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SSZZEEMMÉÉLLYYII  RRÉÉSSZZ  
 

ZMJVK 51/2018. (IV.12.) sz. hat. A LÉSZ Kft. felügyelő bizottságába tag 

választása 

 

ZMJVK 52/2018. (IV.12.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

alapító okiratának módosítása 

 

ZMJVK 53/2018. (IV.12.) sz. hat. Fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró 

pedagógus bírósági ülnök soron kívüli 

megválasztása a Zalaegerszegi 

Törvényszékhez 

 

 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 

ZMJVK 10/2018. (IV.13.) ÖR. az önkormányzati hatósági ügyek 

végrehajtásáról 

 

ZMJVK 11/2018. (IV.13.) ÖR. a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. 

(II.08.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVK 12/2018. (IV.13.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

 
ZMJVK 48/2018. (IV.12.) sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 49/2018. (IV.12.) sz. hat. A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. 

(II.08.) önkormányzati rendelet I. 

negyedévi módosítása 

 

ZMJVK 50/2018. (IV.12.) 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 54/2018. (IV.12.) sz. hat. Vállalkozási szerződések megkötése a 

Zalavíz Zrt-vel a 2018. évi víziközmű 

felújítási és pótlási tervben elfogadott 

egyes munkákra 

 

ZMJVK 55/2018. (IV.12.) sz. hat. A Zrínyi út Kórház előtti állami tulajdonú 

szakaszának térítésmentes önkormányzati 

tulajdonba vétele, valamint a Zrínyi és 

Kosztolányi utak közötti átkötő ág 

közútkezelői jogának rendezése érdekében 

előzetes döntés meghozatala 

 

 ZMJVK 56/2018. (IV.12.) sz. hat. A zalaegerszegi 0732/334 hrsz-ú ingatlan 

(Cserfa utca), valamint a zalaegerszegi 

0255/11 hrsz-ú ingatlan (Bazitai út) 

belterületbe vonásához szükséges terület-

felhasználási célt tartalmazó döntés 

meghozatala 

 



ZMJVK 57/2018. (IV.12.) sz. hat. A Zalaegerszeg, Balatoni u. 3. szám alatt 

található helyiségek kedvezményes 

bérbeadása Adományközpont céljára, 

valamint együttműködési megállapodás 

megkötése a Mozgássérültek Zala Megyei 

Egyesületével 

 

ZMJVK 58/2018. (IV.12.) sz. hat. Közterületek elnevezése 

 

ZMJVK 59/2018. (IV.12.) sz. hat. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány célhoz kötött pénzeszköz 

átadási megállapodásának módosítása 

 

ZMJVK 60/2018. (IV.12.) sz. hat. Együttműködési megállapodás megkötése 

a Zala Megyei Sportszövetségek 

Egyesülésével 

 

ZMJVK 61/2018. (IV.12.) sz. hat. Alapítványok támogatása 

 

 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
 A közgyűlés 2018. április 12-i ülésén 

tárgyalt tájékoztatók 

 

 Tájékoztató a 2018. április 12-i közgyűlés 

zárt ülésén hozott határozatairól 

 



SSZZEEMMÉÉLLYYII  RRÉÉSSZZ  
 

Tárgy: A LÉSZ Kft. felügyelő bizottságába tag választása 

 

ZMJVK 51/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 12-től 2019. december 

19-ig megválasztja a Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsága 

tagjának Szilasi Gábort (anyja neve: Hordós Erzsébet, lakcíme: 8900 Zalaegerszeg, 

Eötvös utca 12/D 2/4.) 

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

társaság vezető tisztségviselőjét tájékoztassa. 

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

 

ZMJVK 52/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

könyvvizsgálójának 2018. április 12-től 2022. május 31-ig terjedő határozott időre 

LAUF-AUDIT Könyvelő- és Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: Zalaegerszeg, Petőfi 

u. 7. I. 5., képviseli: Borsosné Pál Ildikó üzletvezetésre jogosult tag) választja meg 

(a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős: Borsosné Pál Ildikó, 8900 Zalaegerszeg, 

Jánkahegy utca 7. szám alatti lakos).  

A Közgyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 50 ezer Ft + ÁFA /hó összegben 

állapítja meg. 

Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és felkéri az 

ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. 

