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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZLÖNYE
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2021. MÁRCIUS 11.

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
ZMJVÖK 13/2021. (III.11.) ÖR.

a szociális szolgáltatásokról és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról
szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

ZMJVÖK 14/2021. (III.11.) ÖR.

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

ZMJVÖK 15/2021. (III.11.) ÖR.

a
helyi
kitüntetések
alapításáról
és
adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVÖK 16/2021. (III.11.) ÖR.

a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 21/2014. (VI.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról

ZMJVÖK 17/2021. (III.11.) ÖR.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
6/2007.
(II.9.)
önkormányzati rendelete módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVÖK 36/2021. (III.3.) határozata

Mihály deák szobrának elhelyezése

ZMJVÖK 37/2021. (III.3.) határozata

A Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának
módosítása és tulajdonosi hozzájárulás a
Zalaszentgrót, Eötvös u. 8. szám alatti iroda
értékesítéséhez

ZMJVÖK 38/2021. (III.4.) határozata

A településrendezési eszközök módosítását
megelőző
településfejlesztési
döntés
meghozatala, kiemelt
fejlesztési
területté
nyilvánítás

ZMJVÖK 40/2021. (III.11.) határozata

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról

ZMJVÖK 41/2021. (III.11.) határozata

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 21/2014. (VI.27.) önkormányzati
rendelet, valamint a 2020-2024 időszakra
vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés módosítása

ZMJVÖK 42/2021. (III.11.) határozata

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló
Szabályzat jóváhagyása

ZMJVÖK 43/2021. (III.11.) határozata

Közterületek és kivett közforgalom számára
megnyitott magánút elnevezése

ZMJVÖK 44/2021. (III.11.) határozata

Pályázat
benyújtása
az
„Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
tárgyú 2021. évi pályázati kiírásra

ZMJVÖK 45/2021. (III.11.) határozata

A zalaegerszegi 0575/150 és a 0575/151 hrsz-ú
ingatlanok (Neszele) belterületbe vonásához
szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó
döntés meghozatala

ZMJVÖK 46/2021. (III.11.) határozata

Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi
támogatott
munkaerő-kölcsönzési
tevékenységéről

ZMJVÖK 47/2021. (III.11.) határozata

Tájékoztató
Zalaegerszeg
város
Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról,
valamint a 2021. évi Cselekvési Terv
meghatározása

ZMJVÖK 48/2021. (III.11.) határozata

Zalaegerszeg
közigazgatási
területén
a
Zalaegerszegi Tankerületi Központ és a
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum által
fenntartott intézményekben az intézményi
gyermekétkeztetés folyamatos biztosítása a
koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet ideje
alatt

ZMJVÖK 50/2021. (III.11.) határozata

Javaslat szabadidősport és sportrendezvények
támogatására

ZMJVÖK 51/2021. (III.11.) határozata

Az „Önálló kulturális együttesek, egyesületek” és
a „Peremkerületek támogatása” előirányzatok
felhasználása

ZMJVÖK 52/2021. (III.11.) határozata

Javaslat üresen álló önkormányzati lakások
bérbeadásának jogcímére és jellegére, valamint
pályázat kiírására

ZMJVÖK 53/2021. (III.11.) határozata

Egyéb szervezetek támogatási keret terhére
benyújtott kérelmek

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató a zárt határozatokról
Szabályzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának
rendjéről

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
13/2021. (III.11.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (1)-(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. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló
45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) bevezető része helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. §-ában és a 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(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.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2.§
Az R. 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az intézményvezető külön eljárás nélkül dönt a gyermekjóléti alapellátások és szociális
alapszolgáltatások esetében a szolgáltatás nyújtásáról, ha annak hiánya a rászoruló életét, testi
épségét, egészségét veszélyezteti. Az ilyen ellátás biztosításáról az intézményvezetőnek feljegyzést
kell készítenie és az akadály megszűnését követő 8 napon belül az eljárást le kell folytatnia.”
3. §
Az R. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Bölcsődei ellátásba elsősorban azon szülők,törvényes képviselők gyermeke vehető fel és
gondozható, akiknek bejelentett lakóhelye, vagy életvitelszerű tartózkodási helye Zalaegerszeg
közigazgatási területén van. Amennyiben a felvételre várakozók között nincs zalaegerszegi
bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, abban az esetben az intézmény
engedélyezett férőhelyszáma 20%-áig zalaegerszegi bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel
nem rendelkező igénylő is felvételt nyerhet.”

