
XXI. évfolyam 4. szám 
 

_ 
 

 

 

ZZAALLAAEEGGEERRSSZZEEGG  MMEEGGYYEEII  JJOOGGÚÚ  VVÁÁRROOSS    

KKÖÖZZLLÖÖNNYYEE 

 

 
 

 

HHIIVVAATTAALLOOSS  LLAAPP  

22002200..  ÁÁPPRRIILLIISS  0077..  

 

 

  

  

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  RREENNDDEELLEETTEEII  
  

ZMJVP 8/2020. (IV.07.) ÖR. a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. 

(II.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVP 9/2020. (IV.07.) ÖR. az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. 

(IV.11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVP 10/2020. (IV.07.) ÖR. az önkormányzati pénzeszközökből és 

támogatásokból megvalósuló 

beszerzésekről szóló 12/2006. (III.07.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

ZMJVP 11/2020. (IV.07.) ÖR. a városi címer és zászló használatának 

rendjéről szóló 40/2000. (X.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 



PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  
  

ZMJVP 68/2020. (IV.02.) határozata Veszélyhelyzetben döntés Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város helyi közúti 

közforgalmi személyszállítási szolgáltatás 

hatályban lévő menetrendjének 

változásairól 

 

ZMJVP 69/2020. (IV.06.) határozata  A településrendezési eszközök 

módosításának partnerségi egyeztetését 

követő döntés meghozatala 

 

ZMJVP 70/2020. (IV.06.) határozata  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 2020. I. 

félévi munkatervének módosítása 

 

ZMJVP 71/2020. (IV.06.) határozata  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyása 

 

ZMJVP 72/2020. (IV.06.) határozata  2019. évi ellenőrzési jelentés és az 

önkormányzat felügyelete tartozó 

szervezetek jelentéseiről szóló éves 

összefoglaló jelentés 

 

ZMJVP 73/2020. (IV.06.) határozata  Köznevelési szerződés megkötése óvodai 

feladatok ellátására Kiskutas Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületével 

 

ZMJVP 74/2020. (IV.06.) határozata  A Keresztury Dezső Városi Művelődési 

Központ alapító okiratának módosítása 

 

ZMJVP 75/2020. (IV.06.) határozata  A víziközmű vagyonra vonatkozó 2020. 

évi felújítási és pótlási terv módosítása, 

vállalkozási szerződések megkötése 

 

 ZMJVP 76/2020. (IV.06.) határozata  Zalaegerszeg, Besenyő utca 20. szám 

       alatti, 1624/1 hrsz.-ú ingatlanon található 

       postahivatal bérleti szerződésének                     

       meghosszabbítása 

 

ZMJVP 77/2020. (IV.06.) határozata  A Modern Városok Program 

„Zalaegerszegi új városi multifunkciós 

rendezvény- és sportcsarnok 

megvalósítása” tárgyú projektje 

 

ZMJVP 78/2020. (IV.06.) határozata Bérleti díj kedvezmény alkalmazása a 

humánjárvány miatt elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel   

 

ZMJVP 79/2020. (IV.06.) határozata „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” és „Pro 

Urbe Zalaegerszeg” kitüntető 

 címek adományozása 



ZMJVP 80/2020. (IV.06.) határozata  „Sport mecénása díj” adományozása 

 

ZMJVP 81/2020. (IV.06.) határozata Földhasználati jog alapítása az Első 

Magyar Dán Termelő Iskola Alapítvány 

részére a zalaegerszegi 5321 hrsz.-on 

(Csácsi utca 100.) 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  

  
              HHeellyyeessbbííttééss  

  
  

 



  

PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  RREENNDDEELLEETTEEII  
 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 

8/2020. (IV.07.) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében és a 

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

kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 

2019. évi LXXI. 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 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket 

rendeli el:           

 

1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet (a 

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

 

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi összes 

bevételének előirányzatát 64.305.751 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek 

összegét 26.550.718 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

       Költségvetési bevételek: 

- működési célú támogatások államháztartáson belülről    3.999.873 E Ft 

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   9.337.696 E Ft 

- közhatalmi bevételek  6.095.000 E Ft 

- működési bevételek   7.039.099 E Ft 

 - felhalmozási bevételek                    76.000 E Ft 

 -működési célú átvett pénzeszközök                          50 E Ft 

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      3.000 E Ft 

 

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

mellékletek tartalmazzák. 

 

(2)  A 2020. évi összes kiadást 64.305.751 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások 

összegét 52.075.893 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei: 

       Költségvetési kiadások: 

- személyi juttatások         4.491.469 E Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó            862.964 E Ft 

- dologi kiadások        11.451.897 E Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai               98.850 E Ft 

- egyéb működési célú kiadások          2.419.565 E Ft   

                ebből: működési célú tartalék             372.945 E Ft 

 - beruházási kiadások        27.281.866 E Ft 

             ebből: tartalék               10.420 E Ft 

 - felújítási kiadások          5.357.003 E Ft 

             ebből: tartalék                 6.701 E Ft 

 - egyéb felhalmozási célú kiadások             112.279 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 25.525.175 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 6.604.397 E 

Ft-ban, a fejlesztési hiányt 18.920.778 E Ft-ban állapítja meg.  

