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_

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZLÖNYE

HIVATALOS LAP
2017. NOVEMBER 23.

SZEMÉLYI RÉSZ
ZMJVK 210/2017. (XI.23.) sz. hat.

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft.
felügyelő bizottságába tag választása

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ZMJVK 29/2017. (XI.23.) ÖR.

a
települési
támogatásról
és
a
gyermekvédelmi
ellátásokról
szóló
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

ZMJVK 30/2017. (XI.23.) ÖR.

a helyi iparűzési adóról szóló 56/2007.
(XII.28.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

ZMJVK 31/2017. (XI.23.) ÖR.

az építményadóról szóló 10/2015. (IV.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVK 32/2017. (XI.23.) ÖR.

a magánszemély kommunális adójáról
szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról

ZMJVK 33/2017. (XI.23.) ÖR.

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

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVK 207/2017. (XI.23.) sz. hat.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról

ZMJVK 208/2017. (XI.23.) 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 209/2017. (XI.23.) sz. hat.

„A települési önkormányzatok rendkívüli
támogatása” címen pályázat benyújtása

ZMJVK 211/2017. (XI.23.) sz. hat.

A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda alapító
okiratának módosítása

ZMJVK 212/2017. (XI.23.) sz. hat.

A Keresztury Dezső Városi Művelődési
Központ alapító okiratának módosítása

ZMJVK 213/2017. (XI.23.) sz. hat.

Zalaegerszegi
Egyesített
Bölcsődék
alapító okiratának módosítása

ZMJVK 214/2017. (XI.23.) sz. hat.

Zalaegerszegi Fiatalok
névhasználati kérelme

ZMJVK 215/2017. (XI.23.) sz. hat.

Alapítványok támogatása

ZMJVK 216/2017. (XI.23.) sz. hat.

Közterület elnevezése

ZMJVK 217/2017. (XI.23.) sz. hat.

A Lakásalap
felhasználása

ZMJVK 218/2017. (XI.23.) sz. hat.

A
településrendezési
eszközök
módosításának
véleményezési
szakaszában beérkezett államigazgatási
észrevételek elfogadása

ZMJVK 219/2017. (XI.23.) sz. hat.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
2018. január 1. napjától alkalmazandó
bérleti díjának felülvizsgálata

2018.

Egyesületének

évi

tervezett

ZMJVK 220/2017. (XI.23.) sz. hat.

A vásárokon és piacokon alkalmazott
területhasználati díj, helybiztosítási díj,
helypénz
és
óvadék
mértékének
felülvizsgálata

ZMJVK 221/2017. (XI.23.) sz. hat.

Andráshidai
repülőtér
(Zalaegerszeg
0679/1-2 és 7177 hrsz-ú ingatlanok)
hasznosítása

ZMJVK 222/2017. (XI.23.) sz. hat.

Vágóhíd utcai birkózó terem fejlesztése

ZMJVK 223/2017. (XI.23.) sz. hat.

Tájékoztató Zalaegerszeg város 2017. évi
Zöldfelületi
Stratégiájának
végrehajtásáról, valamint a 2018. évi
Cselekvési Terv meghatározása

ZMJVK 224/2017. (XI.23.) sz. hat.

Lakásbérleti jogviszony
(ZÁRT ÜLÉS)

ZMJVK 225/2017. (XI.23.) sz. hat.

Szociális krízishelyzetben lévő személy
lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS)

ZMJVK 226/2017. (XI.23.) sz. hat.

Javaslat „Zalaegerszegért” díj odaítélésére
(ZÁRT ÜLÉS)

visszaállítása

SZEMÉLYI RÉSZ
Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. felügyelő bizottságába tag választása
ZMJVK 210/2017. (XI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. november 23-i hatállyal az
Egerszegi Sport és Turizmus Kft. felügyelő bizottsági tagsága alól Kiss
Ferencet visszahívja.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. november 24-től 2019.
december 19-ig megválasztja az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. felügyelő
bizottsága tagjának Lékai Gyula Zoltánt (anyja neve: Turza Margit, lakcíme:
8900 Zalaegerszeg, Szent László utca 22.)

3.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az
érintetteket és a társaság vezető tisztségviselőjét tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
29/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §
(3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 34. § (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 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„f) nem hasznosítható ingatlan: ha jogszabály másként nem rendelkezik, különösen a
forgalomképtelen, vagy elidegenítési tilalom alatt álló ingatlan, valamint a közös
tulajdonú lakóingatlan a szociális támogatás első alkalommal történő
megállapításától számított egy évig. Nem hasznosítható ingatlannak kell tekinteni
a haszonélvezeti joggal terhelt lakóingatlant, amennyiben a haszonélvezeti jog
jogosultja használja, mert egyéb beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik;”
.
2. §
Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az R. 15. § (1) bekezdés be-bg) pontjában foglalt, pénzben vagy természetben nyújtható
rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege – ha e rendelet másként nem
rendelkezik – nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 400 %-át.”
3. §
Az R. 15. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) E rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére jövedelme
kiegészítésére, pótlására az önkormányzat költségvetése terhére az alábbi ellátások
állapíthatók meg:]
„c) Pénzben nyújtható rendszeres gyermekvédelmi ellátás:

ca) a Bursa Hungarica ösztöndíj
cb) a gyermekétkeztetési támogatás
Pénzben nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi ellátás:
cc) az egyszeri nevelési juttatás”
4. §
Az R. 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) Az első fokú feladat- és hatásköröket e rendelet]
„b) 15. § (1) bekezdés b) pont bc)-bd) és bg) alpontjában meghatározott ellátások
esetében önkormányzati hatósági ügyben eljárva, a közgyűlés által átruházott
hatáskörben a szociális ügyekért felelős szakbizottság,”
[gyakorolja. ]
5. §
(1)