4. §
Az R. 23. § (6) bekezdése a következőkkel egészül ki:
„A fenntartó által egyéb ok miatt, vagy hatóság által elrendelt időszakos leállás esetén a bölcsődei
gondozás személyi térítési díja megegyezik az igénybevett ellátási nap és az egy napra jutó
gondozási díj szorzatával.”
5. §
Az R. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben 2021. évben az intézményvezetőnek nem
kell lefolytatnia a személyi térítési díjak felülvizsgálatát, a 2020. évben megállapított személyi
térítési díjak maradnak érvényben a következő felülvizsgálatig, 2022. március 31-ig.”
6. §
Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
7. §
(1)
(2)

(3)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Hatályát veszti az R. 3. § (4), 9. § (2), 11. § (9), 12. § (4), 14. § (6), 18. § (2) és (6), 18/A. §
(4), 19/A. § (4), 21. § (5) és (6), 22/A. § (5) és (6), 23. § (7), 26. § (4) bekezdésében és a 28.
§-ban a „számú” szövegrész.
Hatályát veszti az R. 7. § (1) bekezdésében a „sz.” szövegrész.

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 13/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátások
intézményi térítési díja
I. Gyermekek napközbeni ellátása
I.I. Gyermekétkeztetés
Ellátási forma
• bölcsődei gyermekétkeztetés
• bölcsődei
ellátáson
kívüli
gyermekétkeztetés
• óvodai napközi otthon
• általános iskolai napközi otthon
• általános iskolai ebéd
• középiskolai kollégium
• középiskolai ebéd

Intézményi térítési díj
ÁFA-val növelt
napi összege
572 Ft/fő
1160 Ft/fő
574 Ft/fő
743 Ft/fő
462 Ft/fő
1191 Ft/fő
516 Ft/fő

I.2. Bölcsődei gondozás
A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 240 Ft/nyitvatartási nap
I.3. A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásai
I.3.1. Időszakos gyermekfelügyelet
Intézményi térítési díj napi összege:
• heti 1 – 2 nap:
• heti 3 – 5 nap:
• félnapos ellátás heti 1 – 2 nap:
• félnapos ellátás heti 3 – 5 nap:
• bérlet 5 alkalomra egész napos ellátás:
• bérlet 5 alkalomra fél napos ellátás:

1.500 Ft/nap
1.000 Ft/nap
1.000 Ft/nap
650 Ft/nap
6.250 Ft
4.200 Ft

I.3.2. Játszóház
Óradíj összege:

300 Ft/óra

I.3.3. Sószoba
Havidíj összege:

200 Ft/hó (heti 2 alkalom, októbertől áprilisig)

II. Szociális szolgáltatások
II.1. Étkeztetés
Intézményi térítési díj napi összege (ÁFA-val növelt):
Intézményi térítési díj napi összege étel kiszállítása esetén (ÁFA-val növelt):

720 Ft
850 Ft

II.2. Házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj egy órára megállapított összege:

750 Ft / óra

II.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi térítési díj:
• szociálisan rászoruló személy esetén:
• szociálisan nem rászoruló személy esetén:

35 Ft / nap / készülék
183 Ft / nap / készülék

II.4. Idősek Klubja
A nappali tartózkodás intézményi térítési díja:

50 Ft / nap

II.5. Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátása
Ellátási kategóriák
• csak napközbeni tartózkodást igénybevevők
esetén
• napközbeni
tartózkodást
és
étkezést
igénybevevők esetén

Intézményi térítési díj
napi összege
50 Ft
770 Ft

III. Szociális szakellátások
III.1. Idősek Gondozóháza
• Intézményi térítési díj napi összege:

4.500 Ft/nap

III.2. Idősek Otthona
Ellátási szintek
• Demens részlegen ellátott jogosult esetében
• Emelt szinten ellátott jogosult esetében
• Átlagos szinten ellátott jogosult esetében