 

                A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek: 

 

Előző évek maradványának igénybevétele 

          Működési célra:                                                             6.704.183 E Ft 

          Felhalmozási célra:                                                      10.212.255 E Ft   

Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:         20.687.575 E Ft                      

Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 

finanszírozására szolgáló bevételek: 

 Felhalmozási célú hitel felvétele                                               150.000 E Ft 

Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     1.020 E Ft 

                                 Finanszírozási bevételek összesen:     37.755.033 E Ft 

  

            Finanszírozási kiadások (működési célra):                             99.786 E Ft 

            Forgatási célú értékpapír vásárlás                                    12.000.000 E Ft 

 

            Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing 

             kötelezettség fejlesztési célra):                                             129.052 E Ft  

            Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése         1.020 E Ft     

                                         Finanszírozási kiadás összesen:        12.229.858 E Ft” 

  

2. §  Az R 5. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

   „(1)  A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.120 főben, a 10. mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 

      (2)   A közgyűlés az önkormányzat létszámát 6 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. 

         

 

  Balaicz Zoltán sk. 

                       polgármester  

Dr. Kovács Gábor sk. 

                       címzetes főjegyző 

 

 

 

Melléklet 

/dokumentum/33813/Koltsegvetesi_rendelet_2020_I_nevi_ei_modositas.pdf


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 

9/2020. (IV.07.) önkormányzati rendelete  

az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 

(III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 

közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

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

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

1. § (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Egerszeg 

Kártyáról szóló 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete (későbbiekben: Ör.) 3. § (1) 

bekezdése a következő szervezetekkel egészül ki, valamint a következőképpen módosul: 

 

Szervezetek, létesítmények A kedvezmény mértéke (a belépőjegy árából) 

Göcseji Múzeum 20 % 

Göcseji Falumúzeum. 20 % 
 

Szervezetek, A kedvezmény mértéke (a bérlet árából) 

Volánbusz Közlekedési Zrt. 10 % 

 

(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt kedvezmények – az Aquacity Vízicsúzda- és Élménypark, a 

Városi Strandfürdő, a Hevesi Sándor Színház, a ZTE FC Zrt., a ZTE KK Kft., a Volánbusz 

Közlekedési Zrt., a Göcseji Múzeum és a Göcseji Falumúzeum kivételével – családi jegy, 

csoportos jegy, bérlet vásárlása során nem érvényesíthetőek, más kedvezménnyel össze nem 

vonhatóak. A családi jegy és a csoportos jegy esetében az Egerszeg Kártya által biztosított 

kedvezmény kizárólag akkor érvényesíthető, ha a család, illetve a csoport valamennyi tagja 

rendelkezik Egerszeg Kártyával. A kedvezmény a Volánbusz Közlekedési Zrt. esetében az 

általános havi bérlet és az általános kombinált bérlet vásárlására vonatkozik. A kedvezmény a 

Városi Strandfürdő esetében a felnőtt, diák, nyugdíjas valamint gyermek belépőjegyre 

öltözőhasználattal, továbbá a szauna jegyre uszodahasználattal vonatkozik. A kedvezmény a 

ZTE FC Zrt. és a ZTE KK Kft. esetében a teljes árú jegyre, továbbá a teljes árú és a 

kedvezményes (diák, nyugdíjas) bérletre vonatkozik.” 

 

(3) Az Ör. 3. § (6) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(6) A kedvezmények köre a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött 

külön megállapodás alapján bővülhet, melyről az önkormányzat a változást követően 30 

napon belül nyilvános hirdetés formájában tájékoztatja a kártyatulajdonosokat.”  

 

2. § (1) Az Ör. 4. § (2) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(2) Az önkormányzati tulajdonú részesedéssel működő gazdasági társaságok, továbbá az (1) 

bekezdésben foglaltaktól eltérően a Hevesi Sándor Színház bevétel kiesése a polgármester 

részére külön megállapodás alapján benyújtott és a polgármesteri hivatal pénzgazdálkodási 

szabályzatában foglaltak szerint igazolt negyedéves elszámolás alapján, számla ellenében 

kerül megtérítésre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által. A Volánbusz 

Közlekedési Zrt. esetében a bevételkiesés megtérítése havi elszámolás alapján, számla 

ellenében történik.” 

 

(2) Az Ör. 4. § (4) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(4) A Zalaegerszegi Aquacity Vízicsúszda- és Élménypark esetében a kedvezményt 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzemeltető, a Zalaegerszegi 

Létesítményfenntartó Kft.-n keresztül nyújtja.” 



 

3. § (1) Az Ör. 5. § (4) bekezdése a következőképpen módosul: 

„(4) Elutasított igénylés esetén a befizetett díj – az ügyféllel történt egyeztetés szerint - postai 

úton vagy banki átutalással visszautalásra kerül.” 