Az R. 18. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(5) A jogosultság feltételeinek fennállását felül kell vizsgálni:]
„a) a 18. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a jogosultságot
megállapító/felülvizsgáló határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül,”
(2) Az R. 18. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A támogatásra jogosultságot:
a)
a (7) bekezdés a)-b) pontja alapján a határozat meghozatal hónapjának utolsó
napjával,
b)
egyéb esetben a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelőző
nappal
kell megszüntetni.”
6. §
Az R. 19. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Gyógyszertámogatásra jogosult a fentieken kívül az a 70 éven felüli, vagy rokkantsági,
vagy rehabilitációs ellátásban részesülő igénylő, aki vagyonnal nem rendelkezik és jövedelme
nem haladja meg a (2) és (3) bekezdés szerinti összeget, gyógyszerköltsége azonban nem éri
el a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget.”
7. §
Az R. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A lakásfenntartási segélyt a közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester a
kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától egy évre állapíthatja meg a háztartásban élők
közül annak, aki a szolgáltatóval szerződésben áll, önkormányzati lakásban élő esetén a

bérlőnek, illetve a lakáshasználónak.
A segélyt rendszeres támogatásként havonta utólag, minden hónap 5-éig a szolgáltató,
vagy a társasház, önkormányzati bérlakásban élő esetén a Lakáskezelő, Építőipari és
Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: LÉSZ Kft.) számlájára kell utalni. Amennyiben az
önkormányzati lakás bérlője a lakbér és külön szolgáltatások díját egyösszegben előre
megfizette, a segély más szolgáltatóhoz is utalható. Szilárd tüzelés költségére igényelt
támogatás esetén a segély éves összege a jogosult részére a megállapítást követően
egyösszegben kifizethető.”
8. §
Az R. 21. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(3) A temetés költségeihez megállapított temetési segély száz forintra kerekített összege
azonos a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének]
„c) 15 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a
nyugdíjminimum 200 %-át, de nem haladja meg annak 250 %-át, egyedülélő
esetén 300 %-át,”
[de nem lehet magasabb a temetés számlával igazolt költségénél.]
9. §
Az R. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szociálisan rászoruló az, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg
a)
egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 500 %-át,
b)
többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 350 %-át
és vagyonnal nem rendelkeznek.”
10. §
Az R. 24/A § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A juttatás gyermekenkénti legkisebb összege nem lehet kevesebb a nyugdíjminimum 20
%-ánál, de nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 30 %-át, melyet a november 1-jén
jogosultak számára külön kérelem nélkül folyósít az önkormányzat. A juttatás
kifizetéséről és összegéről a szociális ügyekért felelős szakbizottság dönt.”
11. §
(1)

Az R. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre a
gyermekintézményben igénybe
vett
étkezés térítési díj megfizetéséhez
gyermekétkeztetési támogatást állapíthat meg a középfokú tanulmányokat folytató fiatal
felnőttnek, továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermekre (a továbbiakban

együtt: gyermek) tekintettel a törvényes képviselőnek, ha a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg
a)
a nyugdíjminimum 200 %-át,
b)
egyedül nevelés esetén a nyugdíjminimum 250 %-át,
és vagyonuk nincsen.”
(2)

Az R. 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A gyermekétkeztetési támogatás összege napi 250.- Ft, de havi összege nem haladhatja
meg a fiatal felnőtt, illetve a törvényes képviselő által fizetendő térítési díjat. A jogosult
részére történő utalására havonta utólag, minden hónap 15. napjáig kerül sor. A
gyermek által igénybevett étkezési napok számát az étkezést biztosító szervezet a
tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig közli az önkormányzattal.”
12. §
(1)

(2)

Az R. 19. § (2) bekezdés b) pontjában „az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Nyugat-dunántúli Területi Hivatala (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe „az
egészségbiztosítási feladatokat ellátó illetékes szerv” szövegrész lép.
Az R. 19. § (4) bekezdésében „az OEP” szövegrész helyébe „az egészségbiztosítási
feladatokat ellátó illetékes szerv” szövegrész lép.
13. §

(1)

Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)

Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3)

Az R. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4)

Az R. 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
14. §

(1)

E rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)

Hatályát veszti az R. 20. § (7) bekezdésének utolsó mondata.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 29/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

VAGYONNYILATKOZAT
I. Ingatlanok
Megnevezés

1.

2.

3.

Ingatlantulajdon fajtája*
Címe
Alapterülete (m2)
Tulajdoni hányada
Szerzési ideje (év)
Az egész ingatlan becsült
forgalmi értéke (Ft)
Haszonélvezeti vagy
igen
nem
igen
nem
igen
nem
özvegyi joggal terhelt
*Ingatlantulajdon fajtái: lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem
lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő,
garázs stb.) termőföldtulajdon, vagy az ingatlantulajdonfajták használata.