Intézményi térítési díj
napi összege
3.600 Ft
3.600 Ft
3.600 Ft

Az Idősek Otthonában az emelt szintű egyágyas szobában történő elhelyezéskor fizetendő egyszeri
hozzájárulás összege: 1.314.000 Ft
IV. Gyermekjóléti alapellátások
Helyettes szülői ellátás
• Intézményi térítési díj havi összege:
• Intézményi térítési díj napi összege:

8.280 Ft
276 Ft”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2021. (III.11.)
önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet és 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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.
§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1)
bekezdés b) pontjában és (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.) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet és 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 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.
§ (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1)
bekezdés b) pontjában és (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:”
2. §
A Ttr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelmet írásban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál kell
benyújtani e rendelet mellékleteiben meghatározott formanyomtatványon.”
3. §
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 váltható be.
Az át nem vett utalvány kiadására a határozat véglegessé válását követő egy évig van
lehetőség. A határidő elmulasztása jogvesztő.”

4. §
A Ttr. 20. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Lakásfenntartási segély ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és családok számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.”
5. §
(1) A Ttr. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester temetési segélyt állapíthat meg – a
hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesülő kivételével - annak,
aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 350 %-át, egyedül élő esetén a
nyugdíjminimum 400 %-át.
(2) A Ttr. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A temetés költségeihez megállapított temetési segély százasra kerekített összege azonos a
helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének
a) 30 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a
nyugdíjminimum 200 %-át,
b) 20 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum
200 %-át, de nem haladja meg annak 250 %-át,
c) 15 %-ával, ha a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum
250 %-át, de nem haladja meg annak 350 %-át, egyedülélő esetén 400 %-át,
de nem lehet magasabb a temetés számlával igazolt költségénél.”
(3) A Ttr. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege 186.000.- Ft.”
6. §
A Ttr. az alábbi 21/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Gyógyászati segédeszköz támogatás
21/A. §
(1)

A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester a gyógyszertámogatás jövedelmi és
vagyoni feltételeinek fennállása esetén gyógyászati segédeszköz támogatást állapíthat meg a
kónikus betegségre tekintettel szakorvos vagy háziorvos által rendelt és a társadalombiztosítás
által támogatott gyógyászati segédeszköz megvásárlásához.

(2)

A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 12. melléklete szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:
a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e
rendelet 5. § (1)-(3) bekezdésére – a családban/háztartásban élők jövedelemigazolásait,
a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,
a gyógyászati segédeszközt forgalmazó igazolását, ami tartalmazza a segédeszköz
megnevezését, ISO kódját, mennyiségét, kihordási idejét, a társadalombiztosítási
finanszírozás tényét, valamint a beteg által fizetendő térítési díjat.

(3)

A támogatás összege azonos az igazoláson szereplő, a beteg által fizetendő térítési díj 80 %ával, de az egy jogosult részére adható támogatás éves összege nem haladhatja meg a
nyugdíjminimum 400 %-át.

(4)

A segély felhasználásáról utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.

(5)

Ugyanazon gyógyászati segédeszköz megvásárlásához újabb támogatás megállapítására a
kihordási idő lejártát követően, de évente legfeljebb négy alkalommal van lehetőség.

(6)

Nem részesülhet gyógyászati segédeszköz támogatásban az, aki közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra jogosultság feltételeinek megfelel.”
7. §