 

(2) Az Ör. 5. § (5) bekezdése a következőképpen módosul:  

„(5) A hivatal az igénylő részére postai úton megküldött és elveszett kártyát térítésmentesen 

pótolja. Bejelentési határidő a kártya igénylésétől számított 60 nap. 

 
4. § Az Ör. 7. §-a a következő f) ponttal egészül ki:  

„f) a Göcseji Múzeum és a Göcseji Falumúzeum esetében: minden olyan rendezvényt, 

amelynek költségeit az intézmény a saját költségvetéséből biztosítja, és megszervezésére az 

intézmény területén kerül sor.” 

 

5. § Az Ör. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 

 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester  

 

Dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 



1. melléklet a 9/2020. (IV.07.) önkormányzati rendelethez 

 „1. melléklet a 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelethez  
Igénylőlap 

Egerszeg Kártya  

Igénylés 

(kérjük nyomtatott betűvel kitölteni) 

 

a) Az igénylő neve:       születési ideje:  

 

 …………………………………………    ………………………. 

 

b) Az igénylő lakóhelye: (utca, házszám, emelet, ajtó) 

 

 8900 Zalaegerszeg, …………………………………………………………… 

 

□ Az igényelt kártyát postai úton kérem kiküldeni.  

 

□ Az igényelt kártyát a hivatalban személyesen veszem át. 

 

□ Tudomásul veszem, hogy kártyát kizárólag a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek 

igényelhetnek.  

 

□ Az igénylőlap benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem és a lakcímadatom továbbításra 

kerüljön az Egerszeg Kártya előállítója részére. 

 
Felhívjuk az igénylő figyelmét, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 6. § (6) bekezdése szerint az érintett kérelmére indult ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében 

az érintett hozzájárulását vélelmezni kell. 

 

 

 

Dátum: …………………………. 

 

 

………………………….. 

aláírás 

 

 

Kedvezmény: 

 

 

Átvettem/ postázva: 

 

 

         …………………………. 

dátum          aláírás 

 

 

 

 

 

lábjegyzethez: Az adatvédelmi tájékoztatónk a https://zalaegerszeg.hu oldalon található 

 
 

 

 

https://zalaegerszeg.hu/


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének  

10/2020. (IV.07.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

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

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

 

1. § 

 

Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló 

12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(3) A rendelet hatálya nem terjed ki azon beszerzésekre, amelyek során a közbeszerzésekről 

szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, illetve amely beszerzéseknél valamely 

jogszabály eltérő rendelkezéseket állapít meg.” 

 

2. § 

 

Az R. 3. §-a, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Összeférhetetlenségi szabályok 

 

3.§ 

 

Nem lehet ajánlattevő: 

a) aki a jelen rendelet értelmében a döntés előkészítésben közreműködő személy vagy 

döntéshozó, 

b) aki az a) pontban meghatározott személy Ptk. szerinti hozzátartozója, 

c) olyan gazdálkodó szervezet, melyben az a)-b) pontokban megjelölt személy vezető 

tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, ügyintéző, kezelő vagy képviseleti szervének 

tagja, vagy amelyben az a)-b) pontokban megjelölt személy tulajdonrésszel rendelkezik, 

d) akinek az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, lejárt tartozása van.” 

 

3. § 

 

 (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzések esetén legalább három, lehetőleg 

zalaegerszegi székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozótól kell írásban (levél, 

email) ajánlatot kérni. Az ajánlattételre felkérhető személyeket, szervezeteket a beszerző 

határozza meg.” 

 

(2) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ajánlatkéréseknek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

• az ajánlatkérő nevét, címét, telefon és faxszámát (email), az ajánlatkérő 

kapcsolattartóját, 

• a beszerzés tárgyát, illetve mennyiségét, 

• a szerződéses feltételeket (különös tekintettel a jótállásra, és a kötbérre vonatkozó 

kikötésekre), 



• a szerződés meghatározását, 

• a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét, 

• a teljesítés helyét, 

• a pénzügyi teljesítés feltételeit, 

• a hiánypótlás lehetőségét vagy annak kizárását, 

• az elbírálás szempontrendszerét, 

• az ajánlattételre nyitva álló határidőt, 

• az ajánlat benyújtásának helyét és módját, 

• annak közlését, hogy az ajánlatkérés nem jár szerződéskötési kötelezettséggel az 

ajánlatkérő számára, 

• az ajánlatok felbontásának helyét és idejét, 

• a tárgyalásra vonatkozó feltételeket, 

• a szerződéskötés tervezett időpontját.” 

 

(3) Az R. 5. § (3) bekezdés (c) és (e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

[(3) Nem kell az (1) bekezdésekben foglalt szabályokat alkalmazni:]  

„(c) amelynél a beszerzés tárgya az önkormányzat részére jogszabály alapján előírt, 

kötelezően ellátandó közfeladat, illetve közszolgáltatás ellátására irányul, és 

amelynek beszerzésére az önkormányzat által alapított, többségi tulajdonában lévő 

gazdálkodó szervezettel köt szerződést.” 