II. Járművek
Megnevezés

1.

2.

3.

Fajtája
Típusa
Rendszáma
Évjárata (év)
Szerzés ideje (év)
Becsült forgalmi értéke
(Ft)
Hitellel vásárolt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Lízingelt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

III. Vagyoni értékű jogok
Megnevezés
Fajtája
Értéke

1.

2.

3.

IV. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett – összegek

Megnevezés
1.
2.
3.
Fajtája*
Pénzintézet neve
Számlaszám,
betét
száma
Összeg nagysága
*Fizetési számlán szereplő összeg, a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezelt betét,
takarékbetét, egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett összeg, betétszerződés és takarékbetétszerződés alapján kezelt takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett
összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő pénzösszeg.
Vagyonhasznosítással kapcsolatos megjegyzések:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra
vonatkozóan az ingatlan-, illetve a gépjármű nyilvántartásból, valamint a kérelmező által
megjelölt pénzforgalmi szolgáltatótól adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap

______________________________________________
az igénylő és a vele közös háztartásban élő nagykorú
személyek a l á í r á s a”

2. melléklet a 29/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kérelem

GYÓGYSZERTÁMOGATÁS
megállapítására
I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Családi állapota (aláhúzással kell jelölni) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy
idegenrendészeti státusza (nem
magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje
20

év

hó

nap 20

év

hó

nap

20

év

hó

nap 20

év

hó

nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

Életvitelszerű tartózkodási helye
Társadalombiztosítási Azonosító
Jele (TAJ szám)
Telefonszáma (nem kötelező megadni)
Bankszámlaszáma
(ha folyósítást a bankszámlára kéri)

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN (lakásban) ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név
1.
2.
3.

4.

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

TAJ szám

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK

A kérelemhez mellékeltem Az OEP megkereséséhez történő
(aláhúzással kell jelölni)
hozzájáruló nyilatkozatomat

igen

nem

(alanyi vagy normatív) közgyógyellátási
Büntető jogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy jogosultsággal

nem rendelkezem

Rendelkezem

Nyilatkozom, hogy a velem egy lakásban élő személyek mindegyike
öregségi nyugdíjas, vagy rehabilitációs ellátásban, illetve rokkantsági
ellátásban részesül, amelyről az igazolás(oka)t mellékeltem.

igen

Nem

A háztartásból ideiglenes
távolmaradás oka

jelleggel

távollévők

száma

és

fő

a
munkavégzés

Tanulás

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró
hatóságnak.
Hozzájárulok, hogy:
- a kérelemhez mellékelt felhatalmazásom alapján a hatóság megkeresse az egészségbiztosítási feladatokat ellátó
illetékes szervet a kérelmem beadását megelőző három naptári hónapban általam vényre kiváltott gyógyszerek
díja havi átlagos költségének igazolása céljából, továbbá
- a kérelemben szereplő, valamint a fenti szerv által közölt adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap

_________________________
kérelmező aláírása”

3. melléklet a 29/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kérelem

LAKÁSFENNTARTÁSI SEGÉLY
megállapítására

I. SZEMÉLYI ADATOK
kérelmező

Megnevezés

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
nőtlen hajadon elvált özvegy
Családi állapota
házas
(aláhúzással kell jelölni)
Állampolgársága vagy
idegenrendészeti státusza
(nem magyar állampolgárság
esetén)
Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje
Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

nőtlen hajadon elvált özvegy
házas

20

év

hó

nap 20

év

hó

nap

20

év

hó

nap 20

év

hó

nap

Életvitelszerű tartózkodási
helye
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele
Telefonszáma (nem kötelező
megadni)
II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név
1.
2.
3.
4.
5.

Születési év, hó,
nap

Családi kapcsolat

TAJ szám

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK
tulajdonos

Milyen jogcímen lakik a lakásban

albérlő
társbérlő

önkormányzati
lakás bérlője
önkormányzati
lakás
használója
szívességi
lakáshasználó

egyéb:
Jogerős bírói határozattal megosztott lakás esetén a
dokumentum csatoltásra került
A háztartás nagysága
A háztartásból ideiglenes jelleggel távollévők száma
és a távolmaradás oka
Ha nem önkormányzati bérlakásban lakik, melyik
lakhatással kapcsolatos költséghez kéri a támogatást
A fogyasztási hely azonosításához szükséges adatokat
tartalmazó irat csatolásra került

igen

nem

egyszemélyes
kétszemélyes
három vagy ennél
többszemélyes
fő
munkavégzés

tanulás

áram-, gáz-, központi fűtés díja, víz- és
csatornahasználati díj, közös költség,
szemétdíj, szilárd tüzelő költsége

igen

nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul
és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni
az eljáró hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási
eljárás során történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap

_________________________
kérelmező aláírása”

4. melléklet a 29/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kérelem

GYERMEKÉTKEZTETÉSI TÁMOGATÁS
megállapítására
I. SZEMÉLYI ADATOK

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is)
Anyja neve
Születési hely, év, hó, nap
Családi állapota (aláhúzással kell jelölni) nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy
idegenrendészeti státusza (nem
magyar állampolgárság esetén)

Lakóhelye és a
bejelentkezés ideje
20

év

hó

nap 20

év

hó

nap

20

év

hó

nap 20

év

hó

nap

Tartózkodási helye és a
bejelentkezés ideje

Életvitelszerű tartózkodási helye
Társadalombiztosítási Azonosító
Jele
Telefonszáma (nem kötelező megadni)
II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI
Név
1.
2.
3.
4.
5.

