XXI. évfolyam 21. szám
_

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZLÖNYE

HIVATALOS LAP
2020. OKTÓBER 21.

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ZMJVÖK 28/2020. (X.21.) ÖR.

az
önkormányzat
által
nyújtott
támogatások és az államháztartáson kívüli
forrás átvételének szabályairól szóló
8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról

ZMJVÖK 29/2020. (X.21.) ÖR.

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

ZMJVÖK 30/2020. (X.21.) ÖR.

a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi
Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011.
(XII.02.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVÖK 232/2020. (X.15.) határozata

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési és
polgármesteri határozatok végrehajtásáról

ZMJVÖK 233/2020. (X.15.) határozata

Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Településszerkezeti
Terve
és
a
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési
szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.)
önkormányzati rendelet módosítása

ZMJVÖK 234/2020. (X.15.) határozata

A
2020.
megszervezése

ZMJVÖK 235/2020. (X.15.) határozata

Alapítványok támogatása

ZMJVÖK 236/2020. (X.15.) határozata

ZalaZONE
járműipari
tesztpálya
(Zalaegerszeg
0779/8-9
hrsz)
területrészeinek értékesítése

ZMJVÖK 237/2020. (X.15.) határozata

A víziközmű vagyonra vonatkozó 2020.
évi felújítási és pótlási terv, valamint
ennek megvalósítására kötött egyes
vállalkozási szerződések módosítása

ZMJVÖK 238/2020. (X.15.) határozata

A zalaegerszegi 0262/4 hrsz-ú ingatlan
(Bazitai út) belterületbe vonásához
szükséges
terület-felhasználási
célt
tartalmazó döntés meghozatala

ZMJVÖK 239/2020. (X.15.) határozata

A Tudományos és Technológiai Parkban
található zalaegerszegi 15465/10 hrsz-ú
ingatlan értékesítése

ZMJVÖK 240/2020. (X.15.) határozata

Zalaegerszeg város
gazdaságfejlesztési
elfogadása

évi

közmeghallgatás

2030-ig szóló
stratégiájának

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató a 2020. október 15-i
közgyűlés zárt ülésén hozott határozatáról
Helyesbítés

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
28/2020. (X.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás
átvételének szabályairól szóló 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás
átvételének szabályairól szóló 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. § Az R. 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe tartozó szervekre, valamint
az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott). A közgyűlés bizottságainak átruházott
hatáskörébe utalt előirányzatokból nyújtandó támogatásból a gazdasági társaságok részére
támogatás nem nyújtható, kivételt képeznek Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló
önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó sportvállalkozásként működő sportszervezetek,
valamint a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft., a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. és a
Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft..”
3. § Az R. 6. § (1) bekezdés ac) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[a) Eseti támogatások:
A támogatott - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló 1/2002. (II.01.) önkormányzati rendelet
15/A. §-ban foglaltak alapján biztosított támogatás kivételével - köteles a támogatási megállapodásban
foglalt összeg célnak megfelelő felhasználásáról elszámolni. Az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat
szükséges becsatolni:]

ac) az elszámolásban kizárólag a kérelemben és a támogatási megállapodásban foglalt
cél érdekében felmerült, a támogatási időszakban keletkezett és az elszámolási
határidőig pénzügyileg teljesített számlák szerepeltethetők. Az elszámoláshoz
fűzött bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a támogatót, a
támogatási megállapodás ügyiratszámát, majd az eredeti bizonylatról másolatot
kell készíteni, és hitelesítési záradékkal ellátni,”
4. § Az R. 4. mellékletében az „Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész
helyébe a „Humánigazgatási Bizottság” szövegrész lép.
5. § (1) Az R. 1.a melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
6. § 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

1. melléklet a 28/2020. (X.21.) önkormányzati rendelethez
„1.a melléklet a 8 /2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Pályázati adatlap

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
……………….……………………. Bizottsága

A pályázó neve

címe
A pályázott cél
megnevezése
A pályázott cél
ismertetése

A program tervezett időpontja
A támogatási megállapodás aláírására jogosult
személy neve, tisztsége, telefonszáma
Pályázatért felelős elérhetősége
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése
___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