„(e) amennyiben azok becsült értéke építési beruházás, árubeszerzés, szolgáltatás 

megrendelése, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió esetén nem éri el a nettó 1 

millió forintot.” 

 

(4) Az R. 5. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) A beszerző az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított feltételekről az ajánlattételi 

határidő lejártáig valamennyi ajánlattételre felkért ajánlattevőt egyidejűleg, írásban (levél, 

email) értesíteni szükséges. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció módosítása esetén új 

határidőt kell megállapítani. 

 

(5) A beszerző az ajánlattételi határidő lejártáig indokolás nélkül visszavonhatja az 

ajánlattételi felhívást. Erről a beszerzőnek valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul 

egyidejűleg, írásban (levél, email) értesíteni kell.” 

 

4. § 

 

(1) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A beérkezett ajánlatok bontásáról, valamint bírálatáról és a döntési javaslatról 

jegyzőkönyvet kell készíteni.” 

 

(2) Az R. 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(6) Az ajánlatokat legalább 3 tagú, a beszerző által jóváhagyott Bíráló Bizottság értékeli, és 

szavazattöbbséggel hozza meg döntést előkészítő javaslatát. A beszerző dönt a nyertes 

ajánlattevő személyéről.” 

 

(3) Az R. 6. §-a a következő (9)-(10) bekezdéssel egészül ki: 

„(9) Érvénytelen az ajánlat, amennyiben 

 a) az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották 

be, 

 b) az ajánlattevő nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek, 

 c) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 



(10) Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott 

feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy az 

összességében legelőnyösebb ajánlat alapján kell elbírálni.” 

 

5. § 

 

(1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Beszerző köteles az ajánlattevőt írásban (levél, email) tájékoztatni az ajánlatok 

elbírálásáról és a nyertes személyének kiválasztására vonatkozó beszerzői döntésről.” 

 

(2) Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani, ha 

a) nem érkezett ajánlat; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek; 

c) egyik ajánlattevő sem tett – különösen az ajánlatkérőnek rendelkezésére álló anyagi 

fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; 

d) a beszerző élt az 5. § (2) bekezdés l) pontjában biztosított jogával; 

e) az ajánlattevő(k) az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidőben ajánlatukat 

visszavonta(ák), és más ajánlat nem érkezett.” 

 

(3) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A beszerző az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt 

eredménytelenné nyilváníthatja, ha ennek lehetőségét az ajánlattételi felhívás tartalmazza.” 

 

6. § 

 

Az R. 8. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 

„Amennyiben a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése annak visszalépése miatt 

meghiúsul, a szerződést a beszerző a második legjobb érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel 

kötheti meg, ha ennek lehetőségét az ajánlattételi felhívás tartalmazza.” 

 

7. § 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult beszerzések 

esetében kell alkalmazni. 

 

(2) Hatályát veszti az R. 1. § (4) bekezdése, 2. § (5) bekezdése, 4. §-a, 6. § (5) bekezdése. 

 

 

Balaicz Zoltán sk.   

polgármester 

Dr. Kovács Gábor sk.  

címzetes főjegyző 

 

 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének  

11/2020. (IV.07.) önkormányzati rendelete 

a városi címer és zászló használatának rendjéről szóló 

40/2000. (X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

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

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

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

  

1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a városi címer és zászló használatának 

rendjéről szóló 40/2000. (X.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) bevezető része 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

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

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

bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:” 

 

2. § Az R. az alábbi 11. §-sal egészül ki: 

„11. § (1) A polgármesteri lánc 925 ezrelékes finomságú ezüstből készült, 14 karátos arany 

bevonattal. Az egyedileg készült polgármesteri lánc hossza mintegy 1 méter. A láncot alkotó 

ikonikus jelképek, szimbólumok, pajzsok, összekötő koszorúk és láncszemek a tradicionális 

aranyműves technika kombinációjával készültek. Minden egyes ornamentum különleges kézi 

véséssel és tűzzománc alkalmazásával kelt életre. A polgármesteri láncot Zalaegerszeg 

városának legfontosabb szimbólumai, történelmi évfordulói, valamint a nemzeti és a megyei 

címer díszíti.  

(2) A polgármesteri lánc viselésére a város mindenkori polgármestere jogosult jeles 

ünnepeken és eseményeken.” 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

  Balaicz Zoltán sk.     Dr. Kovács Gábor sk. 

   polgármester     címzetes főjegyző  



PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    

  
Tárgy: Veszélyhelyzetben döntés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti 

közforgalmi személyszállítási szolgáltatás hatályban lévő menetrendjének változásairól  

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 68/2020. (IV. 02.) határozata  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 4) 

bekezdése alapján, a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva – 2020. április 06. 

napjától a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idejére – a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. (jogutódja: Volánbusz Zrt.) között 2018. december 10. 

napján, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal 

végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatainak ellátására létrejött 

közszolgáltatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) módosítását kezdeményezi az 

alábbiak szerint: 

 

1. A Szerződés az alábbi 8.8. ponttal egészül ki: 

„8.8. Felek megállapodnak, abban, hogy humánjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet 

idején a Szolgáltató a Szerződés 6. sz. melléklete szerinti korlátozott helyi menetrend 

alapján köteles az autóbuszok közlekedését biztosítani.” 

