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SZEMÉLYI RÉSZ 
 

ZMJVK 158/2017. (IX.14.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlése bizottságába és albizottságába 

nem képviselő tag megválasztása 

 

ZMJVK 159/2017. (IX.14.) sz. hat. Felügyelő bizottságokba tagok 

megválasztása 

 

 

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

ZMJVK 22/2017. (IX.22.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

ZMJVK 23/2017. (IX.22.) ÖR. a Fiatal Családok Otthonáról szóló 

19/2000. (IV.07.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 



 

ZMJVK 25/2017. (IX.22.) ÖR. a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. 

(II.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
ZMJVK 154/2017. (IX.14.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 155/2017. (IX.14.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve és a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

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

önkormányzati rendelet módosítása 

 

ZMJVK 156/2017. (IX.14.) sz. hat. Luther Márton szobrának elhelyezése 

  

ZMJVK 157/2017. (IX.14.) sz. hat. A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. 

(II.13.) önkormányzati rendelet III. 

negyedévi módosítása 

 

ZMJVK 160/2017. (IX.14.) sz. hat. Alapítványok támogatása 

 

 ZMJVK 161/2017. (IX.14.) sz. hat. Csatlakozás a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

rendszer 2018. évi fordulójához 

 

ZMJVK 162/2017. (IX.14.) sz. hat. Közterületek nevének javítása, 

megszüntetése, közterületek jelleggel 

történő kiegészítése, közterület átnevezése 

 

ZMJVK 163/2017. (IX.14.) sz. hat. Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék 

alapító okiratának módosítása 

 

ZMJVK 164/2017. (IX.14.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

középtávú szociális szolgáltatásszervezési 

koncepciójának aktualizálása 

 

ZMJVK 165/2017. (IX.14.) sz. hat. Feladat-ellátási szerződés megkötése 

óvodai feladatok ellátására Kisbucsa 

Község Önkormányzatának Képviselő-

testületével 

 

ZMJVK 166/2017. (IX.14.) sz. hat. A zalaegerszegi 0235 hrsz-ú vagyontárgy 

üzleti vagyonba sorolása 

 



ZMJVK 167/2017. (IX.14.) sz. hat. ZTE Súlyemelő Klub edzőterem 15 éves 

használata 

 

ZMJVK 168/2017. (IX.14.) sz. hat. A 2017. június 28. napi felhőszakadás és 

orkán erejű szél miatt keletkezett károk vis 

maior pályázatának hiánypótlása 

  

ZMJVK 169/2017. (IX.14.) sz. hat. A családok otthonteremtési kedvezményét 

igénybevevők részére értékesítendő építési 

telkekre vonatkozó közgyűlési határozat 

felülvizsgálata 

 

ZMJVK 170/2017. (IX.14.) sz. hat. Tulajdonosi hozzájárulás és Nyilatkozat 

jóváhagyása a Zalaegerszeg 4983/22 hrsz 

alatti ingatlanon (8900 Zalaegerszeg, 

Landorhegyi út 35.) a „Nevelőszülői 

hálózatok infrastrukturális és szakmai 

fejlesztése” című EFOP-2.2.14-17 

kódszámú pályázati felhívás keretében 

benyújtandó projekthez 

 

ZMJVK 171/2017. (IX.14.) sz. hat. Pályázat benyújtása „A hazai 

hulladékgazdálkodással és szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági 

szemléletformálásra fordítható támogatás” 

című pályázati felhívásra 

 

ZMJVK 172/2017. (IX.14.) sz. hat. A 15 éves víziközmű gördülő Fejlesztési 

Terv jóváhagyása a 2018-2032. közötti 

időszakra 

 

ZMJVK 173/2017. (IX.14.) sz. hat. A Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása 

és közművekkel való ellátása című, TOP-

6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosító-

számú projekt műszaki tartalom bővülése, 

költségnövekmény kérelem benyújtása 

 

ZMJVK 174/2017. (IX.14.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és intézményei 

bankszámla vezetése (ZÁRT ÜLÉS) 

 

ZMJVK 175/2017. (IX.14.) sz. hat. Önkormányzati bérlakás biztosítása 

közgyűlési lakáskeret terhére (ZÁRT 

ÜLÉS) 

 

ZMJVK 176/2017. (IX.14.) sz. hat. Szociális krízishelyzetben lévő személy 

lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS) 

 

ZMJVK 177/2017. (IX.14.) sz. hat. Lakásbérleti jogviszony visszaállítása 

(ZÁRT ÜLÉS) 



 

ZMJVK 178/2017. (IX.14.) sz. hat. Közgyűlés egyedi elbírálása alapján 

biztosított lakás bérbeadási idejének 

méltányosságból való meghosszabbítása 

(ZÁRT ÜLÉS) 

 

ZMJVK 179/2017. (IX.14.) sz. hat. Köztemetés megtérítésre ügyében 

benyújtott fellebbezés elbírálása (ZÁRT 

ÜLÉS) 

 

ZMJVK 180/2017. (IX.14.) sz. hat. Méltányossági segély elutasítása ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálása (ZÁRT 

ÜLÉS) 

 

 

 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 
 A közgyűlés 2017. szeptember 14-i ülésén 

tárgyalt tájékoztatók 

 

 



SZEMÉLYI RÉSZ 
 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságába és albizottságába 

nem képviselő tag megválasztása  

 

ZMJVK 158/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 14-i hatállyal 

a) Chománé Katona Erzsébetet, a Szociális, Lakás és Egészségügyi 

Bizottság nem képviselő tagját visszahívja,  

b) Lóránt Zoltánt, az Ifjúsági és Sport Albizottság tagját visszahívja. 