Költségvetés teljes összege

Ft

Egyéb forrásból származó támogatások
__________________________________________

____________Ft

__________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

A pályázaton igényelt pénzösszeg

Bankfiók, számlaszám

 -  - 

Ft

Nyilatkozat
I.
Kérelmünket - a fent megjelölt pályázati cél érdekében - az alábbi helyekre nyújtottuk be:
…………………..…………………………. vezető ……………….. Ft
…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft
…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft
…………………..…………………………. Bizottság ……………….. Ft
…………………..…………………………. Településrészi Önkormányzat …………….. Ft
…………………..…………………………. Településrészi Önkormányzat …………….. Ft
Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány …………………….. Ft
Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány ………………………… Ft
II.
Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:
…..........................célra a költségvetési rendelet ……………..………sora terhére………………...... .Ft
….....................…………………..célra ……………………. polgármesteri keretből………………... Ft
….........................………………..célra ……………………. Bizottságtól ………….................…….. Ft
……….........................…………..célra ……………………. Bizottságtól …………………............... Ft
………….........................………..célra ……………………. Bizottságtól …………….……............... Ft
…………………..………………..célra………..……. Településrészi Önkormányzattól…………….. Ft
………….........................………..célra Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítványtól………................ Ft
………….........................………..célra Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítványtól……................ Ft
………….........................………..célra ……………………. …………

……………................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert
pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást vissza kell fizetni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezetnek a helyi és az állami
adóhatósággal szemben, valamint az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési szervei, illetve gazdasági
társaságai felé lejárt tartozása nincs.
Zalaegerszeg, 20...…………………………
…………………………………………..
kérelmező neve, aláírása

2. melléklet a 28/2020. (X.21.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez

ELSZÁMOLÓ LAP
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott támogatás
felhasználásáról
Támogatást nyújtó megnevezése: (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő)
közgyűlés; ………………………..………………. Bizottság; egyéb: ……...................………..
Támogatást igénybevevő
neve, címe: …………………………………………….……..…………………………………
képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...…………………
A támogatásról rendelkező ügyirat száma: ……………….……………………………
A támogatás célja: ………………………………………………………………………………
Mellékletek száma: …………….………….
A támogatott ÁFA adóalany, adólevonási joga van az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény 16. § (2) bekezdésében foglaltak alapján,
(a megfelelő válasz aláhúzandó):
IGEN, ezért az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó ) összeg kerül figyelembe vételre.
NEM, ezért az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembe vételre.
Céljellegű támogatás esetén a támogatási célhoz igénybe vett források:
Önkormányzati forrásból:
Közgyűlés

Ft

Polgármesteri rendelkezésű keret

Ft

…………………………….. Bizottság

Ft

…………………………….. Bizottság

Ft

…………………………….. Bizottság

Ft

…………………………….. Bizottság

Ft

…………………………….. Bizottság

Ft

…………………………….. Településrészi Önkormányzat

Ft

Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány

Ft

Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány

Ft

Önkormányzati forrásból összesen:

Ft

Támogatott célra fordított összeg:

Ft

Támogatott célra fordított összeg elszámolása (önkormányzati támogatás)
SorA bizonylat
A kifizetés
szám
kiállítója
kelte
száma
jogcíme
Összege Ft-ban

Összesen:
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok
szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő
felhasználását igazoljuk. Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak
érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem
szerepeltetjük / szerepeltettük.
** Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrízhetősége a számviteli nyilvántartásunk
tovább részletezésével nyerhető adatokkal
- biztosított,
- nem biztosított, ezért mellékletként a bizonylatok hitelesített másolatai kerültek csatolásra.
…………………………………. 20 … év ………………….. hó ……. nap
ph.
……………………………………………
a Támogatott cégszerű aláírása
*Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot/ügyiratszámot, a támogatás
jogcímét.

**Általános működési támogatás esetén szükséges nyilatkozat, a megfelelő szöveg aláhúzandó.
Az elszámolás– szükség szerint – a pótlapon folytatható.

