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PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  
  

 

ZMJVP 88/2020. (IV.28.) határozata  A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda 

intézményvezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő 

megszüntetése 

 

ZMJVP 89/2020. (IV.28.) határozata  A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit 

érintő általánostól eltérő napi munkaidő 

beosztás meghatározása 

 

ZMJVP 90/2020. (IV.28.) határozata  Előterjesztés az egészségügyi és szociális 

ágazat pályázati kerete terhére történő 

támogatás felosztására 

 

ZMJVP 124/2020. (V.13.) határozata  Indítható óvodai csoportok számának 

meghatározása a 2020/2021. nevelési évre 



ZMJVP 125/2020. (V.13.) határozata  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata módosításának 

jóváhagyása 

 

ZMJVP 126/2020. (V.15.) határozata  Az óvodák heti és éves nyitva tartásának 

meghatározása a 2020/2021. nevelési évre 

 

ZMJVP 127/2020. (V.18.) határozata  Vállalkozási szerződések módosítása a 

Zalavíz Zrt-vel a 2019. évi víziközmű 

felújítási és pótlási tervben elfogadott 

egyes munkákra 

 

ZMJVP 128/2020. (V.19.) határozata  Pályázat kiírása a Göcseji Múzeum 

magasabb vezetői beosztásának 

betöltésére 

 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
   

 Tájékoztató egyes polgármesteri 

határozatokról 

  
 

 

 

  



PPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERR  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    

  
Tárgy: A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 88/2020. (IV.28.) 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 Kertvárosi Óvoda 

intézményvezetője, Kemendi Györgyné közalkalmazotti jogviszonyát 2020. április 30-tól 

kezdődő felmentési idővel 2020. december 30-i hatállyal felmentéssel megszünteti, a 

felmentési idő alatt 2020. augusztus 30-tól 2020. december 30-ig a munkavégzés alól 

Kemendi Györgynét mentesíti. 

A közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésével kapcsolatos okiratok 

soron kívül elkészítésre és aláírásra kerülnek. 

 

Határidő: 2020. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán 

 

 

         

Balaicz Zoltán sk. 

           polgármester 

 

 

Tárgy:  A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit érintő általánostól eltérő napi 

munkaidő beosztás meghatározása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 89/2020. (IV.28.) 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 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának a Hivatal napi munkaidő 

beosztásáról és ügyfélfogadási rendjéről szóló 2. sz. mellékletét – 2020. május 1. napjától 

visszavonásig – alábbi 3.a. ponttal egészíti ki: 

 

A köztisztviselők munkaideje heti 40 óra, amely hétfőtől – csütörtökig osztott munkarendben 

07.00-13.00 óráig, illetve 13.15-19.15 óráig tart. Az osztott munkarendhez igazodóan a 

köztisztviselő – beleértve a munkaközi szünet napi 30 perc időtartamát – 2,5 óra otthoni 

munkavégzésre kötelezett. A köztisztviselő pénteki munkaideje – beleértve a munkaközi 

szünet 30 perc időtartamát – 08.00 – 14.00 óráig tart. 

 

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

módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről 

gondoskodjon. 

  



Határidő: 2020. április 30. 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

         

Balaicz Zoltán sk. 

            polgármester 

 

 

Tárgy: Előterjesztés az egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete terhére történő 

támogatás felosztására 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 90/2020. (IV.28.) 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  

 

1. az alábbi szervezetek részére biztosít támogatást: 

 

 

Srsz. Pályázó szervezet 
Pályázott cél Megítélt összeg 

1. 

Zárda Utcai Időskorúak 

Otthonáért Alapítvány 

 

A Gondviselés Háza időskorúak 

otthonába lepedők és kézfertőtlenítő 

automaták beszerzése 

50 eFt 

2. 

„Cseperedő” 

Zalaegerszegi Bölcsődei 

Alapítvány 

Tárgyi eszközök beszerzése 40 eFt 

3. 
„Tipegő” Zalaegerszegi 

Bölcsődei Alapítvány 
Tárgyi eszközök beszerzése 40 eFt 

4. 

Egészséges és Derűs 

Kisgyermekért 

Zalaegerszegi Bölcsődei 

Alapítvány 

Tárgyi eszközök beszerzése 40 eFt 

5. 

