szerint megosztásra kerüljön. A közgyűlés egyetért a 

telekalakítási eljárás során kialakuló zalaegerszegi 3526/6 hrsz-ú, beépítetlen 

terület megnevezésű, 351 m2 nagyságú ingatlan forgalomképessé válásával. 

 

Határidő: a telekalakítás ingatlan-nyilvántartásban történő bejegyzésére:  

 2016. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

város rendezési tervében a következő módosításokat építse be: 

 -  a 3491/10 hrsz-ú ingatlanon végighúzódó, a Vizslaparkot a belső feltáró 

úttal összekötő gyalogutat ki kell szabályozni, amely az Lk-7 jelű 

kisvárosias lakóövezetbe tartozó 3488/1 hrsz-ú ingatlant kettévágja, a 
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fennmaradó nyugati telekrész az Lk-9 jelű övezetbe olvad, lehetővé téve, 

hogy a 3491/10 hrsz-ú ingatlan szabályos telekké alakuljon; 

 -  a 2. pont szerinti telekalakítás során kialakuló 3526/6 hrsz-ú beépítetlen 

területet a 3488/1 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásával megegyező 

övezetbe kell sorolni, annak érdekében, hogy a két ingatlan 

összevonásával az AIB Kft tulajdonában lévő ingatlanon a II. ütemben 

tervezett fejlesztéshez a saját telken lehessen a lakásokhoz szükséges 

gépjármű elhelyezést biztosítani.    

 

 Határidő:  2016. június 30. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Zalaegerszeg 

Mártírok útja és az Arany János út közötti tömbbelső fejlesztése megvalósítása 

során érintett ingatlanok rendezési terv szerinti kialakításához szükséges 

pályáztatás nélkül történő értékarányos cseréjéhez.  

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.     

 

 Határidő: 2016. december 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg, bazitai TV toronyra (0156 hrsz.) az Antenna Hungária Zrt-vel 

fennálló bérleti szerződés módosítása  

 

 ZMJVK 55/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Antenna Hungária Zrt-vel a 

zalaegerszegi 0156 helyrajzi szám alatt felvett, kivett TV és rádió adó megnevezésű 

ingatlanon, a torony palástján 13 db antenna elhelyezésére jogosító 2014.11.01-től 

2024.10.31-ig terjedő időszakra kötött bérleti szerződés 14. pontját 2016. május 1-jei 

hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

„A bérbeadó engedélyezi bérlőnek a TV-tornyon összesen 15 db, az ANTENNA 

HUNGÁRIA Zrt. emblémájával ellátott, távolról is könnyen beazonosítható antenna 

elhelyezését. A szükséges műszaki feltételek megteremtése, statikai vizsgálatok 

elvégeztetése a bérlő feladata. 

A berendezések elhelyezéséért bérlő 63.240,-Ft+ÁFA/db/hó, azaz hatvanháromezer-

kettőszáznegyven forint+ÁFA/db/hó bérleti díjat köteles fizetni. 

A bérlő a bérleti díjat a bérbeadó által küldött számla alapján negyedévente köteles 

átutalni a bérbeadó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-15432704 számú 

számlájára a számla kiállításától számított 30 napon belül. A felek megállapodnak 

abban, hogy a bérleti díj minden év január 1. napjától az infláció (a KSH által 

közzétett előző évi fogyasztási árindex) mértékével megemelkedik, amelyről a 

bérbeadó a bérlőt írásban tájékoztatja. Késedelmes fizetés esetén bérbeadó a Ptk. 

6:48. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.” 

 

A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló 

törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött 

szerződés semmis. 
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A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a LÉSZ Kft ügyvezetőjét a bérleti 

szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 felkérésre: Pais Kornél ügyvezető 

 

 

Tárgy: Kiszöv Senior Táncegyüttes Egyesület kedvezményes helyiség bérlet iránti 

kérelme  

 

 ZMJVK 56/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül 

2016. április 15-től 2017. április 14-ig terjedő határozott időre, a Zalaegerszeg, 

Kazinczy tér 11. szám alatti épület első emeletén található 121,2 m
2
-es nagytermet 

bérbe adja a Kiszöv Senior Táncegyüttes Egyesület részére kedvezményes szorzó 

(0,1) alkalmazásával heti egy alkalommal 4 órás időtartamra. 
 