  

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 15-i hatállyal 

megválasztja  

a) a Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának  

Dr. Kemes-Teleky Noémit (8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty M. u. 23.), 

b) az Ifjúsági és Sport Albizottság tagjának Mátyás Orsolyát (8900 

Zalaegerszeg, Stadion u. 1. V/76.)  

                    

3. A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 Határidő: 2017. szeptember 15. 

 Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 

Tárgy: Felügyelő bizottságokba tagok megválasztása  

 

ZMJVK 159/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

1.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 14-i hatállyal: 

a) a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági 

tagsága alól Takács Józsefet visszahívja, 

b) az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. felügyelő bizottsági tagsága alól 

Komáromy Hajnal Csillát visszahívja, 

c) a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottsági tagsága alól  

Pál Tamást és Szakács Csabát visszahívja. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 15-től 2019. 

december 19-ig megválasztja: 

a)  a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsága 

tagjának: 

 Bécsi Melindát (anyja neve: Pork Éva, lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, 

Kisbükk dűlő 7.) 



b)  az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. felügyelő bizottsága tagjának: 

 Kiss Ferencet (anyja neve: Szabó Ilona, lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, 

Esze Tamás utca 46.) 

c) a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. felügyelő bizottsága tagjának: 

 Dr. Orsós Ferencet (anyja neve: Orsós Mária, lakcíme: 8900 

Zalaegerszeg, Rózsás u. 4) 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 15-től 2020. 

január 31-ig megválasztja a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. felügyelő 

bizottsága tagjának: 

1. Kemes Lajost (anyja neve: Laposa Mária, lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, 

Ola út 18/c.) 

2. Reman Ervint (anyja neve: Reman Ibolya, lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, 

Vizslaparki út 29.) 

 

4. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az 

érintetteket és a társaságok vezető tisztségviselőit tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

  Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 

 

 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

22/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. §-ában, 39. § (3) 

bekezdésében, 41. § (4) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, 44-45. §-ában, 46. § (3) 

bekezdésében, 48. §-ában, 49. § (2) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. § 

(1) bekezdés n) pontjában, 53. §-ában, 57. §-ában, 59. § (2) bekezdésében, 62. § (1) 

bekezdésében, 68. § (2) és (3) bekezdésében, 82. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésében, 

120. § (1) bekezdés d) pontjában, 143. § (4) bekezdés f) pontjában, a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 33. §-ában, 34. § (1) bekezdés c) pontjában, 34. § (2) 

bekezdésében, 92. §-ában, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket 

rendeli el: 

 

1. § Hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 35. §-a előtti címben a 

„népi kezdeményezés” szövegrész, valamint a 35. § (2) bekezdése. 

   

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti. 
 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

23/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete  

a Fiatal Családok Otthonáról szóló  

19/2000. (IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

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

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Fiatal Családok Otthonáról szóló 19/2000. (IV. 07.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) a következő 7/B. §-sal egészül ki: 

„7/B. § 

(1) Érvénytelen a pályázat, ha 

a) határidőn túl nyújtották be,  

b) nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,  

c) a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekről és körülményekről nem vagy hiányosan 

 nyilatkozott,  

d) a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más 

 módon kívánta megtéveszteni az önkormányzatot, 

e) a kiírásban előírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,  

f) a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg. 

(2) Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy 

a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcímnélküli önkormányzati lakáshasználó volt,  

b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott, 

c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 

 6:348. § (1) bekezdése alapján felmondással szűnt meg, 

d) aki olyan önkormányzati bérlő háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy 

 tartózkodási hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, 

 valamint 6:348. § (1) bekezdése alapján felmondással szűnt meg,  

e) akinek lakhatása jogcímnélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élő más 

 személyként önkormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos 

 díjtartozás vagy közüzemi díjtartozás miatt szűnt meg. 

(3) Az ötéves időtartamot az a)-b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény 

bekövetkezésétől, a c)-e) pontok esetében a lakás visszaadásának időpontjától kell számítani. 

(4) Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelő 

szerv) felé fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minősítéséig.” 

 

2. § Az R. 7. § (2) és (3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében és 16. § (4) bekezdésében a 

„Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság” szövegrész helyébe a 

„lakásügyekért felelős szakbizottság” szövegrész lép. 

 

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

hatályát veszti. 
 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 
 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

25/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi költségvetésről szóló  

6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében és a 

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

kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. 

évi XC. 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 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket 

rendeli el:           

 

1. §  A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet (a 

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

 

„(1)   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi összes bevételét 27.223.473 

E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 16.648.285 E Ft-ban hagyja 

jóvá, melynek jogcímei: 

        Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről              3.133.542 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                4.044.035 E Ft 

- közhatalmi  bevételek               5.436.320 E Ft 

- működési bevételek               3.488.168 E Ft 

 - felhalmozási bevételek                  392.101 E Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök  120.434 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    33.685 E Ft 

 

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

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)   A 2017. évi összes kiadást 27.223.473 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 27.124.251 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

        Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         3.758.554 E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            919.683  E Ft 

- dologi kiadások         5.853.116  E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai            134.366  E Ft 

- egyéb működési célú kiadások         2.157.049  E Ft   

                ebből: működési célú tartalék            309.602  E Ft 

- beruházási kiadások       11.145.775  E Ft 

- felújítási kiadások         2.846.710  E Ft 

                ebből: tartalék                4.830  E Ft 

- egyéb felhalmozási célú kiadások            308.998  E Ft 

 



A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. 