„Gyermekjólét” 

Zalaegerszegi Bölcsődei 

Alapítvány 

Tárgyi eszközök beszerzése 
 

 40 eFt 

6. 
Zalaegerszegi Diabetes 

Egyesület 

Bérelt helyiség bérleti díja és 

üzemelési költség 

 

30 eFt 

 

 

   2. az alábbi szervezeteket kéri, hogy a járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően 

támogatási kérelmükkel forduljanak ismét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottságához:  

 



Srsz. Pályázó szervezet 
Pályázott cél 

1. Keresztury Dezső VMK 
Kertvárosi Mikulás rendezvény költségei 

támogatása 

2. 
Daganatos Betegek Egyesülete 

 

Daganatos betegek életminőségének javítása 

programok és a 30. éves jubileumi rendezvény 

költségei  

3. 
Csontritkulásos Betegek 

Egyesülete 
Betegek életminőségének javítása programok 

 

   3. az alábbi szervezetek kérelmét a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel nem támogatja: 

Srsz. Pályázó szervezet Pályázott cél 

1. 

Zala Megyei Katasztrófavédelmi, 

Tűzoltó és Polgári Védelmi 

Nyugdíjasok Egyesülete 

tájékoztató egészségügyi előadás és 

egészségügyi mérések szervezése 

2. 
Magyar Vöröskereszt Zala 

Megyei Szervezete 

területi és megyei elsősegélynyújtó versenyek 

Zalaegerszegen 2020-ban 

3. 
ZMJV Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 

Húsvéti ünnepség a rászoruló családok 

megajándékozása költségeire 

4. Zalai Nyitott Szív Egyesület 
A tagok gyógytornájának és szakmai útjának 

támogatása 

5 
Mozgássérültek Zala Megyei 

Egyesülete 
2020. évi működési kiadások kiegészítése 

6. 
Zalaegerszegi Egyesített 

Bölcsődék 

Szülőtámogató program az Űrhajós 

bölcsődében - "Lóci még nem óriás" program 

kölrségeire 

7. 
Vesebetegek Zala Megyei 

Egyesülete 
Zalai Hírlap előfizetés költsége 

8. Göcsej Alkoholmentes Klub 

Továbbképzésen, ismeretbővítést célzó 

rendezvényen való részvétel költségei 

támogatása 

9. 

FORRÁS, a Pszichés 

Problémákkal Küzdőket 

Támogató Egyesület 

Kézműves foglalkozás pszichiátriai betegeknek 

költségei 

10. 
Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg 

Egyesület 

Gyógytorna költségei támogatása a betegek 

részére 

11. 
Zalaegerszegi Gondozási 

Központ 

Tárgyi eszköz beszerzés, közösségi programok 

megvalósítása, foglalkoztatási anyagok 

beszerzése, csoportos foglalkozások 

12. Zalai Magyar Nemzeti Szövetség 

Zászló és címer ünnepség szervezése az 

általános- és középiskola bevonásával, valamint 

az iskolai diák ünnepségek szereplőinek 

díjazása költségei 

 

 

A szükséges intézkedések megtételre kerülnek. 

 



Határidő:  2020. május 07. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

         

Balaicz Zoltán sk. 

            polgármester 

 

 

Tárgy: Indítható óvodai csoportok számának meghatározása a 2020/2021. nevelési évre  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 124/2020. (V.13.) 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 2020/2021. nevelési évre az óvodai beiratkozás 

adatainak alapján az indítható óvodai csoportok számát a következőkben határozza meg: 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a 2020/2021. nevelési évben 65 óvodai 

csoport indítását engedélyezi a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

fenntartott óvodákban. 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere által a 2020/2021. nevelési évben 

engedélyezett 65 óvodai csoport intézményenkénti megoszlása: 

 

Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda: 18  

(Kis u. Óvoda: 11, Mikes Kelemen u. Tagóvoda: 4, Szivárvány téri Tagóvoda: 2, Ságodi 

Óvodai Csoport: 1) 

 

Zalaegerszegi  Belvárosi II. sz. Óvoda: 14  

(Radnóti u. Óvoda: 3, Kosztolányi téri Tagóvoda: 5, Petőfi  u. Tagóvoda: 5, Szent 

László u. Tagóvoda: 1) 

 

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda: 17   

(Csillag közi Óvoda: 8, Napsugár u. Tagóvoda: 5, Andráshidai Tagóvoda: 4) 

 

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda: 16  

(Űrhajós u. Óvoda: 6, Kodály Z. u. Tagóvoda: 5, Landorhegyi u. Tagóvoda: 4, Bazitai 

Óvodai Csoport: 1). 