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

  felkérésre Horváth Márton ügyvezető 

 

Tárgy: Fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus bírósági ülnök soron kívüli 

megválasztása a Zalaegerszegi Törvényszékhez 

 

ZMJVK 53/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Törvényszékhez 

fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus ülnöknek Domján Edit Tímea 

Zalaegerszeg, Király-Horhos u. 13. szám alatti lakost megválasztja. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

 10/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati hatósági ügyek végrehajtásáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 134. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi önkormányzat szervei 

önkormányzati hatósági ügyben hozott döntéseinek végrehajtására terjed ki.  

 

 

2. § 

 

(1) A végrehajtást önkormányzati hatósági ügyben az alaphatározatot hozó önkormányzati 

szerv foganatosítja. 

(2) Végrehajtás kizárólag akkor kerül foganatosításra, ha a tartozás összege eléri vagy 

meghaladja a 10 ezer forintot. 

 

 

3. § 

 

E rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

                                       11/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelete 

a 2018. évi költségvetésről szóló  

5/2018. (II.08.) 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 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében és a 

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

kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 

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

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

meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 

évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:           

 

 

1. §  A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a 

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

 

„(1)   Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételét 47.258.840 

E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 22.711.426 E Ft-ban hagyja 

jóvá, melynek jogcímei: 

 

        Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről               3.777.501  E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                8.420.487  E Ft 

- közhatalmi bevételek               5.200.000  E Ft 

- működési bevételek               5.001.004  E Ft 

- felhalmozási bevételek                 206.730  E Ft 

- működési célú átvett pénzeszközök                    84.704  E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   21.000  E Ft 

 

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

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)   A 2018. évi összes kiadást 47.258.840 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 37.539.765 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

 

        Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         3.873.021  E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            854.787  E Ft 

- dologi kiadások         5.980.996  E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai            107.636  E Ft 

- egyéb működési célú kiadások         1.858.023  E Ft   

                ebből: működési célú tartalék            255.887  E Ft 

- beruházási kiadások        20.104.666 E Ft 

             ebből: tartalék                 7.238 E Ft 

- felújítási kiadások          4.602.953 E Ft 

             ebből: tartalék               14.088 E Ft 

- egyéb felhalmozási célú kiadások             157.683 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 14.828.339 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 

1.097.583 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.730.756 E Ft-ban állapítja meg.  

 

 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                             1.172.132 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                      13.253.443 E Ft   

Forgatási célú értékpapír beváltás  felhalmozási célra:           9.809.688 E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               312.151 E Ft                           

                                   Finanszírozási bevételek összesen:   24.547.414 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra):                            74.549 E Ft 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing 

            kötelezettség fejlesztési célra):                                          9.644.526 E Ft                      

                                          Finanszírozási kiadás összesen:         9.719.075 E Ft” 
  

 

2. §    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. 

 

 

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 

 

 

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2018. I. névi ei-módosítás” xls. dokumentumban 

találhatóak 

 

 

http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/30814/2018_Inevi_eimodositas.xls


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

12/2018. (IV.13.) 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 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 36. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„Erdőterület 

36. § 
 

(1) Az erdő területek rendeltetésük szerint „Ev” jelű védelmi-, „Eg” jelű gazdasági- és „Ek” 

illetve „Ek-2”  jelű közjóléti erdő övezetekre tagozódnak.  

 

(2) Az „Ev” jelű védelmi erdő övezetben közmű és út építményei, valamint erdei kilátó, és 

magasles kivételével egyéb építményt elhelyezni nem lehet. 

 

(3) Az „Eg” jelű gazdasági erdő övezetében az erdőgazdálkodással és vadászattal összefüggő, 

és az előzőekhez kapcsolódó turisztikai célú kereskedelmi, szolgáltató rendeltetésű épület, 

valamint közmű és út építményei helyezhetők el. 
 

(4) Az „Ek” és „Ek-2” jelű közjóléti erdő övezetében az erdőgazdálkodással és vadászattal 

összefüggő, valamint turisztikai célú szolgáltató és sport rendeltetésű épület, továbbá közmű 

és út építményei helyezhetők el. 

 

(5) Az erdő övezetek telkein az építési használat megengedett határértékei: 
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Eg szabadon álló 10 ha 0,3 % 

Homlokzatmagasság: 

7,5 m 

Épületmagasság: 

7,5  m 

Ek szabadon álló 1 ha 1 % 

Homlokzatmagasság: 

7,5 m
(1)

 

Épületmagasság: 

7,5 m
(1)

 

Ek-2 szabadon álló 0,5 ha 5 % 

Homlokzatmagasság: 

7,5 m
(1)

 

Épületmagasság: 

7,5 m
(1)

 

 (1) : Kilátótorony és sportépület magassága nem korlátozott 



 

(6) Az „Ev”, „Eg”, „Ek” és „Ek-2” jelű övezetek területén a közlekedési, az elektronikus 

hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőterületen áthaladó 

szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés 

működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül 

szolgáló építmények helyezhetők el. 