A Ttr. a 24. §-t követően az alábbi alcímmel egészül ki:
„A gyermekvédelmi ellátások formái”
8. §
A Ttr. a 28. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„Szociális természetbeni ellátás”
9. §
(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 Ttr.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3. § (2) bekezdés i) és j) pontja,
8. § (1) bekezdés c) pontja,
15. § (1) bekezdés ca) pontja,
16. § (1) bekezdés c) pontja,
19/A. §-a és az azt megelőző alcíme,
25-27. §-a és az azt megelőző alcíme.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2021. (III.11.)
önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004.
(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.
évi CCII. törvény 23. § (1) bekezdésében és 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el
1. §
A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.) önkormányzati
rendelet a következő „Polgármesteri Elismerő Oklevél díj” alcím címmel egészül ki:
„Polgármesteri Elismerő Oklevél díj”
2. §
A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.) önkormányzati
rendelet a következő 6/C. §-sal egészül ki:
„6/C. §
(1) Polgármesteri Elismerő Oklevél díj adományozható azon személyek számára, akik
tevékenységükkel a város kultúrájának, szellemi életének fejlődését, a városban élők
életkörülményeinek javítását szolgálták, kiemelkedő sporteredményt értek el, hozzájárulva ezzel a
város hírnevének öregbítéséhez.
(2) A kitüntető díjból ágazatonként évente legfeljebb tíz adományozható.
(3) A kitüntetett oklevelet vehet át a polgármestertől ünnepélyes keretek között. Az oklevéllel
együtt pénzjutalom adható, mértékét a polgármester határozza meg.
(4) A kitüntető díj odaítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester határoz, döntéséről
tájékoztatja a Közgyűlést.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2021. (III.11.)
önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
21/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) 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 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. (VI.27.) önkormányzati
rendelet 5. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[5. § (1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak
szerint - a környezet védelmére vonatkozó szabályok megtartásával - a közszolgáltatás
igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhasználóktól:]
„h) rendszeres, és az önkormányzattal egyeztetett, a Közszolgáltató által előre meghirdetett
időpontban alkalomszerű zöldhulladékgyűjtés megszervezése, amelyet a Közszolgáltató azon
ingatlanok esetében tud biztosítani, amelyek az erre a célra a Közszolgáltató által
rendszeresített, 3 tengelyes öntömörítős, vagy rakodódarus gyűjtő-szállító gépjárművel
megközelíthetőek.”
2. §
Ez a 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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2021. (III.11.)
önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete
módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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
közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:
1. § Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 65. §-a a következő (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatok elbírálásáról, valamint a csatlakozó
önkormányzatok számára előírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
Eljárásrendjében – Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott egyéb döntést igénylő
kérdésekben.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Mihály deák szobrának elhelyezése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (III.3.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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
jóváhagyja az egykori városbíró, Mihály deák szobrának – a szükséges szakhatósági engedélyek
birtokában – a Göcseji Múzeum déli homlokzata előtti fás-füves zöldsávon történő elhelyezését és
megteszi a szükséges intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

2021. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. alapító okiratának módosítása és tulajdonosi hozzájárulás a
Zalaszentgrót, Eötvös u. 8. szám alatti iroda értékesítéséhez
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2021. (III.3.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, mint a
Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.)
tulajdonosának, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának (8900 Zalaegerszeg, Kossuth
L. u. 17-19.) képviseletre jogosultja a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján az alábbi döntéseket
hozza:
I.

A társaság tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Városgazdálkodási Kft. a tulajdonában
álló 8790 Zalaszentgrót, Eötvös utca 8. szám alatt található, 355/7/A/3 helyrajzi számú,
iroda megnevezésű, 34 m2 területű, iroda megnevezésű ingatlant nettó 4.000.000,- Ft
vételárért pályáztatás nélkül értékesítse az ingatlan bérlője, a Király Térkő Kft. részére.
A tulajdonos felhatalmazza az ügyvezetőt az ingatlan adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős:

II.

2021. március 15.
felkérésre Horváth István ügyvezető

A társaság tulajdonosa úgy határozott, hogy az alapító okiratban az alábbi módosításokat
teszi:
1.

Az Alapító Okirat 2./ pontjának fióktelepeket felsoroló részéből törlésre kerül a
8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 8. szám alatti fióktelep, míg a 2./ pont egyéb
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

2.

Az Alapító Okirat 4./ pontjának a Kft. tevékenységeit felsoroló része az alábbi
tevékenységekkel egészül ki, míg a 4./ pont egyéb rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

4791’08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7312’08 Médiareklám
Az Alapító Okirat 2., 4. pontjai a fentieknek megfelelően módosulnak.
A tulajdonos felkéri az ügyvezetőt, hogy a szükséges bejelentéseket a cégbíróság felé tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