Záradék:
A benyújtott elszámolás az önkormányzati támogatás összegét tartalmazza, a támogatási
célnak megfelelő felhasználást dokumentálja.
Az elszámolást:

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés: …………………………………………………………………………………….
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: …………………………………………
Zalaegerszeg,

20..

év

………………..

hó

…nap

Pótlap az elszámoló laphoz
Sorszám

„

kiállítója

A bizonylat
kelte
száma
Áthozat az előző oldalról:

A kifizetés
jogcíme
Összege Ft-ban

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
29/2020. (X.21.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1)
bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ttr.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) Az R. 15. § (1) bekezdés bd-bf) pontjában foglalt, pénzben vagy természetben nyújtható
rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege – ha e rendelet másként nem
rendelkezik – nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 400 %-át.
Megállapítására elsősorban természetbeni ellátásként kerülhet sor.”
2. §
(1)

A Ttr. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha az igénylő olyan háztartásban él – kivéve az ápolást, gondozást nyújtó
intézményben élőt –, amelynek tagjai kizárólag öregségi nyugdíjjal, rehabilitációs, vagy
rokkantsági ellátással
rendelkeznek, a (2) bekezdés a) pontjától eltérően
gyógyszertámogatásra való jogosultság állapítható meg akkor is, ha a kérelmező
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
aa) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 365 %-át,
ab) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 315 %-át.”
(2)

A Ttr. 19. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5a) A gyógyszer utalvány a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében vehető át.
Átadására félévente előre, első alkalommal a határozat véglegessé válását követően,
majd a jogosultsági időszak második félévének első napjától kerül sor. Az utalvány a
rajta feltüntetett lejárati dátumig, az önkormányzattal szerződésben álló
gyógyszertárakban vehető át.
Az át nem vett utalvány kiadására a határozat véglegessé válást követő egy évig van
lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

3. §
A Ttr. 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A segély felhasználásáról utólagos elszámolási kötelezettség írható elő. Annak, aki
elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, újabb jogosultság megállapítása esetén
csak természetbeni formában nyújtható támogatás.”
4. §
A Ttr. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szociálisan rászoruló az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem
a nyugdíjminimum összegének 300 %-át és vagyonának külön-külön számított forgalmi
értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az
ötvenszeresét, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a nyolcvanszorosát nem haladja meg.”
5. §
(1)

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)

Hatályát veszti
a) a Ttr. 15. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja,
b) a Ttr. 16. §(1) bekezdés b) pontjában az „és bg)” szövegrész.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
30/2020. (X.21.) önkormányzati rendelete
a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII.02.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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:
1. § A „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011.
(XII.02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) bevezető része helyébe a következő
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. § (1) Az R. 4. § (1) és (6) bekezdésében, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdésében az
„Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság” szövegrész helyébe az „illetékes
szakbizottság”, az R. 4. § (2) bekezdésében a „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságához” szövegrész helyébe a „Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének illetékes szakbizottságához” szövegrész
lép.
(2) Az R. Mellékletében az „Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága” szövegrész
helyébe az „illetékes szakbizottsága” szövegrész lép.
3. § E 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

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés
végrehajtásáról

a

lejárt

határidejű

közgyűlési

és

polgármesteri

határozatok

ZMJVÖK 232/2020. (X.15.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester
jelentését a 37/2019/2.2. (III.07.), 123/2019/2.2. (VIII.08.), 222/2019/II.2.
(XII.12.), 35/2020. (III.05.), 37/2020. (III.05.), 41/2020. (III.05.), 196/2020.
(VII.29.), 198/2020. (VIII.27.), 200/2020. (VIII.27.), 213/2020/2. (IX.10.),
216/2020. (IX.10.), 217/2020. (IX.10.), 218/2020. (IX.10.), 219/2020. (IX.10.),
222/2020. (IX.10.), 223/2020/3. (IX.10.), 224/2020/1. (IX.10.), 225/2020/I.1.,
II.2., II.3. (IX.10.), 226/2020. (IX.10.), 227/2020. (IX.10.), 228/2020. (IX.10.),
229/2020. (IX.10.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
elfogadja.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 109/2019.
(VI.12.) határozatának végrehajtási határidejét 2021. május 31-re módosítja.
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 223/2019.
(XII.12.) határozatának a felmérés eredményének közgyűlés elé terjesztésére
vonatkozó végrehajtási határidejét 2020. november 30-ra módosítja.
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 225/2020/I.3.
(IX.10.) határozatának végrehajtási határidejét 2020. december 31-re
módosítja.