 

(7) Az „Ev”, „Eg” „Ek” és „Ek-2” jelű övezetek területén az ökológiai folyosó megyei 

övezetében külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet folytatni a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” 

 
 

2.§ 

 

A rendelet 1. mellékletében található szabályozási terv érintett szelvényei az 1. melléklet 

szerint módosulnak. 

 

 

3.§ 

 

(1) Ez a rendelet 2018. április 13. 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 12/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    

 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVK 48/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését az 

59/2017. (IV.13.), 264/2017. (XII.14.), 24/2018. (II.07.), 29/2018/1.a.,1.b.,2.b. 

(III.08.), 30/2018. (III.08.), 31/2018. (III.08.), 32/2018. (III.08.), 35/2018/1. 

(III.08.), 36/2018. (III.08.), 37/2018. (III.08.), 40/2018/1. (III.08.), 42/2018. 

(III.08.), 43/2018. (III.08.), 45/2018/2. (III.08.), 46/2018. (III.08.), 47/2018. 

(III.08.) sz. lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.     

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

közgyűlési határozat 2. pontja végrehajtási határidejét 2018. július 31-re 

módosítja. 

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

közgyűlési határozat 5. pontja végrehajtási határidejét 2018. június 30-ra 

módosítja. 

4.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 95/2017. (V.18.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2018. december 31-re módosítja. 

5.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 127/2017. (VI.15.) sz. 

közgyűlési határozat 2. pontja utolsó bekezdését az alábbiak szerint 

módosítja:    

 „A közgyűlés felkéri a polgármestert a zártkörű pályázati eljárás szükség 

esetén többszöri lefolytatására, és érvényes, a pályázati kiírásnak minden 

tekintetben megfelelő ajánlat beérkezése esetén felhatalmazza a polgármestert 

a hasznosítási szerződés aláírására.” 

 A közgyűlés a 127/2017. (VI.15.) sz. közgyűlési határozat 2. pontjában az új 

pályázat kiírásának végrehajtási határidejét 2018. december 31. napjában 

állapítja meg. 

6.  Zalaegerszeg Megyei Város Közgyűlése a 224/2017. (XI.23.) sz. közgyűlési 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

7.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 257/2017. (XII.14.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2018. április 30-ra módosítja. 

8.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2018. (II.07.) sz. közgyűlési 

határozat végrehajtási határidejét 2018. április 30-ra módosítja. 

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 28/2018. (III.08.) sz. 

közgyűlési határozat végrehajtási határidejét 2018. május 15-re módosítja. 

10.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 29/2018. (III.08.) sz. 

közgyűlési határozat 2.a. és 3. pontja végrehajtási határidejét 2018. május 15-

re módosítja.  

 

 

Tárgy: A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet I. 

negyedévi módosítása 

 

ZMJVK 49/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2018. (II.07.) sz. határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 



„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek 

és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. 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 4.929.000    4.978.000 5.028.000 5.080.000 

 Tulajdonosi bevételek   02     

 Díjak, pótlékok, bírságok  03       11.000         10.000       11.000       11.000 

 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi 
eszközök értékesítése 

 04       206.730         50.000       40.000       30.000 

 Részesedések értékesítése és részesedések 

megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 
 05     

 Privatizációból származó bevételek  06     

 Garancia- és kezességvállalásból származó 

megtérülések 
 07     

 Saját bevételek (01+... +07)  08 5.146.730     5.038.000 5.079.000 5.121.000 

 Saját bevételek (08. sor) 50%-a  09 2.573.365     2.519.000 2.539.500 2.560.500 

 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő 

fizetési kötelezettség (11+...+18) 
 10 43.960 97.922 126.582 124.380 

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  11 43.960 97.922 126.582 124.380 

 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     

 Hitelből eredő fizetési kötelezettség  20     

 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      43.960          97.922     126.582   124.380 

 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 

bevétel (09-28) 
 29 2.529.405 2.421.078 2.412.918 2.436.120 

 



A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a 

kötelezettségvállalások teljesítését.  

