XXI. évfolyam 30. szám
_

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZLÖNYE

HIVATALOS LAP
2020. DECEMBER 22.

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ZMJVÖK 49/2020. (XII.22.) ÖR.

az állatok tartásáról szóló 38/2020. (XII.16.)
önkormányzati rendelet eltérő szöveggel
történő hatályba léptetéséről és módosításáról

ZMJVÖK 50/2020. (XII.22.) ÖR.

a
fizető
parkolók
működéséről
és
igénybevételük rendjéről szóló 19/1997.
(V.22.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló 45/2020. (XII.16.)
önkormányzati
rendelet
egyes
rendelkezésének hatályba nem léptetéséről

ZMJVÖK 51/2020. (XII.22.) ÖR.

a vásárokról és piacokról szóló 50/2004.
(XII.03.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló 43/2020. (XII.16.)
önkormányzati
rendelet
egyes
rendelkezésének hatályba nem léptetéséről

ZMJVÖK 52/2020. (XII.22.) ÖR.

az
intézményi
élelmezés
nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018.
(XII.14.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló 41/2020. (XII.16.)
önkormányzati
rendelet
egyes
rendelkezéseinek eltérő szöveggel történő
hatályba léptetéséről

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA
ZMJVÖK 338/2020. (XII.22.) határozata

Az
intézményi
élelmezés
nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018.
(XII.14.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló 41/2020. (XII.16.)
önkormányzati
rendelet
egyes
rendelkezéseinek eltérő szöveggel történő
hatályba léptetése

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató zárt határozatról
Helyesbítés

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
49/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról szóló 38/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel
történő hatályba léptetéséről és módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) 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 és az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (2)-(3) bekezdésében és az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az állatok tartásáról szóló 38/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Ör.) 6. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 4. § (6) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.
(3) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 11/2013.
(IV.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Keör.) 18. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„18. § Az ebtartó a felügyelete alatt álló ebet a belterület közterületein - kivéve az ebek
futtatására kijelölt területet - és a tiltó táblával jelölt más közterületeken csak pórázon
vezetheti. Az ebtartó az ebet – bűncselekménynek, szabálysértésnek vagy állatvédelmi bírság
kiszabására okot adó magatartásnak nem minősülő módon – felügyelet nélkül nem bocsáthatja
közterületre, nem hagyhatja kóborolni.”
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az állatok tartásáról szóló
44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Keör. 17. §-a.
(6) E rendelet 6. § (3)-(6) bekezdése 2021. január 2-án hatályát veszti.”
2. § (1) Az Ör. 2. melléklete az 1. melléklet szerint lép hatályba.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 2. § (2) bekezdése 2022. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 1. §-a, 2. § (1) bekezdése, 3. § (1) és (3) bekezdése 2021. január 2-án hatályát
veszti.
(4) E rendelet 2022. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 49/2020. (XII.22.) önkormányzatirendelethez
„2. melléklet a 38/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelethez
A GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
1.) A gyepmester által történő szállítás költségei

165,- Ft/km+ÁFA

2.) Az állati hulladékgyűjtő edényben való elhelyezés költségei:
2.1.) Kistestű (marmagasság 20 cm-ig)
2.2.) Közepes testű (marmagasság 21-40 cm)
2.3.) Nagy testű (marmagasság 40 cm fölött)
2.4.) Hatalmas testű (marmagassság 50 cm fölött)

1.320,- Ft/db+ÁFA
3.960,Ft/db+ÁFA
7.920,-Ft/db+ÁFA
11.000,-Ft/db+ÁFA

3.) Állat befogása kábítással:

7.920,-Ft/db+ÁFA

4.) Állat befogása kábítás nélkül:

2.640,-Ft/db+ÁFA

5.) Állatok gyepmesteri telepen történő tartása:

1.320,-Ft/nap+ÁFA

Gyepmesteri telep címe: Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6.”