 

2. A Szerződés az alábbi 6. sz. melléklettel egészül ki: 

„Zalaegerszeg helyi közlekedés menetrendje humánjárvány miatt elrendelt 

veszélyhelyzet idejére.” 

 

3. A Szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. 

 

4. A szerződésmódosítás 2020. április 6-án lép hatályba. 

 

Jelen határozatomat és a szerződésmódosítást a Volánbusz Zrt. részére soron kívül 

megküldöm. 

 

Határidő:  2020. április 3. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

  Balaicz Zoltán sk. 

polgármester  

 



Tárgy: A településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetését követő 

döntés meghozatala  

 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 69/2020. (IV.06.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Zalaegerszeg Megyei 

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

Északi Ipari Park fejlesztése által érintett területekre vonatkozó – módosításának 

véleményezési szakaszában történt partnerségi egyeztetés jegyzőkönyveit megismerte 

és elfogadja. 

A településrendezési eszköz végleges tervezete végső szakmai véleményezésre az 

állami főépítésznek megküldésre, majd az állami főépítész véleményének birtokában 

jóváhagyásra kerül.   

 

Határidő: 2020. április 09. 

Felelős: Balaicz Zoltán 

 

 

Balaicz Zoltán 

         polgármester sk. 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2020. I. félévi 

munkatervének módosítása  

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 70/2020. (IV.06.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Közgyűlése 228/2019. (XII.12.) sz. határozatával elfogadott 2020. I. félévi 

munkatervből a 2020. május 15. napjára tervezett ünnepi közgyűlést törli.  

Az ünnepi közgyűlés várható időpontját 2020. október 22. napjában határozza meg. 

A 2020. I. félévi munkatervben a 2020. május 14-i közgyűlés 3. napirendi pontjaként 

szereplő előterjesztés címét az alábbiak szerint módosítja: 

„3. Az egyszemélyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi 

beszámolójának elfogadása, az ügyvezetők 2019. évi prémiumának megállapítása”      

A fentiekről az érintettek tájékoztatásra kerülnek. 

 

 Határidő: 2020. április 15. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

Balaicz Zoltán sk. 

         polgármester 

 

 



Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosításának jóváhagyása  

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 71/2020. (IV.06.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja 2020. április 6. napi hatállyal: 

 

1.) Az SZMSZ 4/2. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. számú 

melléklete lép. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat 

közzétételéről  gondoskodjon. 

  

Határidő: 2020. április 17. 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

         

Balaicz Zoltán sk. 

         polgármester 

 

 

Tárgy: 2019. évi ellenőrzési jelentés és az önkormányzat felügyelete tartozó szervezetek 

jelentéseiről szóló éves összefoglaló jelentés 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 72/2020. (IV.06.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva Zalaegerszeg Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési 

intézmények, az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felügyeleti 

ellenőrzéséről és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéséről szóló 2019. évi 

ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzati fenntartású intézményeknél, továbbá 

a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál folyó belső ellenőrzésről 

szóló 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 

Határidő: 2020. április 06. 

Felelős: Balaicz Zoltán 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

         polgármester 

 



 

Tárgy: Köznevelési szerződés megkötése óvodai feladatok ellátására Kiskutas Község 

Önkormányzatának Képviselő-testületével 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 73/2020. (IV.06.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva köznevelési szerződést 

köt Kiskutas Község Önkormányzatával az ebben a községben lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai nevelésben való 

részesítésére.  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a megkötendő köznevelési szerződést 

az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal 2020. május 1-jei hatállyal 

jóváhagyja és gondoskodik annak aláírásáról. 

 

Határidő:  2020. április 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

     

Balaicz Zoltán sk.  

         polgármester 

 

 

Tárgy: A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása  

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 74/2020. (IV.06.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a Keresztury Dezső 

Városi Művelődési Központ alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 

tartalommal a törzskönyvi bejegyzés napjának hatályával elfogadja.Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Polgármestere a módosító és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja és a szükséges további intézkedéseket 

megteszi. 

 

Határidő: 2020. április 16. 

Felelős: Balaicz Zoltán 

 

         

Balaicz Zoltán sk. 

         polgármester 

 

 

 



Tárgy: A víziközmű vagyonra vonatkozó 2020. évi felújítási és pótlási terv módosítása, 

vállalkozási szerződések megkötése  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 75/2020. (IV.06.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva  

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 50/2020. 

(III.05.) határozatának II.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 

„II.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere elfogadja az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés 

keretében az Önkormányzat szennyvíz vagyonára vonatkozó 2020. évi felújítási és 

pótlási terv 1. számú módosítását azzal, hogy az egyes feladatok a szennyvíz ágazatra 

vonatkozóan az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében kerülnek 

meghatározásra.  