I.1.

II.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester
jelentését Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 75/2020/I.3.
(IV.06.), 152/2020. (VI.15.), 176/2020. (VI.17.) lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásról elfogadja.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármestere 146/2020. (VI.15.) határozatának az
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás
aláírására vonatkozó végrehajtási határidejét 2021. szeptember 30-ra
módosítja.
Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati
rendelet módosítása
ZMJVÖK 233/2020. (X.15.) határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadva az
államigazgatási szervek véleményét, a településrendezési eszközök
előterjesztés szerinti módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat
elkészítését nem tartja szükségesnek.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közlönyében való megjelentetését követő napi hatállyal
elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének
leírását az előterjesztés 3. melléklete, valamint a Településszerkezeti Tervét az
előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal.

II.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. november 15.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A 2020. évi közmeghallgatás megszervezése
ZMJVÖK 234/2020. (X.15.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi
közmeghallgatást 2020. december 7-én (hétfőn) 8.00 órakor tartja.
Helyszín: Zalaegerszeg Város Díszterme (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.)
A közmeghallgatás napirendje: Közérdekű kérdések, felvetések
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2020. november 25.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVÖK 235/2020. (X.15.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Szociális, Lakás és
Egészségügyi Bizottság 57/2020. (X.05.) határozatában foglaltaknak megfelelően, az
alábbi alapítványok részére biztosít támogatást az egészségügyi és szociális ágazat
pályázati kerete terhére:

Ssz.

Alapítvány
megnevezése

Pályázott
cél

Támogatás
összege (Ft)

1.

Cseperedő Zalaegerszegi
Bölcsődei Alapítvány

tárgyi eszköz beszerzése
költségei támogatása

60.000

2.

Gyermekjólét Zalaegerszegi
Bölcsődei Alapítvány

tárgyi eszköz beszerzése
költségei támogatása

60.000

3.

Tipegő Zalaegerszegi Közhasznú
Bölcsődei Alapítvány

tárgyi eszköz beszerzése
költségei támogatása

60.000

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

2020. október 22.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: ZalaZONE járműipari tesztpálya (Zalaegerszeg 0779/8-9 hrsz) területrészeinek
értékesítése
ZMJVÖK 236/2020. (X.15.) határozata
I.
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény és az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet előírása
alapján a ZalaZONE járműipari tesztpálya területén tervezett új hadiipari beruházás
megvalósítása érdekében zártkörű pályázat kiírásával értékesíteni kívánja Zalaegerszeg
0779/8-9 hrsz-ú ingatlanokból telekalakítási eljárás lefolytatásával kialakított alábbi
ingatlanokat:

Helyrajzi
szám
(Zalaegerszeg)

Terület
(m2)

0779/13

154 041

0779/14

14 505

0779/15

15 385

ÖSSZESEN:

183 931

Megnevezés
beruházási
célterület
beruházási
célterület
beruházási
célterület

NETTÓ induló
eladási ár

ÁFA

BRUTTÓ induló
eladási ár

539 143 500 Ft

145 568 745 Ft

684 712 245 Ft

50 767 500 Ft

13 707 225 Ft

64 474 725 Ft

53 847 500 Ft

14 538 825 Ft

68 386 325 Ft

643 758 500 Ft 173 814 795 Ft

817 573 295 Ft

2.

A jelen határozat 1. pontjában megjelölt önkormányzati ingatlanok értékesítésére
zártkörű pályázati eljárás lefolytatásával kerül sor. A tervezett új beruházás
lebonyolítására a Magyar Állam (tulajdonosi joggyakorló Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.) által 2020. július 28-án alapított ZalaZONE Ipari Park Zrt.
(cégjegyzékszáma: 20 10 040370; székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Dr. Michelberger Pál u.
3; képviselője: Dr. Háry András vezérigazgató) jogosult, ezért a zártkörű pályázaton
történő ajánlattételre egyedüli ajánlattevőként a ZalaZONE Ipari Park Zrt-t (a
továbbiakban: ZIP Zrt.) kell felkérni.