és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

(3)  A költségvetési hiány összegét 10.475.966 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 

1.479.515 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 8.996.451 E Ft-ban állapítja meg.  

 

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek  maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                             1.552.537 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                        7.481.225 E Ft   

Betétek megszüntetése  felhalmozási célra:                               154.688 E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                             1.386.738 E Ft                           

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   10.575.188 E Ft 

  

        Finanszírozási kiadások (működési célra):                                   73.022 E Ft 

        Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízing fejlesztési célra)  26.200 E Ft                      

                                          Finanszírozási kiadás összesen:              99.222 E Ft” 
  
 

 

2. §   Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

            „(1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.089,5 főben, a 10. mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá.” 

 

3. §    Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7.,  8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet  1., 

2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és  9. melléklete lép. 

 

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

napon hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző  

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2017. III. névi módosítás” xls. dokumentumban találhatóak

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/29423/2017_IIInevi_modositas.xls


A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI  

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

 

ZMJVK 154/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

1.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 

157/2011.(VI.23.), 20/2016.(II.4.), 161/2016.(IX.15.), 193/2016/III.(XI.24.), 

1/2017/1.(I.20.), 30/2017/5.(III.2.), 34/2017/7.,8.(III.9.), 51/2017/II.(III.17.), 

57/2017/4.(IV.13.), 63/2017/2.,3.(IV.13.), 76/2017.(V.18.), 77/2017.(V.18.), 

88/2017.(V.18.), 93/2017.(V.18.), 95/2017.(V.18.), 96/2017.(V.18.), 

101/2017.(V.18.), 103/2017.(V.18.), 114/2017/II.,III.(VI.15.), 

115/2017.(VI.15.), 116/2017.(VI.15.), 117/2017.(VI.15.), 118/2017.(VI.15.), 

119/2017.(VI.15.), 120/2017.(VI.15.), 124/2017.(VI.15.), 125/2017.(VI.15.), 

126/2017.(VI.15.), 128/2017.(VI.15.), 129/2017/1.,2.(VI.15.), 

132/2017.(VI.15.), 134/2017.(VI.15.), 135/2017.(VI.15.), 136/2017.(VI.15.), 

137/2017.(VI.15.), 139/2017.(VII.6.), 140/2017.(VII.6.), 145/2017.(VII.6.), 

147/2017.(VII.6.), 148/2017.(VIII.09.), 149/2017.(VIII.09.), 

151/2017.(VIII.31.) számú lejárt határidejű közgyűlési határozatok 

végrehajtásáról elfogadja. 

2.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 151/2015.(IX.17.) sz. 

közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi. 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 64/2016.(IV.14.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontja a végrehajtási határidejét 2017. december 31-

re módosítja. 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 70/2016.(IV.22.) sz. 

közgyűlési határozat 3. pontja végrehajtási határidejét 2017. november 30-ra 

módosítja. 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 163/2016.(IX.15.) sz. 

közgyűlési határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2017. december 31-re 

módosítja. 

6.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 184/2016.(X.20.) sz. 

közgyűlési határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2017. december 31-re 

módosítja. 

7.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 211/2016.(XI.24.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontja végrehajtási határidejét 2017. december 31-re 

módosítja. 

8.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 252/2016.(XII.15.) sz. 

közgyűlési határozat 5. pontja végrehajtási határidejét 2017. december 31-re 

módosítja. 

9.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/2017.(II.9.) sz. közgyűlési 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

10.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 99/2017.(V.18.) sz. közgyűlési 

határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2017. szeptember 30-ra módosítja. 

11.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100/2017.(V.18.) sz. 

közgyűlési határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2017. szeptember 30-ra 

módosítja. 

12.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 113/2017.(VI.15.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét támogatási megállapodás 

megkötésére vonatkozóan 2017. október 31-re módosítja. 



13.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 122/2017.(VI.15.) sz. 

közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi. 

14.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 123/2017.(VI.15.) sz. 

közgyűlési határozat 1. pontja végrehajtási határidejét 2017. október 1-re 

módosítja. 

15.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 130/2017.(VI.15.) sz. 

közgyűlési határozat 4. és 5. pontja végrehajtási határidejét 2017. október 31-

re módosítja. 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg 

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

rendelet módosítása  
 

ZMJVK 155/2017. (IX.14.) sz. határozata 
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 15-i hatállyal 

elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének leírását az 

előterjesztés 2. melléklete, valamint a Településszerkezeti Tervét az előterjesztés 3. 

melléklete szerinti tartalommal. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon.  

 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

 

Tárgy: Luther Márton szobrának elhelyezése 

 

ZMJVK 156/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Farkas Ferenc Zalaegerszegért 

díjas szobrászművész Luther Márton szobrát az evangélikus templom keleti 

oldalán – a Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség tulajdonát képező 

területen – kívánja elhelyezni „Luther Márton – A Szentírás doktora 1483-1546 

/ Állíttatta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a reformáció 500. 