 

Határidő az intézmények értesítésére: 2020. május 20. 

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 125/2020. (V.13.) 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 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának a Hivatal napi munkaidő 

beosztásáról és ügyfélfogadási rendjéről szóló 2. sz. mellékletének 3.a pontját – 2020. május 

18. napjától hatályon kívül helyezi. 

 

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

módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat közzétételéről 

gondoskodjon. 

  

Határidő: 2020. május 17. 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Az óvodák heti és éves nyitva tartásának meghatározása a 2020/2021. nevelési 

évre  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 126/2020. (V.15.) 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 következő határozatot hozza:  

 

1. Az óvodák heti nyitvatartási időkerete: 52,5 óra. 

 

2. A határozat 1. sz. mellékletében meghatározott 4 hét zárva tartás ütemezését az óvodán 

belül az egyes tagintézmények indokolt esetben felcserélhetik, alkalmazva a szülők 

értesítésére és a közalkalmazottak szabadságának kiadására vonatkozó jogszabályi 

előírásokat. 

 

3. A 2020/2021. nevelési évben az iskolai téli szünet időszakában – a tényleges igények 

felmérését követően – ügyeletes óvodák biztosítják a gyermekek napközbeni óvodai 

ellátását az alábbiak szerint: 

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Kis u. Székhelye 

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Radnóti u. Székhelye 

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda Csillag közi Székhelye 

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Űrhajós u. Székhelye 



 

4. Az igénybe vehető nevelés nélküli munkanapok száma a 2020/2021. nevelési évben 4 nap. 

 

Határidő az intézmények értesítésére: 2020. június 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

 

 
1. sz. melléklet 

 

 

Az óvodák nyári zárásának időpontja 2021-ben 

 

 

 

 

 

 

2021. június 28. (hétfő) – július 23. (péntek) 2021. július 26.(hétfő) – augusztus 19. (csütörtök) 

  

Napsugár utcai Tagóvoda Csillag közi Székhelyóvoda 

Landorhegyi utcai Tagóvoda Andráshidai Tagóvoda 

Petőfi úti Tagóvoda Űrhajós utcai Székhelyóvoda 

Szent László úti Tagóvoda Bazitai Óvodai csoport 

Ságodi úti Óvodai Csoport Radnóti úti Székhelyóvoda 

Szivárvány téri Tagóvoda Kosztolányi téri Tagóvoda 

Kis utcai Székhelyóvoda Mikes utcai Tagóvoda 

 Kodály Zoltán utcai Tagóvoda 

  

  

  

 

 

 



Tárgy: Vállalkozási szerződések módosítása a Zalavíz Zrt-vel a 2019. évi víziközmű 

felújítási és pótlási tervben elfogadott egyes munkákra  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 127/2020. (V.18.) 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 dönt arról, hogy a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által 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.) – a víziközmű vagyonra 

vonatkozó, 2019. évi felújítási és pótlási tervben elfogadott – alábbi víziközmű-

fejlesztések megvalósítására kötött vállalkozási szerződés(ek) teljesítési véghatáridejét a 

párhuzamosan futó egyes közmű szakági projektek ütemezései miatt módosítja.: 

 

S.Sz. Felújítási cél megnevezése módosított határidők 

  Ivóvízágazat   

1. Zalaegerszeg Perlaki u. ivóvízvezeték rekonstrukció 2020.10.30 

  Szennyvízágazat   

1. Zalaegerszeg, Landorhegyi u. szennyvízvezeték kiváltás 2020.10.30 

2. Zalaegerszeg, Mókus u. II. ütem szennyvízvezeték kiváltás 2020.10.30 

3. Zalaegerszeg, Falumúzeum u. szennyvízvezeték kiváltás 2020.10.30 

 

 

A szerződés-módosítások elkészítését és azok aláírását saját hatáskörben intézem. 