3.

A zártkörű pályázati felhívás (ajánlatkérés) kiküldésének határideje: 2020. október 15.
Induló eladási ár: bruttó 817.573.295,- Ft (643.758.500,- Ft + ÁFA)
Fizetendő pályázati biztosíték: bruttó 40.000.000,- Ft
A pályázati ajánlat benyújtásának határideje: az ajánlatkérés átvételét követő 15 napon
belül.

A pályázati ajánlatot „ZALAZONE tesztpálya eladás” jeligével ellátott, zárt borítékban
lehet benyújtani.
A pályázati felhívásban szerepeltetni kell:
- Érvényes ajánlat csak a Zalaegerszeg 0779/13, 0779/14 és 0779/15 hrsz-ú ingatlanok
együttes megvásárlására vonatkozóan nyújtható be.
- A Zalaegerszeg 0779/8-9 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan ZMJV Önkormányzat és az
Autóipari Próbapálya Zala Kft. között 2017. május 5-én létrejött Területbérleti
szerződés, valamint önálló Földhasználati megállapodások vannak érvényben az
Autóipari Próbapálya Zala Kft. (a továbbiakban: APZ Kft.) tulajdonában lévő
Zalaegerszeg 0779/9/A-H hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.
- Az értékesíteni kívánt ingatlanok kialakításával kapcsolatos hatósági telealakítási
eljárás lefolytatásával, valamint a változások hivatalos ingatlan-nyilvántartásban
történő bejegyzésével kapcsolatosan felmerült költségek a ZIP Zrt-t terhelik.
- Az önkormányzat a zártkörű pályázaton történő ajánlattételt bruttó 40.000.000,- Ft
pályázati biztosíték előzetes megfizetéséhez köti. A pályázati biztosíték összege
eredményes pályázat esetén előlegnek minősül és beleszámít a vételárba.
- Az ajánlattevő az ajánlatához a pályázati ajánlat elbírálástól számított 30 napig kötve
van.
- A pályázati ajánlat bontására a pályázati ajánlat benyújtásának napján kerül sor.
- Az önkormányzat 5 (öt) munkanap hiánypótlási lehetőséget biztosít a benyújtott
ajánlat esetlegesen szükséges kiegészítése, pontosítása érdekében.
- A pályázati ajánlat értékelésére a hiánypótlás szükségességének figyelembevételével
kerül sor az alábbiak szerint:
= Hiánypótlás nélkül:
a pályázat bontása napján
= Hiánypótlás szükségessége esetén: a hiánypótlás teljesítésének napján.
- A pályázat eredményének megállapítására a pályázat értékelése napján kerül sor.
- A pályázat eredményéről az ajánlattételre felkért ZIP Zrt-t az önkormányzat írásban
értesíti.
- Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha
• az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
• az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi és formai feltételeinek,
• a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat
tartalmaz,
• az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza.
- Az ajánlattételre felkért ZIP Zrt-nek tudomásul kell vennie, hogy a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat
tulajdonában lévő, 5 millió forint vagy azt meghaladó értékű ingatlan értékesítése
esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
- Sikeres és eredményes pályázat esetén az ajánlattételre felkért ZIP Zrt-nek, vagyis a
pályázaton nyertes ajánlattevőnek (vevőnek) az ingatlan-eladási pályázat
eredményhirdetését követő 30 napon belül adásvételi szerződést kell kötnie az
önkormányzattal.
- A vételár kiegyenlítése kizárólag pénzben, az önkormányzat OTP Banknál vezetett
11749008-15432704 számú bankszámlájára történő banki átutalással történhet. A
vételár összegébe csereingatlan vagy bármilyen ellenérték, költség, stb. beszámítására
nincs mód.
- A pályázaton nyertes ajánlattevő (a továbbiakban: Vevő) a vételár teljes összegét melybe beleszámít a már megfizetett pályázati biztosíték összege –, az adásvételi
szerződés megkötésétől számított 30 napon belül köteles megfizetni.