évfordulója alkalmából” felirattal 2017. október 28-án. 

 

Határidő:  2017. október 28. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szoborral 

kapcsolatos kiadások első ütemének és a térkialakításhoz szükséges 

13.869.000,- Ft összegű fedezet biztosításáról a költségvetés harmadik 

negyedéves módosításakor.   

 

Határidő:  a költségvetés harmadik negyedéves módosítása 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 



3.  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szoborral 

kapcsolatos kiadások második üteméhez szükséges 6.000.000,- Ft összegű 

fedezet tervezéséről a 2018. évi költségvetésben. 

 

Határidő:  a 2018. évi költségvetés előkészítése 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

4.  A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szobor elhelyezésével 

kapcsolatosan szükséges szerződések megkötésére. 

 

Határidő:  2017. szeptember 20. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

Tárgy: A 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet III. 

negyedévi módosítása  

 

ZMJVK 157/2017. (IX.14.) sz. határozata 

  

1.   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „TOP és egyéb pályázatok 

előkészítése és önerő biztosítása” sor előirányzatát 30 millió Ft-tal növeli a 

Lakásalap pénzeszközeinek bevonásával, visszapótlási kötelezettség mellett.  

      A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról, és a 

kifizetett összegek pályázati támogatásból való megtérülését követő 

visszapótlásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő: az átcsoportosításra:  a 2017. évi költségvetési rendelet III. 

negyedévi módosítása  

  a visszapótlásra:  2018. június 30. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

  2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7/2017.(II.09.) sz. határozata 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 „1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját 

bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évre és az azt követő három évre 

várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

ezer forintban 

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 5.168.500 5.200.000 5.250.000 5.300.000 

 Tulajdonosi bevételek   02 83.691 85.000 85.000 85.000 

 Díjak, pótlékok, bírságok  03 11.820 8.500 8.500 8.500 

 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi 

eszközök értékesítése 
 04 392.101 300.000 300.000 300.000 

 Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
 05     



 Privatizációból származó bevételek  06     

 Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 
 07     

 Saját bevételek (01+... +07)  08 5.656.112 5.593.500 5.643.500 5.693.500 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2.828.056 2.796.750 2.821.750 2.846.750 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet 

terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) 
 10 25.248 44.141 88.398 87.057 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 25.248 44.141 88.398 87.057 

 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  12     

 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő 

fizetési kötelezettség 
 13     

 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  14     

 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  15     

 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 3.250 8.500 48.125 47.125 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20 3.250 8.500 48.125 47.125 

 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 28.498 52.641 136.523 134.182 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 
 29 2.799.558 2.744.109 2.685.227 2.712.568 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 

kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  2017. évi zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása  

 

ZMJVK 160/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának 

megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a polgármesteri 

rendelkezésű keret terhére: 

 

 

 



 

Ssz. Alapítvány megnevezése Cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Akarattal és Hittel 

Alapítvány 

gyógykezelés körülményeinek javítása, 

gyógyászati eszközök beszerzése 
100.000 Ft 

2. 
Országos Mentőszolgálat 

Alapítvány  

LSU motoros szívó, infúziós pumpa 

beszerzése a Zalaegerszeg Mentőállomás 
részére 

100.000 Ft 

3. 
Besenyő a 2000-es 

években Alapítvány 

Karinthy Színpad szakmai munkájához 

(jelmezek, díszletek vásárlása, a különböző 

helyszínekre történő utazások, stb. költségei) 

100.000 Ft 

4. 
Gyermekművészetért 

Alapítvány 
Országos Lubik Imre Trombitaverseny 100.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2017. október 13. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Andráshida Városrész 

Településrészi Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány 

részére biztosít támogatást az Andráshida Városrész Településrészi 

Önkormányzat kerete terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Cél 
Támogatás 

összege 

Határozat 

száma 

1. 
Kéz a Kézben 

Gyermekeinkért Alapítvány 
programok 60.000 Ft 

1/2017.             

(V. 30.) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2017. október 13. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kertvárosi Városrész 

Településrészi Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány 

részére biztosít támogatást a Kertvárosi Városrész Településrészi 

Önkormányzat kerete terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Cél 
Támogatás 

összege 

Határozat 

száma 

1. 
„Zalaegerszegi Napsugár 

Alapítvány” 
kirándulás autóbusz költsége 180.000 Ft 

17/2017.             

(IX. 6.) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2017. október 13. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 



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

és Sport Bizottság 101/2017/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az 

alábbi alapítvány részére biztosít támogatást az Intézmények és civil szervezetek 

támogatása, rendezvényeik finanszírozása költségvetési sor terhére. 

 
Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél Támogatási összeg 

1. 
JAVK Olvasóinkért 

Könyvtári Alapítvány 

„Adventi mesék” – 41. 

Mesemondó verseny 

megrendezése 

25.000 Ft 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2017. október 13. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához 

 

ZMJVK 161/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozik a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. 

Felkéri a polgármestert, gondoskodjon az erről szóló szándéknyilatkozat aláírásáról, 

valamint tegye meg a pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket. Az 

ösztöndíj fedezetét a közgyűlés a szociális és igazgatási ágazat kerete terhére 

biztosítja.  