 

Határidő:  2020. június 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

 

 

Tárgy: Pályázat kiírása a Göcseji Múzeum magasabb vezetői beosztásának betöltésére   

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 128/2020. (V.19.) 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 Göcseji Múzeum magasabb vezetői beosztására 

az alábbi pályázatot írja ki: 

 



ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 

PÁLYÁZATOT HIRDET 

A GÖCSEJI MÚZEUM MAGASABB VEZETŐI (IGAZGATÓI) BEOSZTÁSÁNAK 

BETÖLTÉSÉRE 

 

Pályázati feltételek: 

- büntetlen előélet; 

- nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt;  

- nem áll muzeális intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt; 

- tizennyolcadik életévét betöltötte;  

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;  

- a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás;  

- szakirányú egyetemi, mesterfokozatú végzettség és szakképzettség, vagy jogász vagy 

közgazdász szakképzettség; 

- tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább 

államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal 

egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával; 

- a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerinti akkreditált 

államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat – vagy 

nyilatkozat arról, hogy a megbízást követő 2 éven belül a tanfolyam elvégzését vállalja; 

- végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő 

jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat; 

- kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység; 

- vezetői gyakorlat és tapasztalat; 

- a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az 

kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint 

kinevezhető.  

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet igazolásáról és 

arról, hogy nem áll foglakozástól való eltiltás hatálya alatt; 

- az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok 

közjegyző által hitelesített másolatát; 

- államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal 

egyenértékű okirat közjegyző által hitelesített másolatát, a szakmai gyakorlat külföldi 

teljesítéséről szóló igazolás közjegyző által hitelesített másolatát; 

- a pályázó szakmai önéletrajzát; 

- a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő, legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolását; 

- a vezetői gyakorlat igazolását; 

- a kiemelkedő tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolatát; 

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot; 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát 

megismerhetik; 

- nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettség vállalásáról; 



- nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn a pályázó esetében az egyes vagyonnyilatkozat -

tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom;  

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 

A munkavégzés helye: 

Zalaegerszeg, Batthyány u. 2. 

 

Ellátandó feladatok: 

intézményvezetői feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a szakmai munka stratégiai 

tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, 

munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított  

költségvetési előirányzatokkal) 

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 

2020. június 30. 

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2020. augusztus 31. 

 

A beosztás ellátásának kezdő időpontja 2020. szeptember 01., a magasabb vezetői megbízás 

határozott időtartamra, 2025. augusztus 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap 

próbaidő kikötésével. 

 

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., 

valamint annak végrehajtására kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet vonatkozó 

rendelkezései alapján történik. 

 

A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. 

u. 17-19.) kell 3 példányban (egy eredeti, kettő másolat) benyújtani. 

 

A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követően, a betöltendő munkakör feladatait 

érintően szakértelemmel rendelkező bizottsági személyes meghallgatás után a közgyűlés dönt. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi 

szakreferenstől, a 92/502-121-es telefonszámon kérhető. 

 

A pályázati kiírás megyei napilapban, városi hetilapban és honlapon, valamint a KSZK 

honlapon megjelentetésre kerül. 

 

Határidő:  2020. május 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester   

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 



EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK 

 

 

 TTáájjéékkoozzttaattóó  eeggyyeess  ppoollggáárrmmeesstteerrii  hhaattáárroozzaattookkrróóll    
 

 

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (1) (Zárt) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 85/2020. (IV.15.) határozatával 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 

egy fő részére eseti települési támogatásként szociális krízisalap támogatásra való 

jogosultságot állapított meg eseti pénzbeli ellátás formájában. 

 

 

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (2) (Zárt) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 86/2020. (IV.15.) határozatával 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 

egy fő részére eseti települési támogatásként szociális krízisalap támogatásra való 

jogosultságot állapított meg eseti pénzbeli ellátás formájában. 

 

 

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása (3) (Zárt) 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 87/2020. (IV.15.) határozatával 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 

egy fő szociális krízisalap támogatás iránti kérelmét elutasította. 

 

 

Tárgy: „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére 

benyújtott kérelmek elbírálása (Zárt)  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 91-1-76/2020. (IV.29.) határozataival 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 

„Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére benyújtott 76 

kérelmet érvényesnek találta és 2020. február – 2020. június közötti 5 hónapra havi 5.000,- Ft 

összegű ösztöndíjat állapított meg.   

 

 



Tárgy: „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére 

benyújtott kérelmének elbírálása (Zárt)  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 92-1-5/2020. (IV.29.) határozatával 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 

„Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére benyújtott 5 

kérelmet érvénytelennek találta és azokat elutasította.  

 

 

Tárgy: „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjat megállapító 

határozatok visszavonása (Zárt)  

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 123-1-3/2020. (V.13.) határozatával 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 3 

hallgató részére felsőoktatási ösztöndíjat megállapító határozatait visszavonta és a 

felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére benyújtott kérelmeket elutasította. 
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