- Az önkormányzat az adásvételi szerződésben a vételár teljes összegének
kiegyenlítéséig tulajdonjog fenntartást, a vételár teljes összegének meghatározott időre
történő meg nem fizetése esetére pedig elállási jogot köt ki. Ebben az esetben az
önkormányzat egyoldalú írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja elállási jogát.
- Az adásvételi szerződés elkészítése a Vevő kötelezettsége és költsége.
- A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a Vevő
kötelezettsége és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan felmerülő
költségek és illetékek a Vevőt terhelik.
- Az önkormányzat a Vevő részére az értékesített ingatlanokat a teljes vételár
megfizetést követő 8 napon belül - jegyzőkönyv felvételével - adja birtokba.
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Az ajánlattételre felkért ZIP Zrt. nevét, címét, egyéb azonosító adatait;
- A pályázat fajtájának, tárgyának megjelölését meghatározását, a megvásárolni kívánt
ingatlanok pontos meghatározását, azonosító adatait.
- A ajánlattételre felkért ZIP Zrt. ajánlatát a vételárra, amely az induló árnál kevesebb
nem lehet.
- Annak pontos meghatározását, hogy az ajánlattételre felkért ZIP Zrt. a megvásárolni
kívánt ingatlanrészeket milyen célra kívánja hasznosítani.
- Az ajánlattételre felkért ZIP Zrt. által megajánlott ellenszolgáltatást, az
ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos,
a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó
nyilatkozatot.
- A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
- A pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére
vonatkozó nyilatkozatot.
- Az APZ Kft. hozzájáruló nyilatkozatát a Zalaegerszeg 0779/13, 0779/14 és 0779/15
hrsz-ú ingatlanok ZIP Zrt. részére történő értékesítésére vonatkozóan.
- Cégszerűen aláírt nyilatkozatot, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény alapján az ajánlattételre felkért ZIP Zrt. átlátható szervezetnek minősül.
4.

Érvényes és az ingatlan-értékesítési pályázati kiírásnak mind formai, mind tartalmi
tekintetben megfelelő ajánlat beérkezése esetén a közgyűlés felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

Adásvételi szerződés aláírására: 2020. november 30.
Balaicz Zoltán polgármester

II.
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, hogy a
Zalaegerszeg 0779/13, 0779/14 és 0779/15 hrsz-ú ingatlanok ZalaZONE Ipari Park Zrt.
részére történő értékesítésével egyidejűleg módosítani szükséges a ZMJVK 29/2017.
(III.02.) számú határozat alapján az Autóipari Próbapálya Zala Kft -vel 2017. május 5-én
megkötött területbérleti szerződést. A területbérleti szerződés módosításának a határozati
javaslat I. pontja alapján megkötésre kerülő adásvételi szerződés miatt szükséges
változtatásokon túl ki kell terjednie arra is, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata vállalja a területbérleti szerződés hatálya alól kikerülő Zalaegerszeg
0779/13, 0779/14 és 0779/15 hrsz-ú ingatlanok után a művelés alóli kivonás költségeinek
és a területeken található ültetvények költségeinek a megtérítését.

2.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a területbérleti szerződés 5. számú
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

Területbérleti szerződés módosításának aláírására: 2020. november 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A víziközmű vagyonra vonatkozó 2020. évi felújítási és pótlási terv, valamint
ennek megvalósítására kötött egyes vállalkozási szerződések módosítása
ZMJVÖK 237/2020. (X.15.) határozata
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesterének 75/2020. (IV.06.) és 110/2020. (V.11.) sz. határozata és a Kbt. 9. § (1)
bekezdés i.) pontja alapján vállalkozási szerződéseket kötött a Zalavíz Zrt-vel (8900
Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) víziközmű-fejlesztések megvalósítására. Külső pályázati
forrás miatti szerződéses műszaki tartalom változás miatt az alábbi szerződések módosítása
szükséges:
S.Sz. Felújítási cél megnevezése

módosított
vállalkozói
díj (nettó eFt)

módosított műszaki tartalom

-

- 2 db Schneider IMT 47212 Mureva
50W
4000K IP65 5000 lm
- 6 db Schneider IMT 47214 Mureva
100W 4000K IP65 10000 lm

Ivóvízágazat

1.