 

Határidő:  a csatlakozási nyilatkozat beküldésére 2017. október 2. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Közterületek nevének javítása, megszüntetése, közterületek jelleggel történő 

kiegészítése, közterület átnevezése 

 

ZMJVK 162/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, Zalaegerszeg városban a 

következő közterületek nevének javítását, megszüntetését, közterület jelleggel 

történő kiegészítését javasolja. 

Jelenlegi közterületnév    Javasolt közterületnév 

Avashegy      Avashegy tető 

Becsali hegy      Becsali tető 

Bekeháza      Bekeháza utca 

Békeháza      Békeháza út 

Bozsoki hegy     Bozsoki tető 

Csácsbozsoki vadászház    Megszüntetésre javasolt 

Csácsi hegy      Csácsi tető  



Csáfordi forduló     Csáfordi utca 

Cserlap hegyhát dűlő    Cserlap hegyhát dűlő 

EÜ. Gyermekotthon     Megszüntetésre javasolt 

Gógán malom     Megszüntetésre javasolt 

Gógánhegy      Gógánhegy tető 

Hosszúhegy      Hosszúhegy tető 

Hosszú-Jánka     Hosszú-Jánka utca 

Jánkahegy      Jánkahegyi utca 

Jánoshegy      Megszüntetésre javasolt 

Kápolna hegy     Kápolna utca 

Kápolnahegy     Kápolnahegy tető 

Király-horhos     Király-horhos utca 

Olajátemelő      Olajátemelő udvar 

Öreghegy      Öreghegy tető  

Remény parkja     Remény park 

Rövid-Jánka      Rövid-Jánka utca 

Szociális otthon     Megszüntetésre javasolt 

Tüdőkórház      Tüdőkórház köz  

Vérmalom      Vérmalom part 

 

Az átvezetés időpontja: 2017. szeptember 14. 

 

A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a közterületek nevének 

javításával, megszüntetésével, közterület jelleggel történő kiegészítésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. október 5. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg városban az alábbi 

közterületek megszüntetését javasolja:  

 Árvácska utca, Csonttető utca, Ibolya utca, Kisperjési utca. 

 Az átvezetés időpontja: 2017. szeptember 14. 

  

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a közterületek 

megszüntetésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. október 5. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

3.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, 26239 hrsz-ú 

(jelenleg: Ebergényi út) kivett közútnak Ebergényi utca elnevezést adja. 

Az elnevezés időpontja: 2017. szeptember 14. 

 



A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút átnevezésével 

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. október 5. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása 

 

ZMJVK 163/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék 

alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal 2017. október 01-i 

hatállyal elfogadja. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2017. szeptember 22. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város középtávú szociális szolgáltatásszervezési 

koncepciójának aktualizálása 

 

ZMJVK 164/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város 2017-2018. évre vonatkozó szociális szolgáltatástervezési koncepcióját. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a koncepció elfogadásáról, kétévenkénti 

aktualizálásáról gondoskodjon, továbbá az aktualizált koncepcióról az Emberi 

Erőforrások Minisztériumát tájékoztassa. 

 

Határidő: a minisztérium tájékoztatására: 2017. szeptember 30. 

   a koncepció aktualizálására: 2019. június 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



Tárgy: Feladat-ellátási szerződés megkötése óvodai feladatok ellátására Kisbucsa 

Község Önkormányzatának Képviselőtestületével 

 

ZMJVK 165/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt 

Kisbucsa Község Önkormányzatával, az ezen községben lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai 

nevelésben való részesítésére. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a megkötendő feladat-ellátási 

szerződést az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal 2017. szeptember 1-jei 

hatállyal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő:  a szerződés aláírására: 2017. szeptember 18. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A zalaegerszegi 0235 hrsz-ú vagyontárgy üzleti vagyonba sorolása  

 

ZMJVK 166/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a zalaegerszegi 0235 hrsz-ú, 769 m
2
 

nagyságú, kivett vízmű megnevezésű kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlant 

a törzsvagyonból üzleti vagyonba sorolja át, tekintettel arra, hogy a vagyontárgy 

közfeladat ellátása szerinti rendeltetési célja megszűnt. 

 

Határidő: 2017. szeptember 14.  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: ZTE Súlyemelő Klub edzőterem 15 éves használata  

 

ZMJVK 167/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus 

Szolgáltató és Üzemeltető Kft. vagyongazdálkodásában álló, Zalaegerszeg, Stadion 

u. 3., 2897/11 hrsz-ú, természetben a Zalakerámia Rendezvény- és Sportcsarnok 

földszintjén található, 1 db súlyemelő-terem, 1 db irodahelyiség, 2 db raktár és WC, 

zuhanyzó, előtér, összesen 136,31 m
2
 alapterületű bérleményeket 2018. január 1-től 

2032. december 31. napjáig terjedő határozott időre, pályáztatás nélkül, 

kedvezményes bérleti díjszámítás alkalmazásával bérbe adja ZTE Súlyemelő Klub 

részére. 

A szerződés hatálybalépésekor érvényes bérleti díj összege 754.330,- Ft+ÁFA/év. 

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

bérlőt terheli. A bérleti díj minden évben az infláció mértékével növelten kerül 

megállapításra. 

A bérleti szerződésben szerepeltetni kell: 

-  Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. pályázati eljárás lefolytatása nélkül bérbe 

adja, bérlő pedig bérbe veszi a Zalaegerszeg, Stadion utca 3. szám alatti 

Zalakerámia Rendezvény- és Sportcsarnok (továbbiakban: Sportcsarnok) 



földszintjén található, 1 db súlyemelő-terem, 1 db irodahelyiség, 2 db raktár és 

WC, zuhanyzó, előtér, összesen 136,31 m
2
 alapterületű bérleményt 15 éves 

időtartamra. 