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK
Gyermek neve:
1.

Intézmény neve:
Gyermek neve:

2.
A kiskorú gyermek(ek) vagy
középfokú tanulmányokat
folytató fiatal felnőtt(ek) oktatási
(iskola) és/vagy nevelési (bölcsőde
vagy óvoda) intézményének
megnevezése

Intézmény neve:
Gyermek neve:

3.

Intézmény neve:
Gyermek neve:

4.

Intézmény neve:
Gyermek neve:

5.

Intézmény neve:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró
hatóságnak.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap

_________________________
kérelmező aláírása”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
30/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §
(1) bekezdésében, 6. és 7. §-ában, valamint 39/C. §-ában és az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 38. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A helyi iparűzési adóról szóló 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Mentes a helyi iparűzési adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a helyi
adókról szóló törvény alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2
millió Ft-ot.”
2. § (1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2018.
január 1. napja után keletkezett adókötelezettség megállapítása esetén kell alkalmazni.
(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
31/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete
az építményadóról szóló 10/2015. (IV.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §
(1) bekezdésében, 6., 7., 15. és 15/A. §-ában, valamint a 43. § (2) és (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az építményadóról szóló 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
R.) 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. § (1) Az adó évi mértéke – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – az adóalap után 900
Ft/m2.”
(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Az adó évi mértéke új építésű építmény esetén a használatbavételi, illetőleg a
fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napjától számított első két
adóévben 0 Ft/m2.”
(3) Az R. 4. §-a az alábbi (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az adó évi mértéke az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon szereplő padlás
vagy pince esetén 600 Ft/m2.
(7) Az adó évi mértéke a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó
esetén 12.000 Ft/m2.”
2. § (1) E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) 2018. adóévben az adóköteles reklámhordozókról az adóbevallás benyújtásának határideje
2018. január 15. napja.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
32/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete
a magánszemély kommunális adójáról szóló
16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §
(1) bekezdésében, 6. és 7. §-ában, 26. §-ában, valamint a 43. § (2) és (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A magánszemély kommunális adójáról szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[4. § (1) Mentes a magánszemély kommunális adója alól]
„c) az a magánszemély tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos
esetében legalább az egyik tulajdonos), vagy amelyre bejegyzett vagyoni értékű jog
jogosítottja (több jogosult esetében legalább az egyik jogosult) az év első napján az
önkormányzat illetékességi területén állandó lakosként bejelentett lakóhellyel rendelkezik,”
(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Mentes a magánszemély kommunális adója bevallás benyújtási kötelezettség alól az a
magánszemély adóalany, akit magánszemély kommunális adója fizetési kötelezettség nem
terhel.”
2. § E rendelet 2018. január 1. napján 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
33/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló
25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 1. mellékletében található szabályozási terv érintett szelvényei az 1. melléklet
szerint módosulnak.
2.§
(1) Ez a rendelet 2017. november 23. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni. A
rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem
kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 33/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 207/2017. (XI.23.) sz. határozata
1.

2.
3.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a
254/2013/3.(XII.19.),
126/2016/1.(VI.16.),
57/2017/1.2.(IV.13.),
106/2017/2.(V.18.),
113/2017.(VI.15.),
123/2017/1.(VI.15.),
127/2017/4.(VI.15.), 129/2017/3.,4.,5. (VI.15.), 130/2017/4.,5.(VI.15.),
152/2017./3.(VIII.31.),
156/2017/1.(IX.14.),
157/2017/1.(IX.14.),
169/2017.(IX.14.), 176/2017.(IX.14.), 188/2017.(X.19.), 189/2017.(X.19.),
190/2017.(X.19.), 191/2017.(X.19.), 192/2017.(X.19.), 193/2017.(X.19.),
194/2017.(X.19.),
197/2017/1.,2.1,3.1,(X.19.),
198/2017.(X.19.),
201/2017.(X.19.), 203/2017/I.(X.19.), 204/2017.(X.19.), 205/2017.(X.19.),
206/2017.(X.19.)
számú lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról elfogadja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 126/2016.(VI.16.) sz.
közgyűlési határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 208/2016.(XI.24.) sz.
közgyűlési határozat 2. pontja végrehajtási határidejét az adásvételi szerződés
megkötésére vonatkozóan 2018. december 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 208/2017. (XI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. november 23-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:
Felelős:

2017. december 8.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: „A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása” címen pályázat
benyújtása
ZMJVK 209/2017. (XI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (költségvetési törvény) III.1.

pontja, valamint a megjelent pályázati kiírás alapján a szociális bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak bérének támogatására
„A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása” címen pályázatot nyújt be.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. december 10.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása
ZMJVK 211/2017. (XI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda
alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés napjától alkalmazandó 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:
Felelős:

2017. december 1.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
ZMJVK 212/2017. (XI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Keresztury Dezső Városi
Művelődési Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal
2018. január 1-jei 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:
Felelős:

2017. december 1.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosítása
ZMJVK 213/2017. (XI.23.) 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. sz. melléklete szerinti tartalommal a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés napjától alkalmazandó 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:
Felelős:

2017. december 01.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének névhasználati kérelme
ZMJVK 214/2017. (XI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a
„Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete” egyesületi névben Zalaegerszeg város neve
szerepeljen.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület elnökét írásban
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2017. november 28.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVK 215/2017. (XI.23.) sz. határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának
megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a polgármesteri
rendelkezésű keret terhére:
Ssz.
1.
2.