A 2020. évi szennyvíz ágazatot érintő feladatokra a 2020. évi szennyvíz használati díj 

nem nyújt fedezetet. 2020. évi szennyvíz ágazat használati díj mértékére tekintettel a 

„Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep 2. biológia gépészeti felújítás” cél 

megvalósítását I-II. ütemre (2020. évi és 2021. évi) szükséges bontani. Az I. ütem 

tervezett nettó összege 40.500 e Ft a 2020. évi szennyvíz felújítások használati díj 

terhére. A II. ütem tervezett nettó összege 35.500 Ft, a 2021. évi műszaki 

megvalósítást követően a 2021. évi szennyvíz felújítások használati díj előirányzat 

terhére történik.  

 

A szennyvíz vagyonra vonatkozó 2020. évi módosított felújítási és pótlási terv 

 
  Eredeti ár Módosított ár 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 

Nettó 

költség 

(eFt) 

Bruttó 

költség 

(eFt) 

Nettó 

költség 

(eFt) 

Bruttó 

költség 

(eFt) 

I. 2019. évből áthúzódó feladatok:     

1. 
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához 

szükséges eseményvezérelt felújítások 
17 271 21 934 17 271 21 934 

2. 2019. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák 14 520 18 440 14 520 18 440 

3. Zalaegerszeg, Landorhegyi u. szennyvízvezeték kiváltás 10 695 13 583 10 695 13 583 

4. 

Zalaegerszeg Göcseji u. 16-24. ÁNTSZ – Temető gravitációs 

szennyvíz-rendszer megszüntetés az úton és átkötése az új 

rendszerre a járdán 

1 265 1 607 1 265 1 607 

5. Zalaegerszeg, Falumúzeum u. szennyvízvezeték kiváltás 5 000 6 350 5 000 6 350 

6. Zalaegerszeg, Mókus u. II. ütem szennyvízvezeték kiváltás 8 970 11 392 8 970 11 392 

7. Zalaegerszeg, Jókai-Arany I. ütem szennyvízvezeték kiváltás 18 576 23 592 18 576 23 592 

8. Műszaki tervezések 8 359 10 616 8 359 10 616 

 Összesen (I.):  84 657 107 514 84 657 107 514 

II. 2020. évi feladatok:      

1. 
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához 

szükséges eseményvezérelt felújítások 
25 102 31 880 60 602 76 965 



2. MEKH igazgatási díjak 350 444 350 444 

3. Zalaegerszeg, Kertész u. szennyvízvezeték-kiváltás 19 000 24 130 19 000 24 130 

4. Zalaegerszeg Muskátli u. szennyvízvezeték-kiváltás 6 000 7 620 6 000 7 620 

5. Zalaegerszeg, Kosztolányi u.  (MÁV előtti terület) 25 000 31 750 25 000 31 750 

6. Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 24-26. közműszétválasztás 2 000 2 540 2 000 2 540 

7. Egerszeghegy I. átemelő bejárati út és védterület helyreállítás 1 800 2 286 1 800 2 286 

8. Szennyvízátemelők gépészeti felújítása (darálók beépítése) 32 081 40 743 32 081 40 743 

9. 

Energiahatékonysági pályázati támogatással 

szennyvízátemelők gépészeti felújítása (szivattyúcsere, 

frekvenciaváltók beépítése) 

20 611 26 176 20 611 26 176 

10. 
Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep 2. biológia gépészeti 

felújítás I. ütem 
76 000 96 520 40 500 51 435 

11. 2020. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák  62 600 79 502 62 600 79 502 

12. 
Önkormányzati úthelyreállításokhoz kapcsolódó közmű-

rekonstrukciók 
8 000 10 160 8 000 10 160 

13. Műszaki tervezések 6 000 7 620 6 000 7 620 

 Összesen (II.): 284 544 361 371 284 544 361 371 

III. 2021. évi feladatok:      

 
Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep 2. biológia gépészeti 

felújítás II. ütem 
0 0 35 500 45 085 

  Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.+III.): 369 201 468 885 404 701 513 970 

 

 

I.1. Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítésre 

kerül. 

  

 Határidő:  2020. május 1. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

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

Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása 

érdekében a bérleti üzemeltetési szerződésnek megfelelően, 2020. évben a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

  

Határidő:  2020. december 31. 

Felelős: felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 
I.3. A 2021-2036. évi 15 éves víziközmű Gördülő Fejlesztési Tervbe, valamint a 

víziközmű vagyonra vonatkozó 2021. évi felújítási és pótlási tervbe „Zalaegerszeg 

szennyvíztisztító telep 2. biológia gépészeti felújítás II. ütem” munkái nettó 35 500 e 

Ft tervezett összeggel beépítésre kerülnek. 
 

Határidő:  Gördülő Fejlesztési Terv esetében: 2020. szeptember 30.  