A bérlő a programjait minden esetben köteles egyeztetni a termet használó többi 

bérlővel. 
 

A szerződés megkötésekor érvényes bérleti díj összege: 1.774,- Ft + ÁFA/hó. A 

bérleti díj minden évben az infláció mértékével megemelkedik. 

A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkormányzat által történő más célú 

hasznosítás esetén a szerződés - 30 napos felmondási idő kikötésével - felmondható. 
 

A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak 

megfelelő óvadékot köteles fizetni. 

A helyiség használatával járó közüzemi díjak megfizetése a bérleti díjon felül a 

bérlőt terhelik.  
 

A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról szóló 

törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött 

szerződés semmis. 
 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kiszöv Senior Táncegyüttes 

Egyesülettel a bérleti szerződést aláírja.  
 

 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú építési telkek kedvezménnyel történő értékesítése a 

családok otthonteremtési kedvezményét igénybevevők részére  

 

 ZMJVK 57/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

ZMJV Közgyűlése az Otthonteremtési Program kiterjesztésével összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 455/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, az új 

lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. 
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(II. 10.) Korm. rendelet és a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető 

családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: családi otthonteremtés kedvezmény - CSOK) rendelkezéseihez 

kapcsolódóan az alábbi önkormányzati támogatások nyújtásáról rendelkezik: 

 

I. Önkormányzati lakótelkek kedvezményes értékesítése 2016. december 31-ig. 

 

Ez családi házas beépítésre alkalmas, önkormányzati tulajdonban lévő 

területekre vonatkozik. A felajánlható ingatlanok adottságaiknál fogva külön 

csomagokat alkotnak.  

 

1. csomag (korábban már pályáztatott telkek):  

- Budai völgyi u. - 4 db telek 

Zalaegerszeg 697/21 hrsz, 878 m
2
 – eladási ár bruttó 4.445.000,- Ft  

Zalaegerszeg 697/22 hrsz, 897 m
2
 – eladási ár bruttó 4.508.500,- Ft  

Zalaegerszeg 697/24 hrsz, 1.100 m
2
 – eladási ár bruttó 5.016.600,- Ft  

Zalaegerszeg 697/25 hrsz, 1.182 m
2
 – eladási ár bruttó 5.384.800,- Ft  

- Cseresznyésszeri u. 8. – 1 db telek 

Zalaegerszeg 825 hrsz, 718 m
2
 - eladási ár bruttó 3.943.350,- Ft  

-   Kaszaházi fennsík, Levendula u. - 1 db telek 

Zalaegerszeg 6316/2 hrsz-ú, 1.173 m
2
 – eladási ár bruttó 4.110.192,- Ft 

Az eladási áron felül 2.600.000,- Ft közműfejlesztési hozzájárulás 

megfizetési kötelezettség áll fenn a Kaszaházi Közműberuházó Víziközmű 

Társulat részére 

 

2. csomag (közvetett önkormányzati tulajdon): 

- Mező utca - 6 db telek - Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. tulajdona 

Fajlagos eladási ár bruttó 7.900.- Ft/m
2
 

Zalaegerszeg 5635/10 hrsz, 810 m
2
 – eladási ár bruttó 6.399.000,- Ft  

Zalaegerszeg 5635/11 hrsz, 809 m
2
 – eladási ár bruttó 6.391.100,- Ft  

Zalaegerszeg 5635/12 hrsz, 1039 m
2
 – eladási ár bruttó 8.208.100,- Ft  

Zalaegerszeg 5635/13 hrsz, 1039 m
2
 – eladási ár bruttó 8.208.100,- Ft  

Zalaegerszeg 5635/14 hrsz, 1039 m
2
 – eladási ár bruttó 8.208.100,- Ft  

Zalaegerszeg 5635/15 hrsz,1040 m
2
 – eladási ár bruttó 8.216.000,- Ft  

  

3. csomag (telekalakítás szükséges): 

- Vásártér utca I. ütem - 7 db kivett vásártér megnevezésű telek  

Kaszaháza, volt Marhavásártér, Zalaegerszeg 5816-5827 hrsz-ú ingatlanok,  

értékbecslés alapján 3853 Ft/m
2
 fajlagos árral számolva: 