2. melléklet a 49/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 38/2020. (XII.16.)önkormányzati rendelethez

A GYEPMESTERI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK
1.) A gyepmester által történő szállítás költsége:

165,- Ft/km+ÁFA

2.) Az állati hulladékgyűjtő edényben való elhelyezés költségei:
2.1.) Állatok 40 kg-ig
2.2.) Állatok 40 kg felett

165,- Ft/kg+ÁFA
299,- Ft/kg+ÁFA

3.) Állat befogása kábítás nélkül:

2.898,- Ft/db+ÁFA

4.) Állatok gyepmesteri telepen történő tartása:

1.449,- Ft/nap+ÁFA

Gyepmesteri telep címe: Zalaegerszeg, Csilla dűlő 6.”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
50/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló
19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 45/2020. (XII.16.)
önkormányzati rendelet egyes rendelkezésének hatályba nem léptetéséről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1)
bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 19/1997. (V.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 45/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet 5. §
(2) bekezdése nem lép hatályba.
2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
51/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 43/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezésének hatályba nem
léptetéséről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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
13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. § A vásárokról és piacokról szóló 50/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 43/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a nem lép hatályba.
2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
52/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelete
az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. (XII.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 41/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. (XII.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 41/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1.
melléklet szerint lép hatályba.
2. §
Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet az 52/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 43/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák ÁFA nélküli nyersanyag normája:
2021. évre
Szociális intézmények
1.

2.
3.
4.

Bölcsődék
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Ezen belül:
- ebéd:
Felnőtt ebéd:
Nappali ellátás
(ebéd)
Idősek Gondozóháza, Idősek Otthona
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)
Étkeztetés (ebéd)

450,- Ft/fő
225,- Ft/fő
338,- Ft/fő
333,- Ft/fő
754,- Ft/fő
333,- Ft/fő

Köznevelési intézmények

1.

2.
3.
4.
5.

Óvodai napközi otthon
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Ezen belül:
- ebéd:
Felnőtt ebéd
Általános iskolai napközi otthon
(tízórai, ebéd, uzsonna)
Általános iskolai ebéd
Felnőtt ebéd
Középiskolai kollégium
Középiskolai ebéd
Felnőtt ebéd

452,- Ft/fő
273,- Ft/fő
364,- Ft/fő
585,- Ft/fő
364,- Ft/fő
364,- Ft/fő
938,- Ft/fő
406,- Ft/fő
364,- Ft/fő

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATA
Tárgy: Az intézményi élelmezés nyersanyagköltségeiről szóló 43/2018. (XII.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 41/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelet
egyes rendelkezéseinek eltérő szöveggel történő hatályba léptetése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 338/2020. (XII.22.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, 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. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 279/2020. (XII.16.)
határozatát hatályon kívül helyezi.
2. a közétkeztetés rezsiköltségét 2021. január 1. naptól kezdődően az alábbiak szerint
fogadja el:
Megnevezés

Nettó rezsiköltség
Ft/adag/étkezés

Óvodai napközi otthon (tízórai,
ebéd, uzsonna)

331

Általános iskolai napközi otthon
(tízórai, ebéd, uzsonna)

464

Óvodai felnőtt ebéd

206

Általános iskolai ebéd

292

Általános iskolai felnőtt ebéd

206

Középiskolai kollégium (reggeli,
ebéd, vacsora)

771

Középiskolai ebéd

355

Középiskolai felnőtt ebéd

206

A Hungast-ZEG Kft. közétkeztetési szolgáltató - döntésről szóló - tájékoztatásáról a
polgármester saját hatáskörében intézkedik.
Határidő: 2020. december 29.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató a zárt határozatról
Tárgy:„Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére
benyújtott kérelem elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 337/2020. (XII.22.)
határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) 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 fő felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére benyújtott
kérelmét érvényesnek találta és részére 2020. szeptember – 2021. január közötti 5 hónapra
havi 5.000,- Ft összegű ösztöndíjat állapít meg.

Helyesbítés:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye XXI. évfolyam 29. számában
(2020. december 21.) kihirdetett Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 46/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló
42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 1. mellékletének pótlása.

1. melléklet a 46/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 42/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelethez
Belváros területe

Közlekedési főútvonalak:
- Körmendi út - Hock János utca - Ola utca - Rákóczi út – Kazinczy tér
- Balatoni út – Kazinczy tér
- Egervári út - Kaszaházi út – Batthyány út
- Posta utca - Zrínyi út – Kosztolányi u.
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