 

Határidő:  éves zárszámadás 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg 

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

rendelet módosítása 

 

ZMJVK 50/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 13-i hatállyal elfogadja 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének leírását az 

előterjesztés 3. melléklete, valamint a Településszerkezeti Tervét az előterjesztés 4. 

melléklete szerinti tartalommal. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon.  

 

Határidő: 2018. április 13. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Vállalkozási szerződések megkötése a Zalavíz Zrt-vel a 2018. évi víziközmű 

felújítási és pótlási tervben elfogadott egyes munkákra 

 

ZMJVK 54/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapján az Észak-

zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) 

vállalkozási szerződés(eke)t köt a víziközmű vagyonra vonatkozó, a ZMJVK 

12/2018. (II.7.) sz. határozatával a 2018. évi felújítási és pótlási tervben 

elfogadott alábbi víziközmű-fejlesztések megvalósítására, az előterjesztésben 

részletezett műszaki tartalommal:  

 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Érintett 

ágazat 

Teljesítési 

határidő 

Vállalkozási díj 

(bruttó eFt) 

1. 
Zalaegerszeg, Fenyves köz  
közcélú gerinchálózat kiépítése 

ivóvíz 2018.10.31 5 445 

2. 
Zalaegerszeg, Fenyves köz 

szennyvíz-vezeték kiválás 
szennyvíz 2018.10.31 15 240 

 

Az építési beruházásra vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi 

szerződéses feltételeket kell tartalmazniuk:  

-  Fizetési feltételek: a szerződés finanszírozása az önkormányzat saját 

forrásából történik, a 2018. évi költségvetés „Ivóvíz és szennyvíz felújítások 

használati díj terhére” sorából 

-  A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele: 



 kivitelezői nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt 

műszaki tartalommal, anyagokkal és előírt minőségben valósult meg, 

 a beépítésre került anyagok megfelelőségének igazolásai (a minőségi 

bizonylatok). 

-  Szerződéses biztosítékok:  

 késedelmi kötbér: minimum a nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap, 

 hibás teljesítési kötbér: A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése 

esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:159. § (2) bekezdésében és a 6:177. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján szavatossági igényt vagy hibás 

teljesítési kötbért érvényesít döntése szerint. A Megrendelő a hibás 

teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

Ha a Megrendelő a hibás teljesítést nem fogadja el, és szavatossági 

igényt érvényesít, akkor a Vállalkozó köteles a hibát a Megrendelő által 

meghatározott határidőn belül ellenérték nélkül kijavítani. Ha a 

Megrendelő a hibás teljesítést elfogadja, akkor a Vállalkozó egyösszegű 

hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér 

mértéke a hibával érintett munkarészre eső ÁFA és tartalékkeret nélküli 

vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér 

esedékessé válik a hibás teljesítés Megrendelő általi elfogadásakor, 

 meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés Vállalkozó 

szerződésszegése következtében meghiúsul, Önkormányzat az ÁFA 

nélkül számított vállalkozási díj 20%-ával egyező összegű meghiúsulási 

kötbér kivetésére jogosult. 

-  Szavatosság: Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a 

teljesítése keretében nyújtott szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek 

a szerződésben meghatározott megrendelői elvárásoknak, valamint 

jogszabályi követelményeknek, a nyújtott szolgáltatások alkalmasak a 

szerződés céljának betöltésére.  

- Jótállás: Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettsége a szerződés 

teljesítésétől (műszaki átadás-átvétel) kezdődően 60 hónap.  

-  Többletmunka, pótmunka: Szerződő felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy a 

Ptk 6:244.§ szerinti többletmunka és pótmunka fogalmával tisztában 

vannak: 

 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a vállalkozási szerződés jellegére 

tekintettel az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a 

többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.  

 Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a 

többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a 

szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.  

-  A szerződésszegés jogkövetkezményeit a szerződésben rögzíteni kell.  

-  Alvállalkozó igénybevétele: Vállalkozó a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden a teljesítésbe bevonni 

kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni.  

 



A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződések további részleteiről történő 

tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a szerződések elkészítésére, és 

felhatalmazza azok aláírására.  

 

Határidő: 2018. május 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

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

Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatóját, hogy az in-house feltételek olyan 

változása esetén, melyek alapján a szerződés már nem lenne fenntartható, 

haladéktalanul jelezzen a polgármester felé a szerződés felülvizsgálata 

érdekében. 