902 m
2
 – eladási ár bruttó 3.475.406,- Ft 

911 m
2
 – eladási ár bruttó 3.510.083,- Ft 

913 m
2
 – eladási ár bruttó 3.517.789,- Ft 

915 m
2
 – eladási ár bruttó 3.525.495,- Ft 

1114 m
2
 – eladási ár bruttó 4.292.242,- Ft 

921 m
2
 – eladási ár bruttó 3.548.613,- Ft  

1018 m
2
 – eladási ár bruttó 3.922.354,- Ft 

 

- volt Petőfi laktanya – 7 db telek  

4815/9 hrsz-ú ingatlanon, a laktanya északi részén, az Ebergényi út mellett,  

értékbecslés alapján 5234 Ft/m
2
 fajlagos árral számolva: 
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1138 m
2
 – eladási ár bruttó 5.956.292,- Ft  

1047 m
2
 – eladási ár bruttó 5.479.998,- Ft  

1067 m
2
 – eladási ár bruttó 5.584.678,- Ft  

1044 m
2
 – eladási ár bruttó 5.464.296,- Ft  

1002 m
2
 – eladási ár bruttó 5.244.468,- Ft  

957 m
2
 – eladási ár bruttó 5.008.938,- Ft  

958 m
2
 – eladási ár bruttó 5.014.172,- Ft  

 

- Alsóerdő - 2 db telek (Azáleás utca) 

Értékbecslés alapján: 

Zalaegerszeg 24508/16 hrsz, 1498 m2 – eladási ár bruttó 5.900.000,- Ft  

Zalaegerszeg 24508/17 hrsz, 1493 m2 – eladási ár bruttó 5.900.000,- Ft 

 

Kedvezmény mértéke: a telkek bruttó forgalmi értéke alapján 

- 1 gyermek esetén 15 % 

- 2 gyermek esetén 30 % 

- 3 vagy több gyerek esetén 50 % 

 

A telekár-kedvezmény (támogatás) nyújtásának feltételei: 

- Az önkormányzat által nyújtandó kedvezmények igénybevételéhez az 

igénybevevőnek (vevőnek) előzetesen nyilatkoznia kell arról, hogy a 

családi otthonteremtés kedvezmény – (CSOK) előírásai alapján kéri a 

kedvezményt. 

- A kedvezményes telkek vételi ajánlatainak benyújtásakor az igénylőknek 

nyilatkozniuk kell az családok otthonteremtési kedvezményének (CSOK) 

alapján vállalt feltételekről, a gyermekek számának megjelölésével. 

- Az igénylők jogosultságukat a finanszírozó bankkal kötött támogatási 

szerződéssekkel tudják igazolni. 

- A vételi ajánlat érvényességéhez az építési telkek kedvezménnyel 

csökkentett bruttó eladási ára 10 %-ának megfelelő mértékű bánatpénzt 

kell befizetni az önkormányzat bankszámlájára, mely foglalónak 

minősül, és az adásvételi szerződés megkötésekor a vételárba 

beszámításra kerül. 

- A lakóház-építésre alkalmas ingatlanok kedvezményes értékesítésére 

vonatkozó felhívás megjelenését követően írásban beérkezett vételi 

ajánlatok sorrendjében történik. A vételi ajánlat érvényességéhez a 

bánatpénz befizetésének igazolása is szükséges. A bánatpénz összegének 

legkésőbb a vételi ajánlat beérkezését követő 3. munkanap végéig meg 

kell jelennie az önkormányzat bankszámláján. 

- A kedvezmény igénybevételét követően az igénybevevő (vevő) 12 

hónapon belül köteles bemutatni az önkormányzat részére a családi 

otthonteremtés kedvezmény (CSOK) alapján a finanszírozó bankkal 

kötött támogatási szerződést. 

- A kedvezmény igénybevételétől számított 18 hónapos időszakra az 

önkormányzat vételi jogot (visszavásárlási opciót) köt ki a 

kedvezményesen értékesített ingatlan visszavásárlására. 