1.
2.
3.
4.

Nyugati vízműtelep, térvilágítás
korszerűsítése
Szennyvízágazat
Zalaegerszeg, Landorhegyi u.
szennyvízvezeték kiváltás
Zalaegerszeg, Mókus u. II. ütem
szennyvízvezeték kiváltás
Zalaegerszeg, Falumúzeum u.
szennyvízvezeték kiváltás
Muskátli u. szennyvízvezeték
kiváltás

18.491
50.830
21.013
4.877

nyomvonalas helyreállítás
nyomvonalas helyreállítás
nyomvonalas helyreállítás
nyomvonalas helyreállítás

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalkozási szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

2020. november 15.
Balaicz Zoltán polgármester

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 50/2020. (III.05.) sz. határozat II.1. és
II.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretében az
önkormányzat ivóvíz- vagyonára vonatkozó 2020. évi felújítási és pótlási terv 1. számú

módosítását azzal, hogy az egyes feladatok ivóvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendeletében kerülnek meghatározásra.
Az ivóvíz vagyonra vonatkozó 2020. évi módosított felújítási és pótlási terv
S.sz. Felújítási cél megnevezése
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2019. évből áthúzódó feladatok:
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges
eseményvezérelt felújítások
Zalaegerszeg Perlaki u. ivóvízvezeték rekonstrukció
Zalaegerszeg Czobor I-II. ütem ivóvízvezeték rekonstrukció
Zalaegerszeg, 74-76-os csomópont rekonstrukció
Zalaegerszeg, Juhász Gy. u. - Zrínyi u. közötti szakasz gerincvezeték
csere
Műszaki tervezések
Összesen (I.):
2020. évi feladatok:
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges
eseményvezérelt felújítások
Utólagos szolgalmi bejegyzések
Igazgatási díjak
Kútfelépítmény felújítások (szigetelés, bádogozás, homlokzat-felújítás)
Kútgépészeti felújítások (szerelvényezés, szivattyú-javítás, szivattyúcsere)
Zalaegerszeg Nyugati vízműtelep térvilágítás korszerűsítése
Mechanikai tisztítási csomópontok kiépítése
Műszaki tervezések
Zalaegerszeg, Falumúzeum u. ivóvezeték-rekonstrukció, nyomvonalas
helyreállítással
Zalaegerszeg, Hatházi u. ivóvezeték-rekonstrukció
Önkormányzati úthelyreállításokhoz kapcsolódó közműrekonstrukciók
Irányítástechnikai rekonstrukciók (tárolók, kutak, nyomásfokozók)
Összesen (II.):
Ivóvízágazat mindösszesen (I.+II.):

Bruttó
költség (eFt)

2 562
2 858
3 048
76 200
24 936
2 946
112 550
75 714
3.810
444
1.080
15 494
584
12 700
4 509
12.700
5.080
4 636
20 434
157 184
269 734

1.1. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t a
határozatban foglaltakról értesítse.
Határidő:
Felelős:

2020. november 15.
Balaicz Zoltán polgármester

1.2. A közgyűlés 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:
Felelős:

2020. december 31.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 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 2. számú módosítását azzal, hogy az egyes feladatok a szennyvíz ágazatra
vonatkozóan az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében kerülnek
meghatározásra.
A szennyvíz vagyonra vonatkozó 2020. évi módosított felújítási és pótlási terv
Bruttó
S.sz. Felújítási cél megnevezése
költség (eFt)
I.
2019. évből áthúzódó feladatok:
1.

Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges
eseményvezérelt felújítások

21 934

2.

2019. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák

18 440

3.

Zalaegerszeg, Landorhegyi u. szennyvízvezeték kiváltás

4.

Zalaegerszeg Göcseji u. 16-24. ÁNTSZ – Temető gravitációs szennyvíz-rendszer
megszüntetés az úton és átkötése az új rendszerre a járdán

5.