Alapítvány megnevezése

Cél

Támogatás
összege

Besenyő a 2000-es években
Alapítvány
Savaria University Press
Alapítvány

karácsonyi ünnepség
megszervezése

50.000 Ft

könyvkiadás

50.000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:
II.

2017. december 20.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sport Bizottság 119/2017/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az
alábbi alapítvány részére biztosít támogatást:
Ssz.

Alapítvány
megnevezése

Támogatott cél

Támogatás
összege

1.

Gyermekhangok
Alapítvány

Az Ady Endre Iskola ének-zene tagozata
35 éves jubileumi ünnepségének megszervezése

35.000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:
III.

2017. november 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság
183/2017/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítvány
részére biztosít támogatást:
Ssz.

Alapítvány
megnevezése

Támogatott cél

Támogatás
összege

1.

Gyermekhangok
Alapítvány

A Zalaegerszegi Ady E. Ált. Iskola, Gimn.
és AMI ének-zene tagozatának
35 éves jubileumának ünneplése hangversennyel
és kiadvány készítésével

40.000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a
támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2017. november 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Közterület elnevezése
ZMJVK 216/2017. (XI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Gógánhegy
településrészen található 26747 hrsz-ú kivett közútnak a Tűzcsap utca elnevezést
adja.
Az elnevezés időpontja: 2017. november 23.
A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett közút elnevezésével
kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2017. december 10.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: A Lakásalap 2018. évi tervezett felhasználása
ZMJVK 217/2017. (XI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évre a Lakásalapból az alábbi
összegek új kötött célú felhasználását tervezi:

Felhasználás megnevezése:

Ssz.:

1.

2.

5.
6.

R. 2. § (1) bek. b) pontja szerint  önkormányzati
tulajdonban lévő mintegy 24 db bérlakás teljes vagy részleges
felújítása, korszerűsítése
--R. 2. § (1) bek. c) pontja szerint  városrehabilitációra
(Belváros rehabilitáció)
--R. 2. § (1) bek. e) pont szerint 
első lakáshoz jutók támogatása
--R. 2. § (1) bek. e) pont szerint 
családok otthonteremtési támogatása

Összesen:

Költsége
(eFt):
40.000,-

31.000,-

4.000,25.000,100.000,-

A 2017. és 2018. évre tervezett feladatok megvalósítása érdekében szükséges a 2017.
évi előirányzat maradványok igénybevétele is.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a fenti feladatok és a 2017 évi előirányzat
maradványok tervezéséről a 2018. évi költségvetés készítésekor és a 2018. év során a
feladatok megvalósításáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2018. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszában
beérkezett államigazgatási észrevételek elfogadása
ZMJVK 218/2017. (XI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az építési szabályzat módosításának
véleményezési szakaszában történt partnerségi egyeztetés jegyzőkönyvét, valamint a
beérkezett véleményeket, javaslatokat megismerte és elfogadja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat alapján a településrendezési
eszköz javított tervezetét – a véleményezési dokumentáció 3.1. pontja kivételével –
küldje meg a végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek, majd
jóváhagyásra terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2017. december 14.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2018. január 1. napjától alkalmazandó
bérleti díjának felülvizsgálata
ZMJVK 219/2017. (XI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy az önkormányzati
nem lakás célú helyiségek hasznosítása során a 2018. január 1-től megkötésre kerülő
bérleti szerződésekben az alábbi bérleti díjak kerüljenek alkalmazásra:
Díjövezet
I. díjövezet
II. díjövezet
III. díjövezet
IV. díjövezet
Határidő:
Felelős:

Nettó bérleti díj (Ft/m2/hó)
Üzleti célú
Tárolási és kiszolgáló
(üzlet, iroda, műhely stb.)
célú (raktár stb.)
2745 Ft
950 Ft
1800 Ft
700 Ft
1400 Ft
500 Ft
1100 Ft
400 Ft

Garázs
700 Ft
600 Ft
500 Ft
460 Ft

2017. november 30.
Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre: Pais Kornél ügyvezető, LÉSZ Kft.

Tárgy: A vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díj, helybiztosítási díj,
helypénz és óvadék mértékének felülvizsgálata
ZMJVK 220/2017. (XI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 195/2016. (XI.24.) sz.
határozatát 2017. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegen megrendezett
vásárokon és piacokon a területhasználati díjakat, a helybiztosítási díjakat, a
helypénzeket és az óvadék mértékét 2018. január 1. napjától az alábbiakban
állapítja meg:
I. Területhasználati díj
A. Heti kirakóvásár: az ár nem tartalmazza az országos kirakóvásár napját (minden hónap második
kedd)
a. Iparcikk
I. osztályú sátor
3 395
Ft/m2/hó
II. osztályú sátor
2 925
Ft/m2/hó
III. osztályú sátor
2 165
Ft/m2/hó
b. Vendéglátás
5 090
Ft/m2/hó
B. Vásárcsarnok:
a. zöldség-gyümölcs kereskedő,virágkereskedő,
koszorúkötő, pék, húskészítmények, élelmiszer és
édesség stb.
b. elektromos áram felhasználás esetén +
C. Országos kirakóvásár:

5 500
Mért fogyasztás
alapján

Ft/fm/hó
Ft/ mérés alapján
fogyasztás/hó

80 000
90 000

Ft/10m2/év
Ft/büfékocsi/év

A. Napi zöldségpiac:
a. őstermelők
b. kereskedők:
zöldség-gyümölcs
virág
élelmiszer-édesség

18 000
22 000
30 000
30 000

Ft/ m2 (asztal/járófelület)/év
Ft/ m2 (asztal/járófelület)/év
Ft/ m2 (asztal/járófelület)/év
Ft/ m2 (asztal/járófelület)/év

B. Vásárcsarnok:
a. őstermelők
b. savanyúság árusítók

18 000
22 000

Ft/ m2/év
Ft/ m2/év

300
300

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap

400
400
300

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/alkalom

400
400

Ft/m2/nap
Ft/fm/nap

300

Ft/m2/nap

450
500
290

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap

500

Ft/m2/nap

500
100
150
450
500
100

Ft/m2/nap
Ft/váza/nap
Ft/vödör/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/db

900
900
550

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap

a. Iparcikk
b. Vendéglátás
II. Helybiztosítási díj

III. Helypénz
A. Heti kirakóvásáron és napi zöldség, gyümölcs és virágpiacon
a. zöldség-, gyümölcs őstermelő
b. zöldség-, gyümölcs kereskedő
c. gomba
termesztett
vadon termő
vadon termő gomba bevizsgálása árusításhoz
d. iparcikk
piaci napokon, aranyvasárnap
munkaszüneti nap, vasárnap
e. élelmiszer (kivéve édesség, méz, tojás 300 db
felett, hús és hentesárú)
édesség, méz
tojás 300 db felett
hús és hentesárú
hús és hentesárú elektromos áram
igénybevételével
f. virág
kereskedő (élő, selyem)
őstermelő (váza)
(vödör)
(asztal)
g. szaporító anyag
h. egyéb kisállat (baromfi, nyúl stb.)
i. idényáru
koszorú (okt. 15-nov. 1-ig)
fenyőfa (dec. 24-ig)
kegyeleti cikk (okt. 15-nov. 1-ig)
B. Országos kirakóvásár
a. iparcikk és élelmiszer
b. vendéglátás (sátor vagy büfé kocsi)
c. gépkocsi, utánfutó elhelyezés
C. Használtcikk piac: új termék nem értékesíthető
a. szombatonként
b. vasárnaponként
D. Búcsúvásárok
a. Mutatványos
b. büfé, vendéglátás (sátras)
c. büfékocsi
d. édesség, fagylalt, jégkrém, vattacukor, pattogatott
kukorica

1 000
1 300
450
300
450

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/gépjármű/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap

212 785
11 265
5 830

Ft/alkalom
Ft/10 m2/alkalom
Ft/db/alkalom

2 275

Ft/eszköz/alkalom

e. ruha, kultúrcikk, játék, bazár
f. könyv
g. léggömb
h. egyéb
E. Helyi termelői piac

4 520
1 705
3 390
1 690
300

Ft/10 m2/alkalom
Ft/3 m2/alkalom
Ft/palack/alkalom
Ft/3 m2/alkalom
Ft/fm(asztal)/alkalom

30 000

Ft/sátor

IV. Óvadék
(iparcikk, új sátrak)

V. Fizetési határidők
Megnevezés
Határidő
Területhasználati díj:
a. országos kirakóvásár:
tárgyévet megelőző év december 15.
b. iparcikk piac:
tárgyhó 15. napja
c. vásárcsarnok:
tárgyhó 15. napja
d. gépjárművek
tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapja
Helybiztosítási díj: az éves díj két egyenlő részletben
I. félév:
tárgyévet megelőző év december 15.
II. félév:
tárgyév június 15.
A fenti árak az általános forgalmi adót tartalmazzák!

A közgyűlés felkéri a Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet igazgatóját, hogy
az érintettek értesítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2017. december 15.
felkérésre: Horváth István igazgató

Tárgy: Andráshidai repülőtér (Zalaegerszeg 0679/1-2 és 7177 hrsz-ú ingatlanok)
hasznosítása
ZMJVK 221/2017. (XI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az andráshidai
repülőtér Zalaegerszeg 0679/1 hrsz-ú, 37.418 m2 nagyságú, kivett beépített terület
megnevezésű, Zalaegerszeg 0679/2 hrsz-ú, 886.006 m2 nagyságú, kivett lakóház és
sporttelep megnevezésű, valamint Zalaegerszeg 7177 hrsz-ú, 5.455 m2 nagyságú,
kivett épület, udvar megnevezésű ingatlanainak 2018. január 1-től 2020. december
31-ig tartó üzemeltetésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására.
Az üzemeltetés a Zalaegerszeg 0679/1 hrsz-ú és Zalaegerszeg 7177 hrsz-ú ingatlanok
teljes egészére, valamint a Zalaegerszeg 0679/2 hrsz-ú ingatlan mintegy 48,3 hektár
nagyságú északi részterületére, valamint az azon található fogadó- és légi-irányító
épületre vonatkozik.
Az üzemeltetés időtartama alatt az önkormányzat a nyilvános pályázat nyertes
ajánlattevője által meghatározott üzemeltetési díjat fizet az üzemeltető részére. Az
eljárás során lefolytatandó tárgyaláson (negatív licit) az induló üzemeltetési díj
mértéke havi bruttó 398.780,- Ft (314.000,- Ft + ÁFA)
A pályázaton nyertes üzemeltető az üzemeltetési szerződés megkötésekor
1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű óvadékot köteles biztosítani.