- A finanszírozó bankkal kötendő támogatási szerződés megkötésének 

elmaradása, vagy a támogatási szerződésnek az önkormányzat részére 

megfelelő határidőben történő bemutatásának elmaradása, illetve a 

támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének elmaradása 
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esetén az igénybevevő (vevő) köteles az önkormányzat által nyújtott 

kedvezmény összegét 30 napon belül visszafizetni az önkormányzat 

részére. 

- A jogtalanul igénybevett önkormányzati telekár-kedvezmény (támogatás) 

visszafizetésének elmaradása esetén az önkormányzatnak meg kell tennie 

a szükséges jogi lépéseket a követelés behajtása érdekében. 

- Az önkormányzati kedvezmény (támogatás) összegét jelzálogként be kell 

jegyezni az eladott önkormányzati ingatlanok tulajdoni lapjára. 

 

A közgyűlés a családok otthonteremtési kedvezményével (CSOK) 

kapcsolatosan felkéri a polgármestert és a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 

vezérigazgatóját, tegye meg a szükséges intézkedéseket a határozati javaslat I. 

pontjában felsorolt önkormányzati ingatlanok építési telek céljára történő 

kedvezményes értékesítése érdekében. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok kedvezménnyel 

történő értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződések aláírására.  

A közgyűlés felkéri a polgármestert, gondoskodjon Zalaegerszeg város Építési 

Szabályzatának (ZÉSZ) megfelelő módosításáról a volt Petőfi laktanya 

(Zalaegerszeg 4815/9 hrsz) területére vonatkozóan. 

 

Határidő: 2016. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 felkérésre: Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója 

 

II. Pénzügyi támogatások nyújtása 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet egyidejű 

megjelölése mellett 

- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról 

szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet és  

-  a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 

otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet  

előírásaival összhangban dolgozza ki az önkormányzat által nyújtható külön 

pénzügyi támogatás részletes feltételrendszerét, és az arra vonatkozó új 

önkormányzati rendeletet terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő: 2016. május 12. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

III. Tömblakások, társasházi lakások építésére alkalmas önkormányzati területek 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a családi otthonteremtési 

kedvezmény (CSOK) minél hatékonyabb igénybevételéhez kapcsolódóan tegye 

meg a szükséges intézkedéseket a tömblakások, társasházi lakások építésére 

alkalmas alábbi önkormányzati területek értékesítése érdekében: 

- Dózsa u. 2. (Zalaegerszeg 4205 hrsz-ú, 739 m
2
 nagyságú, kivett lakóház, 

udvar, gazdasági épület megnevezésű) ingatlan pályázati eljárás 

keretében 
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- Eötvös u. 18. (Zalaegerszeg 3193 hrsz-ú, 917 m
2
 nagyságú, kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű) ingatlan 

- Eötvös u. 20. (Zalaegerszeg 3192/2 hrsz-ú, 385 m
2
 nagyságú, kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű) ingatlan 

- Mártírok u. 50. (Zalaegerszeg 3242 hrsz-ú, 553 m
2
 nagyságú, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű) ingatlan 

- Flórián u. déli részén (a Zalaegerszeg 3522-3525 hrsz-ú ingatlanokon), 

telekalakítási eljárás lefolytatásával mintegy 800 m
2
 nagyságú, 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanként beépítésre alkalmas 

saroktelekként kialakítható ingatlan 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert ezen önkormányzati területek 

értékesítéséhez szükséges intézkedések, megtételére és a beépítésre alkalmas 

területek adásvételi szerződéseinek aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a TOP 6.6.1-15 kódszámú Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú projekt felhívásra  

 

 ZMJVK 58/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP 6.6.1-15 azonosítószámú 

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” felhívásra benyújtandó 

támogatási kérelmek tartalmát az alábbi helyszínek tekintetében jóváhagyja:  
 

1. Zalaegerszeg Ola utca 10-12.   

2. Zalaegerszeg Kinizsi utca 105. 

3. Zalaegerszeg Hegyalja utca 39. 

4. Zalaegerszeg Andráshida utca 5. 

5. Zalaegerszeg Nemzetőr utca 15. 

6. Zalaegerszeg Göcseji utca 53. 

7. Zalaegerszeg Wlassics Gyula utca 13. 

8. Zalaegerszeg Petőfi utca 21-25. 

9. Zalaegerszeg Botfy Lajos utca 1. 

10. Zalaegerszeg Köztársaság utca 55/A. 

11. Zalaegerszeg Köztársaság utca 55. 
 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelmek határidőn belüli 

benyújtásáról és a szükséges intézkedésekről gondoskodjon. 