2021. március 15.
felkérésre Horváth István ügyvezető

Tárgy: A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés
meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2021. (III.4.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, északi ipari parkban Lynxek és egyéb hadiipari off
road járművek tesztelésére alkalmas tesztkörnyezet kialakításának megvalósíthatósága
érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 0252/30, 0252/33,
0252/32, 0252/34, 0252/59, 0252/58, 0189/9, 0189/8, 0189/7, 0189/6, 0831/2 hrsz-ú
ingatlanokat.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak
megfelelően el kell készíttetni a területekre vonatkozó településrendezési eszköz
módosítását és a tervezés, majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a
kidolgozott tervet elfogadásra a Közgyűlés elé kell terjeszteni.
Határidő:
Felelős:

2021. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 Közgyűlésének:
1. 263/2005/4. (X.20.), 196/2020. (VII.29.), 250/2020/1. (XI.19.), 254/2020. (XI.19.), 302/2020/2.
(XII.16.), 331/2020. (XII.16.), 8/2021. (I.29.), 9/2021. (II.1.), 14/2021. (II.11.), 18/2021.
(II.11.), 19/2021. (II.11.), 20/2021. (II.11.), 27/2021. (II.11.), 28/2021. (II.11.), 29/2021.
(II.12.), 30/2021. (II.16.), 31/2021. (II.16.), 32/2021. (II.26.), 33/2021. (II.26.) lejárt határidejű
határozatainak végrehajtását megállapítja.

Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 21/2014. (VI.27.)
önkormányzati rendelet, valamint a 2020-2024 időszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés módosítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 Zalai
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019. december 14. napján kötött,
majd 2020. május 15. napján módosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2. számú
módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2021. március 12.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának
rendjéről szóló Szabályzat jóváhagyása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyűlés feladatés hatáskörében eljárva az előterjesztés mellékletét képező, a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló Szabályzatot 2021. március 12-i
hatállyal jóváhagyja.
Felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2021. március 12.
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: Közterületek és kivett közforgalom számára megnyitott magánút elnevezése
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2021. (III.11.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 Páterdomb településrészen található 6466, 014/2 és
2626 hrsz-ú kivett közutaknak a Sirály utca elnevezést adja.
Határidő:
Felelős:

2021. március 31.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 Csács településrészen található 32827/1 hrsz-ú kivett
közútnak, valamint a 32830/1 hrsz-ú kivett közforgalom számára megnyitott magánútnak
az Almás utca elnevezést adja.
Ezzel egyidejűleg a 32837 hrsz-ú kivett közút Almás utca elnevezése megszűnik.
Határidő:
Felelős:

2021. március 31.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” tárgyú 2021. évi pályázati kiírásra
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján pályázatot nyújt be az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú 2021. évi pályázati kiírásra az alábbi
témában:
Zalaegerszeg, 745/95 helyrajzi számú közterület járdaszakaszának felújítása, burkolatának
megerősítése 314 fm hosszúságú szakaszon.
Nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges 50 %-os önerőt 10.016.933, - Ft összegben Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja.
A pályázat benyújtásához szükséges további intézkedések megtételéről a polgármester saját
hatáskörben gondoskodik.
Határidő:
Felelős:

2021. március 12.
Balaicz Zoltán polgármester

2. Nyertes pályázat esetén a 2022. évi költségvetésben a pályázati cél nevesítéséről és az önerő
biztosításáról gondoskodni kell.
Határidő:
Felelős:

nyertes pályázat esetén a 2022. évi költségvetés tervezése
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi 0575/150 és a 0575/151 hrsz-ú ingatlanok (Neszele) belterületbe
vonásához szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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
belterületbe vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban
határozza meg:

-

Zalaegerszeg, 0575/150 hrsz-ú ingatlan lakóterület és a 0575/151 hrsz-ú ingatlan lakóterület,
valamint közlekedési és közműterület.