Követelmények a pályázókkal szemben:
az elmúlt öt évben folyamán megszakítás nélkül legalább 3 évig végzett
repülőtér üzemeltetést,
az előző két lezárt üzleti év egyikében sem volt veszteséges,
az előző két lezárt üzleti év során minden évben legalább 50 millió forint
árbevételt ért el,
legalább 10 millió forint vagyonnal (saját tőkével) rendelkezik,
a pályázati felhívás megjelenésétől visszafelé számított 24 hónapban nem állt
és jelenleg sem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt,
nincsenek köztartozásai.
A pályázati kiírásban - és a megkötendő üzemeltetési szerződésben az üzemeltető
kötelezettségeként - szerepeltetni kell az alábbiakat:
gondoskodnia kell a repülőtér rendeltetés szerinti állapotban tartásáról, az
ingatlan, a parancsnoki épület, valamint a 7177 hrsz-ú terület és az azon
található NDB irányadó karbantartásáról, működőképes állapotban tartásáról;
üzemeltető igény esetén, saját belátása szerint jogosult az NDB irányadót
működtetni, és annak használatáért díjat kérni;
jogosult és köteles arra, hogy a repülőtéren a légiközlekedéssel összefüggő
tevékenységet, mint üzemeltető ellássa, ehhez saját költségén ő szerzi be –
előírás szerint, a hatóságok által megjelölt időszakonként – a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság, valamit az egyéb
szakhatóságok engedélyét;
az önkormányzat által is elfogadott, a repülőtér rendjéről szóló, hatályos
szabályzat előírásai és a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján biztosítja és
ZMJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályával együttműködve
koordinálja a repülőtéren folyó légiközlekedési- és sporttevékenységeket;
biztosítja a kifutópálya-sáv, illetve a gurulóutak akadálymentességét, a talaj és
a fű megfelelő karbantartását, szükség szerinti hengerlését, nyírását, a
szegélyek és pályajelek jó állapotban tartását, a technikai eszközök és a
repülőtér működéséhez szükséges engedélyek és okmányok rendelkezésre
állását;
feladata az ingatlan-együttes tisztán és rendben tartása, őrzése, karbantartása, a
felmerülő hibaelhárítások biztosítása. A létesítményre vagyon- és
felelősségbiztosítást az ajánlattevőnek kell kötni;
amennyiben új szolgáltatásokat kíván nyújtani, úgy az azok végzéséhez
szükséges engedélyeket neki szükséges megszerezni, valamint tárgyi
feltételeket ő teremti meg;
köteles fizetni a közüzemi költségeket, a távközlési költségeket, az
engedélyezés költségeit, összefoglalva: a repülőtér Zalaegerszeg 0679/1 és
0679/2 hrsz-ú, valamint a kapcsolódó Zalaegerszeg 7177 hrsz-ú ingatlanon
felmerülő működtetési és üzemeltetési költségeket;
köteles gondoskodni az önkormányzat által átadott műszaki berendezések
megfelelő állapotáról, esetleges javíttatásáról, a szükséges engedélyek
folyamatos megszerzéséről, valamint gondoskodik az eszközök avulási
pótlásáról;
a hatályos nemzetközi és hazai jog alapján összeállított és a légügyi hatóság
által jóváhagyott „Védelmi Terv” dokumentumban foglaltak alapján
gondoskodik a repülőtér biztonságáról;

-

-

-

-

-

-

köteles jelezni az önkormányzat felé a repülőtér-használattal, az ingatlan
egészével, valamint az épülettel és a telepített eszközökkel kapcsolatos
esetleges rendellenességeket. Havária, illetve illetéktelen behatolás esetén az
önkormányzaton kívül köteles értesíteni az illetékes hatóságokat;
jogosult beszedni a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységből származó
bevételeket, ezek növelése érdekében, saját eszközeivel, térítés ellenében
igénybe vehető, a repülőtéri funkciót nem korlátozó szolgáltatásokat nyújthat
és vállalkozási tevékenységet végezhet;
a repülőtéren megtartott, saját szervezésű rendezvényekből származó
bevételek, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokból származó bevételek szintén
az üzemeltető bevételeit képezik;
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény alapján a repülőtér
használatáért ellenszolgáltatást kérhet, amelynek díjai jogosult saját
határkörében megállapítani;
köteles évente egy alkalommal nyilvános repülőnapot tartani az ZMJV
Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályával előzetese egyeztetett
időpontban;
köteles a havi üzemeltetési díj 10 %-ának megfelelő összegű jólteljesítési
garanciát biztosítani;
esetleges meghiúsulási kötbér megfizetése
az üzemeltetés az alábbi tevékenységekre terjed ki:
a repülőtér nyitva tartása; a légyügyi hatósággal egyeztetett „Repülőtér
rend” szerint
a légügyi hatóság által előírt személyzet biztosítása a nyitva tartás alatt
repülésbiztonsági szolgálat ellátása;
a repülőtéren folyó szakmai tevékenységek ellenőrzése, kontrollja,
a repülőtér használata szakmai feltételeinek biztosítása, ideértve a pálya,
gurulóutak és egyéb területek karbantartását is; az ehhez szükséges
eszközök beszerzése, karbantartása;
a leltárba foglalt eszközök, berendezések, gépek rendeltetésszerű
használata, karbantartása, mely eszközökért anyagi felelősséggel tartozik;
az épület takarítása;
a nyitvatartási időn kívül folyamatos őrzés biztosítása;
kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal.