 

Határidő:  2016. augusztus 31.  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
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Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása „Andráshidai Óvoda építése” címmel a TOP 

6.2.1-15 kódszámú Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztése tárgyú projekt felhívásra  

 

 ZMJVK 59/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP 6.2.1-15 azonosítószámú 

„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” 
felhívásra „Andráshidai Óvoda építése” címmel benyújtandó támogatási kérelem 

tartalmát az előterjesztés alapján jóváhagyja.  
 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. április 29. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Támogatási kérelmek benyújtása a TOP 6.2.1-15 kódszámú Családbarát, 

munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése tárgyú projekt 

felhívásra - Városi óvodák, bölcsődék korszerűsítési program 
 

 ZMJVK 60/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP 6.2.1-15 azonosítószámú 

„Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” 
felhívásra benyújtandó „Városi óvodák, bölcsődék korszerűsítési program”-hoz 

kapcsolódó támogatási kérelmek tekintetében jóváhagyja az alábbi intézményi 

prioritást: 

 

1. Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Andráshidai Tagóvoda (új óvoda építése) 

2. Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék - Napsugár Bölcsőde 

3. Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen u. Tagóvoda 

4. Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvoda és a 

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék - Cseperedő Bölcsőde  

5. Zalaegerszeg Landorhegyi Óvoda Kodály Z. u. Tagóvoda 

6-7.  Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Kosztolányi téri Tagóvoda  

 Zalaegerszeg Landorhegyi Óvoda Űrhajós u. Székhely 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a prioritási lista alapján, igazodva a 

rendelkezésre álló forráskerethez, a támogatási kérelmek határidőn belüli 

benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 2016. július 31.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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Tárgy: Mária zarándokút Zalaegerszeget érintő szakaszával kapcsolatos kérdések 

megtárgyalása  

 

 ZMJVK 61/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozni kíván a Mária Út 

Közhasznú Egyesülethez. (8200 Veszprém, Házgyári út 7.)  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon csatlakozáshoz 

szükséges intézkedések megtételéről és a belépési nyilatkozat aláírásáról, 

valamint a 2016. évi egyesületi tagdíj pénzügyi fedezetének költségvetésben 

való biztosításáról. 
 

Határidő:  2016. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

2.  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évtől gondoskodjon az 

egyesületi tagdíj pénzügyi fedezetének a mindenkori költségvetésben való 

biztosításáról. 

 

Határidő:  mindenkori költségvetés rendelet elfogadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Mária Út 

Közhasznú Egyesülettel együtt kíván működni a Mária Úttal kapcsolatos 

fejlesztések GINOP-7.1.7-16 Kulturális tematikus hálózatok fejlesztése című 

felhívásra benyújtandó pályázati projekt megvalósításában. 

 A közgyűlés felkéri a polgármestert Zalaegerszeg város – projektbe illeszkedő 

- fejlesztési igényeinek meghatározására, és döntésre a közgyűlés elé 

terjesztésére. 

 

Határidő:  2016. november 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájának (2016-2020) elfogadása  

 

 ZMJVK 62/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Zalaegerszeg Zöldfelületi 

Stratégiáját (2016-2020). Felkéri a polgármestert, hogy minden évben tegyen 

javaslatot a Közgyűlésnek Zalaegerszeg zöldfelületeinek fejlesztésére vonatkozóan.  

Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a mindenkori éves költségvetés 

tervezésekor lehetőség szerint biztosítson fedezetet a kijelölt projektek tervezési 

és/vagy kivitelezési munkálataira. 

 

Határidő: feladatok meghatározása minden év október 31. napjáig, 

 új stratégia megalkotására 2020. április 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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Tárgy: A „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című pályázaton való 

önkormányzati részvételhez szükséges önerő biztosítása  

 

 ZMJVK 63/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának részvételét a Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda 

Radnóti utcai Székhelyóvodájára és a Kertvárosi Óvoda Napsugár utcai 

Tagóvodájára vonatkozóan az OVI-Foci Közhasznú Alapítvány által meghirdetett 

pályázaton. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a program megvalósításához 

együttesen legfeljebb bruttó 5.700.000,- Ft önrész biztosításáról gondoskodik a 2017. 