   Víziközmű vagyonra vonatkozó felújítási és pótlási terv esetében: 

      2021. március 31.  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. 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.) az alábbi vállalkozási szerződések kerülnek megkötésre a víziközmű 

vagyonra vonatkozó, 2020. évi felújítási és pótlási tervben elfogadott alábbi 



víziközmű-fejlesztések megvalósítására, az előterjesztésben részletezett műszaki 

tartalommal:  

 

III.  Az építési beruházásra vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi 

szerződéses feltételeket kell tartalmazniuk:  

- Fizetési feltételek: ZMJV Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében „ivóvíz 

felújítások használati díj terhére” vagy a „szennyvíz felújítások használati díj” 

előirányzat terhére kerül kiegyenlítésre. 

 A „Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep 2. biológia gépészeti felújítás I-II. 

ütem” megnevezésű szerződés esetén a szerződés pénzügyi fedezete ZMJV 

Önkormányzatának költségvetésében „szennyvíz felújítások használati díj terhére” 

előirányzatból kerül kiegyenlítésre 2020. évben 40.500 eFt + áfa, 2021. évben 35.500 

eFt + áfa összegben. 

- 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: nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap. 

 A Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén szavatossági igényt vagy 

hibás teljesítési kötbért érvényesít.      

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.    

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Érintett 

ágazat 

Teljesítési 

határidő 

Vállalkozási 

díj 

(bruttó eFt) 

1. 
Kútfelépítmény felújítások  

(szigetelés, bádogozás, homlokzat-felújítás) 
ivóvíz 2020.12.05. 1 080 

2. Kútgépészeti felújítások (szerelvényezés) ivóvíz 2020.12.05. 9 144 

3. Nyugati vízműtelep, térvilág korszerűsítése ivóvíz 2020.12.05. 584 

4. Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése ivóvíz 2020.12.05. 12 700 

5. 
Irányítástechnikai rekonstrukciók  

(tárolók, kutak, nyomásfokozók,átemelők) 
ivóvíz 2020.12.05. 20 434 

6. Utólagos szolgalmi bejegyzések ivóvíz 2020.12.05. 3 810 

7. Falumúzeum u. ivóvízvezeték rekonstrukció ivóvíz 2020.12.05. 12 700 
     

8. 
Egerszeghegy I. átemelő bejárati út és védterület 

helyreállítás 
szennyvíz 2020.12.05. 2 286 

9. 
Szennyvízátemelők gépészeti felújítása  

(darálók beépítése) 
szennyvíz 2020.12.05. 40 743 

10. 

Energiahatékonysági pályázati támogatással 

szennyvízátemelők gépészeti felújítása 

(szivattyúcsere, frekvenciaváltók beépítése) 

szennyvíz 2020.12.05. 26 176 

11. 
Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep 2. biológia 

gépészeti felújítás I.-II. ütemek 
szennyvíz 2021.09.30. 96 520 

12. 2020. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák  szennyvíz 2021.03.30. 79 502 



Ha a Megrendelő a hibás teljesítést elfogadja, akkor a Vállalkozó egyösszegű hibás 

teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibával 

érintett termékre/munkarészre eső ÁFA és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 20 %-

ának megfelelő összeg. 

• 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 jelen 

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.  

  

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a szerződések további részleteiről 

történő tárgyalásokat, egyeztetéseket lefolytatja, a szerződések elkészítéséről és azok 

aláírásáról gondoskodik. 

 

Határidő:  2020. május 1. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 



III.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 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 az önkormányzat felé a szerződés felülvizsgálata érdekében. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

 

       Balaicz Zoltán sk. 

        polgármester 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg, Besenyő utca 20. szám alatti, 1624/1 hrsz.-ú ingatlanon található 

postahivatal bérleti szerződésének meghosszabbítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 76/2020. (IV.06.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a zalaegerszegi 1624/1 

hrsz.-ú, természetben a Zalaegerszeg, Besenyő utca 20. szám alatt található ingatlan 

postahivatal működtetése céljára kialakított, önkormányzati tulajdonban álló, 26 m2 

alapterületű helyisége vonatkozásában az Önkormányzat és a Magyar Posta Zrt. között 

létrejött bérleti szerződést 2020. május 1. napjától határozatlan időtartamra 

meghosszabbítja 3 hónapos felmondási idő megjelölésével és a nemzeti vagyonról 

szóló törvény átlátható szervezetre vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával, 

egyebekben változatlan feltételek mellett. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a bérleti szerződés módosítás aláírása 

iránt intézkedik. 

 

Határidő: 2020. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán 

 

 

         

Balaicz Zoltán sk. 

         polgármester 

 

 

 



Tárgy: A Modern Városok Program „Zalaegerszegi új városi multifunkciós rendezvény- 

és sportcsarnok megvalósítása” tárgyú projektje 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 77/2020. (IV.06.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva egyetért és támogatja a 

Modern Városok Program finanszírozásából megvalósuló, az előterjesztésben 

foglaltak szerinti, „Zalaegerszegi új városi multifunkciós rendezvény- és sportcsarnok 

megvalósítása” nevű projektet. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a projekt megvalósításához szükséges 

okiratok, dokumentumok aláírásáról gondoskodik, továbbá a szükséges 

jognyilatkozatokat megteszi. 