 

Határidő:  folyamatos 

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

 

 

Tárgy: A Zrínyi út Kórház előtti állami tulajdonú szakaszának térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba vétele, valamint a Zrínyi és Kosztolányi utak közötti átkötő 

ág közútkezelői jogának rendezése érdekében előzetes döntés meghozatala 

 

ZMJVK 55/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetesen kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nzrt. 

vagyonkezelésében lévő Zalaegerszeg 1183/2 hrsz-ú ingatlanból a 7410. j. Bak – 

Zalaegerszeg Zrínyi út 11+235 – 11+582 km szelvények közötti szakaszát 

térítésmentesen önkormányzati tulajdonba és kezelésbe kívánja venni, továbbá a 

Zalaegerszeg 1550 hrsz-ú földrészlet megosztása során kialakuló közút (74601.j. 

Zalaegerszeg vasútállomás csomóponti ág 0+000 – 0+035 km szelvények közötti 

szakasz) kezelői jogait át kívánja venni. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az útszakaszok átadás-átvételéhez 

szükséges egyeztetéseket folytassa le, az előkészületeket tegye meg, továbbá az 

előzetes megállapodás megkötéséhez szükséges vagyonátvételre vonatkozó 

előterjesztést terjessze a közgyűlés elé. 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A zalaegerszegi 0732/334 hrsz-ú ingatlan (Cserfa utca), valamint a zalaegerszegi 

0255/11 hrsz-ú ingatlan (Bazitai út) belterületbe vonásához szükséges terület-

felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala 

 

ZMJVK 56/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonási engedélyezési 

eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban határozza meg: 

-  Zalaegerszeg, 0732/334 hrsz-ú ingatlan (Cserfa utca) lakóterület kialakítása 

céljából kerül belterületbe. 



-  Zalaegerszeg, 0255/11 hrsz-ú ingatlan (Bazitai út) lakóterület kialakítása 

céljából kerül belterületbe. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi megkeresés függvényében a 

belterületbe vonási eljárást folytassa le. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg, Balatoni u. 3. szám alatt található helyiségek kedvezményes 

bérbeadása Adományközpont céljára, valamint együttműködési megállapodás 

megkötése a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületével 

 

ZMJVK 57/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy 2018. május 1. 

napjától 2019. április 30. napjáig terjedő határozott időre a Zalaegerszeg, 

Balatoni u. 3. szám alatti összesen 132,64 m
2
 alapterületű 2935/A/64 hrsz-ú 

nem lakás célú helyiségeket a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete (8900 

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.) pályáztatás nélkül bérbe vegye, egyedi 

döntéssel meghatározott bérleti díj fizetése mellett, adományközpont 

működtetése céljára. A közgyűlés hozzájárul, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő, az adományközpont elhelyezésére szolgáló helyiségekben 

az egyesület adománygyűjtést végezzen. 

A szerződés a lejártát követően a bérlő kérelmére meghosszabbítható. 

A helyiségek bérleti díja havi 18.205,- Ft + ÁFA. A bérleti díj összege minden 

évben az infláció mértékével növelten kerül megállapításra. 

A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg bérlőnek kéthavi bruttó bérleti 

díjnak megfelelő óvadékot kell fizetnie, melynek összege 46.240 Ft. A 

helyiségek használatával járó közüzemi költségek megfizetése a bérleti díjon 

felül a bérlőt terhelik. 

A bérlőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell a nemzeti vagyonról 

szóló törvényben foglaltak szerinti átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat 

alapján kötött szerződés semmis.  

A közgyűlés felkéri a LÉSZ Kft. ügyvezetőjét a bérleti szerződés elkészítésére 

és aláírására. 

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: felkérésre Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyvezetője 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az előterjesztés 3. sz. melléklete 

szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt 2018. május 1. napjától 

kezdődő határozatlan időtartamra a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületével 

(8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.) a Zalaegerszegi Adományközpont 

működtetésére. 

  



 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

  

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Közterületek elnevezése 

 

ZMJVK 58/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Kertváros 

településrészen található 725/2 hrsz-ú kivett közútnak a Nemzetőr utca 

elnevezést adja. 

 

Az elnevezés időpontja: 2018. április 12. 

 

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

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2018. április 25. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Öreghegy 

településrészen található 28035 hrsz-ú kivett közútnak a Sólyom utca 

elnevezést adja. 

 

Az elnevezés időpontja: 2018. április 12. 

 

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

kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  2018. április 25. 

Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány célhoz kötött pénzeszköz 

átadási megállapodásának módosítása 

 

ZMJVK 59/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Zala Megyei 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány célhoz kötött pénzeszköz átadási 

megállapodásának módosításához az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 



Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a Zala Megyei Sportszövetségek 

Egyesülésével 

 

ZMJVK 60/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zala Megyei Sportszövetségek 

Egyesülésével az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal együttműködési 

megállapodást köt az EFOP-1.8.6-17-2017-00031 számú pályázat tekintetében, 

melynek alapján közreműködik a programok megvalósításában, lebonyolításában. 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére és 

a szükséges dokumentumok aláírására. 
 

Határidő: 2018. május 10. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása 

 

ZMJVK 61/2018. (IV.12.) sz. határozata 

 

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

és Sport Bizottság 37/2018/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az 

alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
JAVK Olvasóinkért 

Könyvtári Alapítvány 

„A jövő olvasóiért” – a József Attila 

Városi Tagkönyvtárban megvalósuló 

jubileumi programok támogatása 

50.000 

2. 
"Gyermekművészetért" 

Alapítvány 

A Pálóczi Zeneiskola 65 éves jubileuma 

megünneplésének megrendezése 
65.000 

3. 
Dózsa György Általános 

Iskoláért Alapítvány 

Dózsa napok 

rendezvénysorozatának támogatása 
150.000 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások 

megkötésére. 

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

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

Egészségügyi Bizottság 45/2018/2. sz. határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 



 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Zárda Utcai Időskorúak 

Otthonáért Alapítvány 

A Pais Dezső u. 2. szám alatt működő 

Kolping Idősek Otthona lakói részére 

gyógyászati segédeszközök vásárlása 

50.000 

2. 
„Cseperedő” Zalaegerszegi 

Bölcsődei Alapítvány 

Közösségi programok a  

"2018. a családok éve" jegyében 
75.000 

3. 
„Tipegő” Zalaegerszegi 

Bölcsődei Alapítvány 
Tárgyi eszközök beszerzése 75.000 

4. 

Egészséges és Derűs 

Kisgyermekért Zalaegerszegi 

Bölcsődei Alapítvány 

Közösségi programok 

 megvalósítása 
50.000 

5. 
„Gyermekjólét” Zalaegerszegi 

Bölcsődei Alapítvány 
Tárgyi eszköz beszerzése 75.000 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások 

megkötésére. 

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

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

és Sport Bizottsága 20/2018. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az 

alábbi alapítványok részére biztosít támogatást: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél előirányzat 
Támogatás 

összege (Ft) 

1. 

Családfesztivál Kulturális 

Művelődési és Közösségi 

Alapítvány 

működési 

támogatás 

önálló kulturális 

egyesületek, 

egyesületek 

500.000 

2. 
Egerszegi Fúvószene 

Alapítvány 

működési 

támogatás 

önálló kulturális 

egyesületek, 

egyesületek 

1.800.000 

3. 
Besenyő a 2000-es 

években Alapítvány 

működési 

támogatás 

peremkerületek 

támogatása 
1.000.000 

4. Ságodért Alapítvány 
működési 
támogatás 

peremkerületek 
támogatása 

900.000 

5. Pózváért Alapítvány 
működési 

támogatás 

peremkerületek 

támogatása 
800.000 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások 

megkötésére. 

 

Határidő: 2018. április 30. 

  Felelős: Balaicz Zoltán polgármester  



  

  

  

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  

 
 

AA  kköözzggyyűűllééss  22001188..  áápprriilliiss  1122--ii  üülléésséénn  

ttáárrggyyaalltt  ttáájjéékkoozzttaattóókk  
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

 a Beszerzési Testület 2017. évi munkájáról 

 a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Zalaegerszegi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről 

 

 

 

TTáájjéékkoozzttaattóó  aa  22001188..  áápprriilliiss  1122--ii  kköözzggyyűűllééss  

zzáárrtt  üülléésséénn  hhoozzootttt  hhaattáárroozzaattaaiirróóll  
 

 
Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérelme 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 62/2018. (IV.12.) számú határozatával 

rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel támogatja 1 fő lakáshoz jutási 

kérelmét. 

 

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

adományozása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 63/2018. (IV.12.) számú 

határozatával „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet adományoz a Magyar 

Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, valamint a Zalaegerszegi Honvédklub 

részére. 

 

Tárgy:  „Sport mecénása díj” adományozása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 64/2018. (IV.12.) számú 

határozatával „Sport mecénása díj”-at adományoz az FM-Vas Kft. részére. 
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