évi költségvetésben. 

 

Határidő:  a pályázat benyújtásának hiánypótlása tekintetében 2016. április 18.  

 az önrész biztosítása tekintetében 2017. évi költségvetés elfogadása 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Hozzájárulás a ZTE Football Club Zrt. részére a 2016. évi TAO-s pályázat 

benyújtásához 

 

 ZMJVK 64/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárulását adja a ZTE 

Football Club Zrt. közreműködésével a Városi Ifjúsági Sportcentrumban (1. sz. 

melléklet) 6522/1 helyrajzi számú 61.384 m
2
 „sporttelep” megnevezésű 

ingatlanon élő és műfüves pályák felújításához, a Stadion mögötti (2. sz. 

melléklet) 0877/3 helyrajzi számú 53.533m
2
 „kivett sporttelep” megnevezésű 

ingatlanon élőfüves edzőfelület kiépítéséhez és a hozzájuk tartozó 

pályavilágítás megvalósításához, raktár vizesblokk konténer, locsolókút, 

valamint egy 400 fős mobillelátó telepítéséhez. 

  

Határidő: 2016. április 14. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a ZTE FC által elkészített 

sportfejlesztési program keretében, a Zalaegerszeg 6522/1 helyrajzi számú 

„sporttelep” megnevezésű ingatlan, a 0877/3 helyrajzi számú „kivett 

sporttelep” megnevezésű ingatlan vonatkozásában előzetesen, írásban 

hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 

évre, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam 

javára az ingatlan- nyilvántartásba az igénybe vett kedvezmény mértékéig 

jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés értelmében. A jelzálogjognak 

az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésnek a járulékos költségei a ZTE 

FC-t terhelik. 

 

Határidő: 2017. július 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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3. Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetése tervezésekor vizsgálja meg a ZTE 

Football Club Zrt. által benyújtott 2016-os TAO-s pályázathoz szükséges 

önrész biztosításának lehetőségét. 

 

Határidő: 2017. évi költségvetés tervezése 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Köztéri alkotások elhelyezése  

 

 ZMJVK 65/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Farkas Ferenc szobrászművész 

„Fiatalok” nevű alkotását a Deák téren kívánja elhelyezni.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szobor 

elhelyezéséről és ünnepélyes felavatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

2016. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzat terhére. 

 

Határidő:  2016. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabolcs Péter szobrászművész 

„Sakkozók” nevű alkotását a Dísz téren kívánja elhelyezni.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szobor 

elhelyezéséről és ünnepélyes felavatásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

2016. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzat terhére. 

 

Határidő:  2016. május 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása  

 

 ZMJVK 66/2016. (IV.14.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatainak 

megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a polgármesteri 

rendelkezésű keret terhére: 

Ssz. Alapítvány megnevezése Cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Tanulókért és az Iskoláért  

Ady Alapítvány 

folyosói dekorációs kép  

és falitábla készítése 
50.000 Ft 

2. 
Magyar Olaj- és Gázipari  

Múzeum Alapítvány 
vendégek fogadása 96.000 Ft 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
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II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Kertváros városrész 

Településrészi Önkormányzat javaslatának megfelelően, az alábbi támogatást 

biztosítja: 

Ssz. Alapítvány megnevezése Cél 
Támogatás 

összege 

1. 
„A Remény Gyermekei” Alapítvány 

Agysérült Gyermekekért 

környezetszépítés 

(kerítés festése, homokozó építése…) 
30.000 Ft 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 

és Sport Bizottság 44/2016/2. és 46/2016. számú határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Besenyő a 2000-es Években 

Alapítvány 

Nyomdaköltség, dekorációs anyagok,  

kellékek beszerzése 
30.000,- Ft 

2. 
A Tanulókért és az Iskoláért  

Ady Alapítvány 
Kézműves alapanyagok vásárlása 30.000,- Ft 

3. Gyermekhangok Alapítvány 

A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

kórusa 5 napra az olaszországi Goriziaba 

utazik cserekapcsolatuk folytatásaként – 

Belépők vásárlása 

50.000,- Ft 

4. 
Dózsa György Általános 

Iskoláért Alapítvány 

Dózsa-napok rendezvénysorozatának 

támogatása 
150.000,- Ft 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 

52/2016/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítványok 

részére biztosít támogatást: 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege 