- A bérleti díj mértéke 754.330,- Ft + ÁFA/év, azaz hétszázötvennégyezer-

háromszázharminc forint + ÁFA/év. A bérlő az I. félévi bérleti díjat minden év 

április 30-ig, a III. negyedéves bérleti díjat minden év július 31-ig, a IV. 

negyedéves bérleti díjat minden év október 31-ig köteles megfizetni a 

bérbeadónak az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-20183365 számú 

számlájára. A felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj minden évben az 

infláció (a KSH által közzétett előző évi fogyasztói árindex) mértékével 

megemelkedik, amelyről a bérbeadó a bérlőt írásban tájékoztatja. 

- A bérleti díj késedelmes fizetése esetén a bérbeadó a Ptk. szerinti késedelmi 

kamat felszámítására jogosult. 

- A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg kettő havi bruttó bérleti díjnak 

megfelelő óvadékot köteles fizetni. 

- A bérbeadó a bérleti jogviszony időtartama alatt a bérlemény zavartalan 

használatáért szavatosságot vállal.  

- A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményt albérletbe nem adhatja, valamint 

annak használatát a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül másnak nem 

engedheti át.  

- A bérlő saját költségén köteles gondoskodni a bérleti jogviszony időtartama 

alatt az ingatlan karbantartásáról és tisztántartásáról.  

- A bérlő köteles az ingatlant a bérleti szerződésnek megfelelően használni. A 

bérlő kötelezettséget vállal az ingatlannal kapcsolatos tűzrendészeti, 

balesetvédelmi szabályok betartására, és felelős minden olyan kárért, amely a 

rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. 

- A bérlő felelősséggel tartozik az ingatlanon a bérlő vagy a beleegyezésével ott 

tartózkodó személyek magatartása folytán keletkezett hibák kijavításáért és az 

eredeti állapot helyreállításáért, továbbá a kár megtérítéséért. A bérlő felel az 

általa bérelt ingatlanon harmadik személyeknek okozott károkért. 

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 

11. § (11) bekezdése alapján a bérlő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy  

 a)  a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, 

nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, 

 b)  az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 

rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak 

megfelelően használja, 

 c)  a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 

jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek 

vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

- A bérlőnek – Nvtv. 3.§ (2) bekezdése alapján – cégszerűen aláírt módon 

nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezet. A nyilatkozat a bérleti szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi. 

- A bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a tulajdonos, Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a Sportcsarnokot felújítani, korszerűsíteni kívánja, 

úgy az ingatlanrész használatát – elhelyezési és kártalanítási kötelezettség 

nélkül – korlátozhatja, szüneteltetheti. Amennyiben a felújítás, korszerűsítés 

folytán a bérlemény várhatóan megszűnik, úgy bérbeadó jogosult a bérleti 

szerződést – elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül, 90 napos 

felmondási idővel – felmondani. 



- A szerződés lejárta előtt hat hónappal felek a bérleti szerződés esetleges 

módosításáról, vagy fenntartásáról egyeztetést tartanak. 

- A bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzat vagyonáról, a 

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

önkormányzati rendelete irányadók. 

 

A közgyűlés felhatalmazza az Egerszegi Sport és Turizmus Kft-t, hogy a bérleti 

szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

  felkérésre: Bánhegyi Péter ügyvezető 

 

 

Tárgy: A 2017. június 28. napi felhőszakadás és orkán erejű szél miatt keletkezett 

károk vis maior pályázatának hiánypótlása  

 

ZMJVK 168/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 148/2017. (VIII.09.) sz. 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlés ülésén úgy határozott, hogy a vis 

maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

 

A káresemény megnevezése, helye:  

1. Védekezési munkálatok: 

-  Béke liget (2431/1 hrsz.) 

-  Dózsa liget (1553/1 hrsz.) 

-  Zrínyi Miklós utca, Zala Megyei Szent Rafael Kórház keleti 

oldalán (1183/1, 1183/3 hrsz.) 

-  Bíró Márton utca (2748 hrsz.) 

-  Platán sor (4407 hrsz.) 

-  Vizsla park és Vizslaparki út 23-29 számok közt (3431/13 hrsz.) 

-  Hegyalja utca 19. szám előtt (745/47 hrsz.) 

-  Hűvös kastély parkja (14020 hrsz.) 

-  Május 1. liget és Május 1 utca 1. számú társasház mögött (30/10 

hrsz.) 

-  Olajmunkás utca 9. számú ház előtt (59 hrsz.) 

-  Göcseji út 45. számú társasház (4905/2 hrsz.) 

-  Zala Plaza és a Berzsenyi Dániel utca összekötő szakasza (5750/2, 

2897/17, 2897/16 hrsz.) 

-  Köztársaság utca 50. – Liszt Ferenc Általános Iskola előtt (110 

hrsz.) 

-  Erkel Ferenc utca 17. szám előtt (838 hrsz.) 

-  Landorhegyi utca 14. szám mögötti játszótér (4918 hrsz.) 

-  Göcseji úti temető (181 hrsz.) 