A nyertes ajánlattevő köteles tudomásul venni, hogy az önkormányzat a számára
előnyös alternatív hasznosítási cél érdekében a repülőtér paramétereit
megváltoztathatja, vagy a repülőtér funkciót megszünteti, az ajánlattevő az
önkormányzattal szemben kártérítési igénnyel – az óvadék és a biztosítási díjak
arányos díja kivételével – nem léphet fel.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatokat azok értékelése
érdekében terjessze a közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

nyilvános üzemeltetési pályázat kiírására: 2017. november 27.
pályázati ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2017. december 14.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Vágóhíd utcai birkózó terem fejlesztése
ZMJVK 222/2017. (XI.23.) sz. határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16.
szám alatti, 6518/1 hrsz-ú ingatlanon található birkózóterem és öltöző épület
fejlesztése érdekében a Zalaegerszegi Birkózó Sport Egyesület támogatási
kérelmet nyújtson be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a „MOB által
kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról,
továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportági fejlesztési koncepciók
megvalósításával összefüggő sportlétesítményi-fejlesztési feladatok ellátására,
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 48. alcím 1.
jogcímcsoport „A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének
támogatása” terhére, azzal, hogy a teljeskörű, befejezett fejlesztésről szóló
műszaki tartalom költsége nem haladja meg a vissza nem térítendő bruttó
18.000.000,- Ft támogatási összeget.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a
támogatásból megvalósítandó fejlesztés pontos, a támogatási összegnek
megfelelő végleges műszaki tartalmának az önkormányzat általi elfogadását
követően adja ki.
Határidő:
Felelős:

2.

2017. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városi Sportlétesítmény
Gondnokság Intézménye vagyongazdálkodásában álló, Zalaegerszeg, Vágóhíd
u. 16. szám alatti, 6518/1 hrsz-ú ingatlanon található birkózóterem és öltöző
épület, összesen 340 m2 alapterületű bérleményt a „MOB által kiemelt
sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a
2014-2020. évre vonatkozó sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával
összefüggő sportlétesítményi-fejlesztési feladatok ellátására, a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 48. alcím 1. jogcímcsoport „A 16
kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása” keretében
megvalósuló fejlesztés műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 15 évre
terjedő határozott időre, pályáztatás nélkül bérbe adja a Zalaegerszegi Birkózó
Sport Egyesület részére.
A közgyűlés felhatalmazza a Városi Sportlétesítmény Gondnokság
Intézményét, hogy a bérleti díj megállapításáról és a bérleti szerződés
megkötéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
felkérésre: Bodrogi Csaba intézményvezető

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg város 2017. évi Zöldfelületi
végrehajtásáról, valamint a 2018. évi Cselekvési Terv meghatározása

Stratégiájának

ZMJVK 223/2017. (XI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg Zöldfelületi
Stratégiájának 2018. évi Cselekvési Tervét. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2018. évi költségvetés tervezésekor az alapban rendelkezésre álló maradvánnyal
együtt, lehetőség szerint biztosítson 6.300.000 Ft összegű fedezetet a kijelölt
projektek munkálataira.
Határidő:
Felelős:

2018. évi költségvetés jóváhagyása
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Lakásbérleti jogviszony visszaállítása (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 224/2017. (XI.23.) sz. határozatával
a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.)
önkormányzati rendelet 55. § (2) bekezdése alapján egy személy bérleti jogviszonyát
visszaállítja.
Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme (ZÁRT ÜLÉS)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 225/2017. (XI.23.) sz. határozatával
rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel támogatja egy személy lakáshoz
jutási kérelmét.
Tárgy: Javaslat „Zalaegerszegért” díj odaítélésére (ZÁRT ÜLÉS)
ZMJVK 226/2017. (XI.23.) sz. határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése „Zalaegerszegért” díjat adományoz az alábbi
személyeknek, szervezetnek:
Babos Sándorné testnevelő tanár, edző
Cserhalmi Henriette könyvrestaurátor
Fazekas Gábor szakközépiskolai ny. igazgató
Horváth Géza vállalkozó
Horváth Miklós Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetségének vezetője
Dr. Kostyál László művészettörténész, a Göcseji Múzeum igazgató-helyettese, főmuzeológus
Müller Imre erdőmérnök, Zalaegerszeg város korábbi alpolgármestere (1990-1994)
Dr. Percs Erika háziorvos
Dr. Vajda Istvánné magyar-latin szakos tanár
Összefogás Botfáért Egyesület
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a „Zalaegerszegért” díj ünnepélyes keretek között
történő átadásáról gondoskodjon.
A díj átadásának határideje:
Felelős:

2017. december 15.
Balaicz Zoltán polgármester
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