 

Határidő: 2024. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

         

Balaicz Zoltán sk.  

         polgármester 

 

 

Tárgy: Bérleti díj kedvezmény alkalmazása a humánjárvány miatt elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel   

 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 78/2020. (IV.06.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva a 46/2020. (III.16.) 

Korm. rendelet 1. §-ában és 6. §-ában, valamint a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet 2. 

§-ában meghatározott korlátozó intézkedésekkel érintett vállalkozásokat mentesíti az 

önkormányzati tulajdonban álló nem lakás célú helyiségekre vonatkozó hatályos 

bérleti szerződésekben foglalt bérleti díj 50%-ának megfizetése alól.   

A csökkentett összegű helyiségbérleti díjat a 2020. április 1. napjától esedékes 

helyiségbérleti díjak tekintetében kell alkalmazni a veszélyhelyzet megszűnését követő 

15. napig. 

A csökkentett összegű helyiségbérleti díjról a bérbeadók egyoldalú írásbeli 

nyilatkozatban értesítik az érintett bérlőket. 

A csökkentett összegű helyiségbérleti díjfizetés az önkormányzat nevében 

vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott szervek (vagyongazdálkodók) által kötött 

helyiségbérleti szerződésekre is vonatkozik.Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármestere felkéri a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 

társaságok vezetőit, hogy ők is mentesítsék a társaságok tulajdonában álló nem lakás 



célú helyiségekre vonatkozó hatályos bérleti szerződésekben foglalt bérleti díj 50 %-

ának megfizetése alól a fentiekben meghatározott korlátozó intézkedésekkel érintett 

vállalkozásokat.      

A jelen határozattal érintettek értesítésre kerülnek. 

 

Határidő: 2020. április 20. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

felkérésre: a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági 

társaságok vezetői 

 

 

        Balaicz Zoltán sk. 

         polgármester 

 

 

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

adományozása 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 79/2020. (IV.06.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és 

hatáskörében eljárva „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz 

Mányoki Attila hosszútávúszó részére. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és 

hatáskörében eljárva „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet adományoz Horváth 

Attila, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója, valamint a Zala 

Megyei Rendőr-főkapitányság szervezete részére. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a díjátadás előkészítéséről és 

lebonyolításáról gondoskodik. 

 

Határidő: várhatóan 2020. október 22. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

         

Balaicz Zoltán sk. 

         polgármester 

 

 



Tárgy: „Sport mecénása díj” adományozása 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 80/2020. (IV.06.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva „Sport mecénása 

díj”-at adományoz a zalaegerszegi Szerszámsziget Kft. részére. 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a díjátadás előkészítéséről és 

lebonyolításáról gondoskodik. 

 

Határidő: várhatóan 2020. október 22. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

         

Balaicz Zoltán sk. 

         polgármester 

 

 

Tárgy: Földhasználati jog alapítása az Első Magyar Dán Termelő Iskola Alapítvány 

részére a zalaegerszegi 5321 hrsz.-on (Csácsi utca 100.) 
 

 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 81/2020. (IV.06.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva hozzájárul, hogy a 

zalaegerszegi 5321 hrsz.-ú ingatlanon megvalósult „A” felépítményt az építtető Első 

Magyar-Dán Termelő Iskola Alapítvány az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi 

számon feltüntesse, valamint az „A” felépítmény ingatlan-nyilvántartási bejegyzését 

követően az épület által elfoglalt földterületre a felépítmény tulajdonosa részére 

mintegy 164 m2 területre földhasználati jogot biztosít. A földhasználati jog ellenértéke 

bruttó 127.592,- Ft, melyet az Alapítvány egy összegben fizet meg. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a ráépítést megállapító és 

földhasználati jogot alapító szerződés aláírása iránt intézkedik. 

 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

         

Balaicz Zoltán sk. 

         polgármester 

 

 



EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  

  

HHeellyyeessbbííttééss::  
ZZaallaaeeggeerrsszzeegg  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  KKöözzllöönnyyee  XXXXII..  éévvffoollyyaamm  33..  sszzáámmáábbaann  ((22002200..  áápprriilliiss  0022..))  

--  kkiihhiirrddeetteetttt  ZZaallaaeeggeerrsszzeegg  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  PPoollggáárrmmeesstteerréénneekk  aazz  iinnttéézzmméénnyyii  

éélleellmmeezzééss  nnyyeerrssaannyyaaggkkööllttssééggeeiirrőőll  sszzóóllóó  4433//22001188..  ((XXIIII..1144..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett  

mmóóddoossííttáássáárróóll  sszzóóllóó  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleettee  hheellyyeess  ssoorrsszzáámmaa  ZZMMJJVVPP  77//22002200..  

((IIVV..0022..))  ÖÖRR..  

--  kköözzzzéétteetttt  ZZaallaaeeggeerrsszzeegg  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  PPoollggáárrmmeesstteerréénneekk  11--55//22002200..  hhaattáárroozzaattaaii  

hheellyyeess  ssoorrsszzáámmaa  ZZMMJJVVPP  6633--6677//22002200..    
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