 



2. Közmű és műtárgyai helyreállítása: 

 Alsóerdei Szabadidős és Ifjúsági Központ villamossági ellátásának 

helyreállítása (0116 hrsz.) 

 A Pózva utca melletti árok és szalagkorlát helyreállítása (6055/2 

hrsz.) 

 a Vizslaréti árok I. sz. záportározójának helyreállítása (4954/25, 

4954/26, 24339 hrsz.) 

 A Gyümölcsös utca alatti áteresz előfejének és útpadkának a 

helyreállítása (4954/26, 24251/3 hrsz.) 

 a Vizslaréti árkon mederlap burkolat helyreállítása (696/1, 24339 

hrsz.). 

 a Kosztolányi út parkolóház előtti csapadékcsatorna helyreállítása 

(2271/2, 2271/3 hrsz.) 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2017. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
 

5.207.808,- Ft 30 

Biztosító kártérítése - Ft - 

Egyéb forrás - Ft - 

Vis maior támogatási igény 12.151.551,- Ft 70 

Források összesen 17.359.359,- Ft 100 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 

összköltsége 17.359.359,-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 

nem tudja/részben tudja biztosítani.    

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, 

hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 

 

 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező 

feladatának ellátását szolgálja(ák). (jelen pályázat esetében nem 

releváns) 

________________  épület (név, hrsz)     ____________ kötelező 

feladat 

 

 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 

biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik*  

 

Biztosító Társaság megnevezése  

Biztosítási szerződés száma  

 

  Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem 

igényelt. 

 

 *A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a 

károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 

biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, 



valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a 

biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár 

területileg illetékes Igazgatósága felé. (jelen pályázat esetében 

nem releváns) 

 

 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. 

 

 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a 

feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni. (jelen pályázat esetében 

nem releváns) 

 
 A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2017. évi költségvetéséről 

szóló 6/2017.(II.13.) számú önkormányzati rendeletében a „utak, 

járdák, lépcsők, támfalak hibaelhárítás, sürgősségi feladatok”, 

„egyéb város és község gazdálkodás”, „csapadékvíz-elvezető 

létesítmények felújítása” és a „csapadékvízelvezető és árvízvédelmi 

létesítmények fenntartása, tisztítása Zalavíz Zrt.„ sorok terhére 

biztosítja. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat és hiánypótlás benyújtására. 

 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A családok otthonteremtési kedvezményét igénybevevők részére értékesítendő 

építési telkekre vonatkozó közgyűlési határozat felülvizsgálata  

 

ZMJVK 169/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 57/2016. (IV.14.) számú 

határozatának I. pontjában a telekár-kedvezmény (támogatás) nyújtásának feltételei 

című rész 6-8 francia bekezdéseit az alábbiak szerint módosítja: 

-  6. francia bekezdés:  

 A kedvezmény igénybevételét követően az igénybevevő (vevő) 24 hónapon 

belül köteles bemutatni az önkormányzat részére a családi otthonteremtés 

kedvezmény (CSOK) alapján a finanszírozó bankkal kötött támogatási 

szerződést. 

- 7. francia bekezdés: 

 A kedvezmény igénybevételétől számított 30 hónapos időszakra az 

önkormányzat vételi jogot (visszavásárlási opciót) köt ki a kedvezményesen 

értékesített ingatlan visszavásárlására. 

- 8. francia bekezdés: 

 A támogatási szerződésnek az önkormányzat részére megfelelő határidőben 

történő bemutatásának elmaradása, illetve a támogatási szerződésben vállalt 

kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén az igénybevevő (vevő) köteles 

az önkormányzat által nyújtott kedvezmény, azaz a telek teljes vételára és a 

kedvezményes telekár közötti különbözet mindenkori jegybanki alapkamattal 



növelt összegét az Önkormányzat írásbeli felszólítását követő 30 napon belül 

visszafizetni az önkormányzat részére.  

 A finanszírozó bankkal kötendő támogatási szerződés megkötésének 

elmaradása esetén az igénybevevő (vevő) köteles az önkormányzat által 

nyújtott kedvezmény, azaz a telek teljes vételára és a kedvezményes telekár 

közötti különbözet mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét az 

Önkormányzat írásbeli felszólítását követő 30 napon belül visszafizetni az 

önkormányzat részére, amennyiben az Önkormányzat nem él a visszavásárlási 

jogával.  

 

Egyebekben az 57/2016. (IV.14.) számú határozat változatlan tartalommal marad 

hatályban.  

 

Jelen módosítás a már megkötött szerződésekre is vonatkozik, ezért a Közgyűlés 

felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok kedvezménnyel történő értékesítésére 

vonatkozó meglévő adásvételi szerződések módosításának aláírására.  

 

Határidő: a szerződésmódosítások aláírására 2017. október 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás és Nyilatkozat jóváhagyása a Zalaegerszeg 4983/22 

hrsz alatti ingatlanon (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.) a „Nevelőszülői hálózatok 

infrastrukturális és szakmai fejlesztése” című EFOP-2.2.14-17 kódszámú pályázati 

felhívás keretében benyújtandó projekthez  

 

ZMJVK 170/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzat 

9456/10000 arányú tulajdonát képező, Zalaegerszeg, 4983/22 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlan (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35.) korszerűsítése 

érdekében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége 

(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.) által az EFOP-2.2.14-17 kódszámú 

pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmet, a polgármester által, 2017. 

június 23-án aláírt hozzájárulást és szándéknyilatkozatot, továbbá hozzájárul a 

támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló 

infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá a 

Zalaegerszeg belterület 4983/22 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett bölcsőde 

megnevezésű, 5597 m
2
 alapterületű ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a 

fejlesztés céljára rendelkezésre álljon. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot küldje meg a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének Igazgatója részére. 