Zalaegerszeg, Falumúzeum u. szennyvízvezeték kiváltás

0

6.

Zalaegerszeg, Mókus u. II. ütem szennyvízvezeték kiváltás

0

7.

Zalaegerszeg, Jókai-Arany I. ütem szennyvízvezeték kiváltás

23 592

8.

Műszaki tervezések

10 616
76 189

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
III.

Összesen (I.):
2020. évi feladatok:
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges,
eseményvezérelt felújítások
Igazgatási díjak
Zalaegerszeg, Kertész u. szennyvízvezeték-kiváltás
Zalaegerszeg Muskátli u. szennyvízvezeték-kiváltás
Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 24-26. közműszétválasztás
Egerszeghegy I. átemelő bejárati út és védterület helyreállítás
Szennyvízátemelők gépészeti felújítása (darálók beépítése)
Energiahatékonysági pályázati támogatással szennyvízátemelők gépészeti
felújítása (szivattyúcsere, frekvenciaváltók beépítése)
Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep 2. biológia gépészeti felújítás I. ütem
2020. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák
Önkormányzati úthelyreállításokhoz kapcsolódó közmű-rekonstrukciók
Műszaki tervezések
Összesen (II.):
2021. évi feladatok (2021. évi HD terhére):
Zalaegerszeg szennyvíztisztító telep 2. biológia gépészeti felújítás II. ütem
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. (MÁV előtti terület)
Összesen (III.):
Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.+III.):

0
1 607

112 561
444
24 130
6 194
1 442
2 286
40 743
26 176
51 435
79 502
44 009
7 620
396 543
45 085
31 750
76 835
549 567

2.1. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t a
határozatban foglaltakról értesítse.
Határidő:
Felelős:

2020. november 15.
Balaicz Zoltán polgármester

2.2. A közgyűlés 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:
Felelős:

2020. december 31.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Tárgy: A zalaegerszegi 0262/4 hrsz-ú ingatlan (Bazitai út) belterületbe vonásához
szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala
ZMJVÖK 238/2020. (X.15.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése belterületbe vonási
engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban
határozza meg:
- Zalaegerszeg, 0262/4 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:
Felelős:

2024. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 15465/10 hrsz-ú
ingatlan értékesítése
ZMJVÖK 239/2020. (X.15.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése nyilvános pályázat
útján építési telekként kívánja értékesíteni a zalaegerszegi 15465/10 hrsz-ú, 8001 m2
területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlant.
Az adásvétel tárgyát képező ingatlan induló eladási ára 32.004.000,- Ft+ÁFA,
összesen bruttó 40.645.080,- Ft.
Az ingatlan értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázati felhívást a közgyűlés az
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A közgyűlés felkéri a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a
pályázati felhívás – szükség szerint ismételt - megjelentetéséről és eredményes
pályázati eljárás esetén az érvényes ajánlatok közgyűlés elé terjesztéséről
gondoskodjon.

Határidő:
Felelős:

a pályázat első kiírására: 2020. október 16.
az érvényes ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2020. november 19.
felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg város 2030-ig szóló gazdaságfejlesztési stratégiájának elfogadása
ZMJVÖK 240/2020. (X.15.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés
mellékletében szereplő „Zalaegerszeg 2030 gazdaságfejlesztési stratégia” tartalmát.
Határidő:
Felelős:

2020. október 15.
Balaicz Zoltán polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató a 2020. október 15-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatáról
Tárgy: Szociális krízisalap támogatás elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 241/2020. (X.15.)
határozatával 1 fő szociális krízisalap támogatás elutasítása ellen benyújtott
fellebbezését elutasította.

Helyesbítés:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye XXI. évfolyam 18. számában
(2020. szeptember 10.) kihirdetett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 26/2020. (IX.10.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló
2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról helyes rendeletszáma Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2020. (IX.10.) önkormányzati
rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye XXI. évfolyam 19. számában
(2020. szeptember 18.) kihirdetett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 27/2020. (IX.18.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és
igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról helyes
rendeletszáma Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2020.
(IX.18.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük
rendjéről szóló 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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