1. Gyermekhangok Alapítvány 

A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

kórusa 5 napra az olaszországi Goriziaba 

utazik cserekapcsolatuk folytatásaként 

50.000,- Ft 

2. Lakhatásért Közalapítvány Működési költségek támogatása 40.000,- Ft 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 
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Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

V. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális, Lakás és 

Egészségügyi Bizottság 42/2016/2. sz. határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

 szervezet pályázott cél 
Megítélt 

összeg 

1. 
„Cseperedő” Zalaegerszegi 

 Bölcsődei Alapítvány 
Tárgyi eszközök beszerzése 50.000,- Ft 

2. 
„Tipegő” Zalaegerszegi  

Bölcsődei Alapítvány 
Tárgyi eszközök beszerzése 50.000,- Ft 

3. 
Egészséges és Derűs Kisgyermekért 

Zalaegerszegi Bölcsődei Alapítvány 
Tárgyi eszközök beszerzése 50.000,- Ft 

4. Harris Egészségkereső Alapítvány Működési költségek kiegészítése 25.000,- Ft 

5. 
A „Remény Gyermekei” Alapítvány 

Agysérült Gyermekekért 

Speciális terápiás szoba kialakítása 

(Snoezelen szoba) 
40.000,- Ft 

6. 
Zalaegerszegi Gasparich úti 

 Idősek Otthonáért Alapítvány 

Tárgyi eszköz beszerzés (biztonsági övek 

kerekesszékhez) 
90.000,- Ft 

7. 
Zárda Utcai Időskorúak  

Otthonáért Alapítvány 

A Kolping Otthon működési költségeinek 

kiegészítése 
50.000,- Ft 

8. Ispita Alapítvány Közösségi program megvalósítása 50.000,- Ft 

9. 
Egyszülős Családokért  

Zalai Krízisközpont Alapítvány 

Családi közösségépítő programok 

megvalósítása 
30.000,- Ft 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő családok lakáskérelme (Zárt ülés) 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 68/2016. (IV.14.) sz. határozatával 5 családot 

rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel a közgyűlési lakáskeret terhére 

önkormányzati bérlakásra bérlőnek jelölt ki. 

 

 

Tárgy: Multifunkcionális sportpálya építése a kertvárosi városrészben 

 

 ZMJVK 70/2016. (IV.22.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Magyar Labdarúgó 

Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program keretében rekortán 

pályaépítésre szóló pályázat benyújtásához az Eötvös József és Liszt Ferenc 

Általános Iskola Székhelyének udvarán (Zalaegerszeg, Köztársaság út 68.) történő 

megvalósítással. 
 

Határidő: 2016. április 27. 

Felelős:   Balaicz Zoltán polgármester  

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az MLSZ lebonyolításával felépülő 

Kertvárosi multifunkcionális sportpálya megépítéséhez szükséges 30%-os önerőt a 
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39.500.000.- Ft teljes bruttó beruházási költséghez viszonyítottan legfeljebb 

11.850.000.- Ft összegben a 2017. évi költségvetésben biztosítja.  A szükséges TAO 

forráshoz (a teljes beruházási költség nettó összegének 70%-a) az Önkormányzat 

biztosít támogató partnert. Az önerő átutalására a tényleges teljes bruttó beruházási 

költség megállapítását követően, ahhoz viszonyított mértékben kerülhet sor. 

 

Határidő: az önerő összegének biztosítására: a 2017. évi költségvetés tervezése 

Felelős:   Balaicz Zoltán polgármester  

 

3. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a 

Zalaegerszeg, Köztársaság út 68. szám alatti multifunkcionális sportpálya 

kialakítására, használatára és hasznosítására, valamint karbantartására vonatkozó, 

valamint az Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskolával kötendő együttműködési 

megállapodások aláírására, a szükséges egyéb nyilatkozatok és a jelzálogjog 

biztosítására vonatkozó okirat aláírására. 

 

Határidő: 2017. július 31. 

Felelős:   Balaicz Zoltán polgármester 
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