A polgármester a belterületbe vonási eljárást lefolytatja.
Határidő:
Felelős:

2024. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi támogatott munkaerő-kölcsönzési
tevékenységéről
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 46/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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
Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadja.
A 2021. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenység pénzügyi fedezete a 2021. évi önkormányzati
költségvetésben a „Foglalkoztatás támogatás, munkaerő kölcsönzés” előirányzatban biztosított
17.500.000 Ft, amely összeg tartalmazza a Kft. e feladatellátásához szükséges, működési költséghez
felhasználható 3.500.000 Ft-ot. A polgármester a feladat ellátására irányuló pénzügyi megállapodást
aláírhatja.
Határidő:
Felelős:

2021. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg város Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról,
valamint a 2021. évi Cselekvési Terv meghatározása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, valamint a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján elfogadja Zalaegerszeg város Környezetvédelmi
Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a 2021. évi Cselekvési Tervet, illetve az
előterjesztésben foglaltak alapján tájékoztatja a lakosságot a város környezeti állapotáról.
Határidő:
Felelős:

2021. május 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg közigazgatási területén a Zalaegerszegi Tankerületi Központ és a
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum által fenntartott intézményekben az intézményi
gyermekétkeztetés folyamatos biztosítása a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet ideje
alatt
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 tanév rendjéhez igazodó tavaszi szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon (2021.
április 01. és április 06.) intézményi gyermekétkeztetés biztosítását rendeli el.
Jelen határozatomat a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet, a Zalaegerszegi Tankerületi
Központ és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére soron kívül megküldöm.
Határidő:
Felelős:

2021. március 12.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Javaslat szabadidősport és sportrendezvények támogatására
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 50/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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
önkormányzat gazdasági helyzetére és a világjárvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel a
„szabadidősport klubok támogatása”, valamint „a 2021. évi rendezvény, valamint alapfokú
versenyek rendezése és támogatása” költségvetési előirányzatok terhére a következő
intézmények/szervezetek részére az alábbi megjelölt céllal a következő támogatást biztosítja:
1.) A 2021. évre a működési támogatás összegét a szabadidősport klubok támogatása költségvetési
előirányzat terhére:
sportszervezet neve

2021. évi
támogatási
e/Ft

Botfai LSC
1.
2.
Vorhotai LSC
3.
Neszele LSE
Csácsbozsok-Nemesapáti SE
4.
5.
Zalaegerszegi Becsali-Tungsram LSE
Páterdomb LSC
6.
7.
POLICE-OLA LSK
8.
Belvárosi LSC
Zalaegerszegi Futball Utánpótlás SC
9.
10.
Kertvárosi LSC
Andráshida Torna Egylet
11.
12.
Ságodi LSE
Tartalék
átcsoportosítva rendezvények támogatására
összesen:

750
250
50
500
250
750
1100
250
250
250
500
100
1000
*6000

Felkérem a címzetes főjegyzőt, hogy a támogatások kiutalásáról intézkedjen.
Határidő:
Felelős:

szerződések megkötésére: 2021. március 15.
az összegek utalására: 2021. minden negyedév 1. hónapjának 15-éig
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

2.) A Humánigazgatási Osztály és DSE-k által szervezett rendezvényekhez a 2021. évi rendezvény,
valamint alapfokú versenyek rendezése és támogatása előirányzat terhére az alábbi
rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokat, valamint támogatások nyújtását tervezi, amennyiben a
megrendezésének feltételei biztosítottak:
2021. évi
támogatás

rendezvény megnevezése

e/Ft

megjegyzés

Kötelező hazai önkormányzati sporttalálkozók:
Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója (Érd)
Testvérvárosok Középiskolai Válogatottjainak
Versenyei (Varasd-Lendva-Zalaegerszeg)
Magyar Önkormányzatok IV. Foci Kupája Nyugati forduló
összesen:
ADY DSE rendezvényei

700
225
200
1350

60

Kölcsey DSE rendezvényei

60

Páterdombi DSE rendezvényei

50

Szent-Györgyi DSE rendezvényei

50

Mindszenty DSE rendezvényei
összesen:

rendezvények támogatása
keretből
rendezvények támogatása
keretből
rendezvények támogatása
keretből

40
260

Alapfokú versenyek
támogatási keretéből
Alapfokú versenyek
támogatási keretéből
Alapfokú versenyek
támogatási keretéből
Alapfokú versenyek
támogatási keretéből
Alapfokú versenyek
támogatási keretéből

Felkérem a címzetes főjegyzőt, hogy a rendezvényekhez kapcsolódóan a támogatások kiutalásáról
intézkedjen.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