 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



Tárgy: Pályázat benyújtása „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” 

című pályázati felhívásra  

 

ZMJVK 171/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot kíván benyújtani a 

Földművelésügyi Minisztérium által FM-LSZF/2017-01. azonosítószámon kiírt „A 

hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági 

szemléletformálásra fordítható támogatás” című pályázati felhívásra.  

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2017. december 31.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A 15 éves víziközmű gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása a 2018-2032. közötti 

időszakra  

 

ZMJVK 172/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 

1.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt. által – 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító kóddal 

rendelkező, Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített, 

– a 2018-2032 időszakra vonatkozó – 15 éves gördülő fejlesztési tervben 

leírtakkal egyetért, azt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat 

minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, 

és a tervet évente felül kell vizsgálni.  

1.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt. által – 11-32054-1-025-01-14 MEKH azonosító kóddal 

rendelkező, Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer vonatkozásában elkészített, – 

a 2018-2032 időszakra vonatkozó – 15 éves gördülő fejlesztési tervben 

leírtakkal egyetért, azt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási és beruházási feladatokat 

minden esetben a rendelkezésre álló forrás mértékével kell összhangba hozni, 

és a tervet évente felül kell vizsgálni.  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

2018-2032. évekre vonatkozó 15 éves Gördülő Víziközmű-fejlesztési Terv 

ügyintézésével kapcsolatos nyilatkozatokat és meghatalmazásokat aláírja. 

 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

A Közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy 

a Közgyűlés által jóváhagyott és elfogadott 2018-2032 évekre vonatkozó gördülő 

fejlesztési tervek [Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer MEKH azonosító kód: 21-

32054-1-048-01-10; Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer MEKH azonosító kód: 11-



32054-1-025-01-14] felújítási és pótlási terveit, illetve a rendszerekre vonatkozó 

beruházási terveket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére a 

lent megjelölt határidőig nyújtsa be. 

  

Határidő:  2017. szeptember 30. 

Felelős:  felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása című, 

TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt műszaki tartalom bővülése, 

költségnövekmény kérelem benyújtása  

 

ZMJVK 173/2017. (IX.14.) sz. határozata 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az Önkormányzat a TOP-

6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú, „Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és 

közművekkel való ellátása” című projekt vonatkozásában műszaki tartalom és ezzel 

együtt költségnövekményre (1.100 MFt) irányuló Támogatási Szerződés módosítási 

kérelmet nyújtson be, azzal, hogy a költségnövekményt a TOP-6.1.1-16 konstrukción 

rendelkezésre álló forrásból biztosítsa. 

A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 

támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2017. szeptember 30.  

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei bankszámla 

vezetése (ZÁRT ÜLÉS)  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/2017. (IX.14.) sz. határozatával 

az önkormányzat és intézményei számlavezetésével 2018. január 1 - 2018. december 

31-ig terjedő időszakra vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-t (8900 Zalaegerszeg, 

Kisfaludy utca 15-17.) bízza meg. 

 
Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére (ZÁRT 

ÜLÉS)  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 175/2017. (IX.14.) sz. határozatával 

 támogatja a kérelmezők lakáshoz jutását a közgyűlési lakáskeret terhére. 

 
Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS)  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 176/2017. (IX.14.) sz. határozatával 

rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel támogatja egy személy lakáshoz 

jutási kérelmét.  

 



Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása (ZÁRT ÜLÉS)  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 177/2017. (IX.14.) sz. határozatával 

a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) 

önkormányzati rendelet 55. § (2) bekezdése alapján egy személy bérleti jogviszonyát 

visszaállítja.  

 

 

Tárgy: Közgyűlés egyedi elbírálása alapján biztosított lakás bérbeadási idejének 

méltányosságból való meghosszabbítása (ZÁRT ÜLÉS)  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 178/2017. (IX.14.) sz. határozatával 

kérelem alapján támogatja a bérleti jogviszony meghosszabbítását. 

 

 

Tárgy: Köztemetés megtérítésre ügyében benyújtott fellebbezés elbírálása (ZÁRT 

ÜLÉS)  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 179/2017. (IX.14.) sz. határozatával 

a fellebbezését elutasítja, az I. fokú határozatot helyben hagyja. 

 

 

Tárgy: Méltányossági segély elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása (ZÁRT 

ÜLÉS)  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 180/2017. (IX.14.) sz. határozatával 

a fellebbezését elutasítja, az I. fokú határozatot helyben hagyja. 

 

 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 
 

A közgyűlés 2017. szeptember 14-i ülésén 

tárgyalt tájékoztatók 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 a zalaegerszegi felsőoktatási intézmények fejlesztéseiről 

 a zalaegerszegi társasházi lakásépítések és a családi házépítések számának 

alakulásáról 

 külföldi utazásokról (Barót, Krosno, Marosvásárhely) 

 az egyedi kormánydöntés (EKD) alapján támogatásban részesített zalaegerszegi 

vállalatok gazdaságfejlesztési beruházásairól 
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