3.) A költségvetési rendelet 6. a mellékletében a „Sport feladatok” között szereplő „szabadidősport
klubok támogatása” költségvetési sor terhére 1000 eFt a „Sport feladatok” között szereplő
„rendezvények támogatása” költségvetési sor előirányzatára kerüljön átcsoportosításra, melyből
500,0 e/Ft a Zalaegerszegi Kosárlabda Torna Egylet utánpótlásának támogatására kerül
átutalásra.

a) Felkérem a címzetes főjegyzőt, hogy a költségvetési sor átcsoportosításáról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2021. költségvetés soron következő módosítása
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

b) Felkérem a címzetes főjegyzőt, hogy a fenti összeg Zalaegerszegi Kosárlabda Torna Egylet
részére történő átutalására intézkedjen.
Határidő:
Felelős:

2021. április 15.
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

4.) A költségvetési rendelet 6. a mellékletében a „Sport feladatok” között szereplő „rendezvények
támogatása” költségvetési sor terhére a teke utánpótlás támogatására 250 e/Ft kerüljön kiutalásra
a Zalaegerszegi Városi és Körzeti Tekézők Egyesületeinek Szövetsége részére.
Felkérem a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2021. április 15.
dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: Az „Önálló kulturális együttesek, egyesületek” és a „Peremkerületek támogatása”
előirányzatok felhasználása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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
alábbi az alábbi pénzügyi forrást biztosítja a kulturális feladatokat ellátó szervezetek számára.
1.) Keretösszeg:
Önálló kulturális együttesek, egyesületek
Gála Társastáncklub Egyesület
Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány
Albatrosz Tánc Sport Egyesület
Zalaegerszegi Városi Vegyeskar Egyesület
Press Dance Táncsport Egyesület
’56-os Zala Megyei Hagyományőrző Egyesület
CanterinaNőikar Egyesület
Vitrin Kortárs Képző- és Iparművészeti Egyesület
Válicka Citera Barátok Egylete
Egerszegi Fúvószene Alapítvány
Béke-Shalom Baráti Társaság
Zala Megyei Népművészeti Egyesület
Zala Múltja Hagyományőrző Egyesület
2.) Keretösszeg:
Peremkerületek támogatása
KDVMK andráshidai kulturális feladatok
KDVMK csácsi városrészi kulturális feladatok
Besenyő a 2000-es években Alapítvány
Ságodért Alapítvány

adatok e Ft-ban
5.250
600
250
500
1000
200
150
650
150
300
900
100
200
250
adatok e Ft-ban
3.500
500
500
550
475

Pózváért Alapítvány
Összefogás Egyesület (Pózva)
Alsójánkahegy (Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület)
Páterdomb
Összefogás Botfáért Egyesület
Határidő a támogatási szerződések megkötésére:
Felelős:

425
400
175
225
250
2021. március 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Javaslat üresen álló önkormányzati lakások bérbeadásának jogcímére és jellegére,
valamint pályázat kiírására
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 52/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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
nyugdíjasházi, speciális feltételekkel történő pályázati kiírást javasol:
• a Zalaegerszeg, Kossuth u. 58-60. III/39. és
• a Zalaegerszeg, Kossuth u. 58-60. III/52. szám alatti
üresen álló önkormányzati bérlakásokra.
A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a bérbeadás jellegének megfelelően a
lakásrendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a pályázati kiírás megjelentetéséről.
Határidő:
Felelős:

2021. március 16.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: Egyéb szervezetek támogatási keret terhére benyújtott kérelmek
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.
(I.29.) 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 „egyéb szervezetek támogatása” költségvetési sor terhére a következő
intézmények/szervezetek részére az alábbi megjelölt célokkal a következő támogatásokat biztosítja:
Intézmény / szervezet
Keresztury Dezső Városi
Művelődési Központ
Zalaegerszegi Vívóegylet
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda

Pályázott cél
Termelői és Kézműves Vásárt reklámozó roll upp
elhelyezése
Fülöp Mihály Országos Tőr Verseny
Óvodai udvari játszótéri eszközök pótlása

Támogatási
összeg
31.000,- Ft
100.000,- Ft
50.000,- Ft

A polgármester felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a támogatási összegek átutalásához szükséges
teendők megtételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2021. március 31.
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató a zárt határozatokról
Tárgy: Zalaegerszeg 0785 hrsz-ú erdő állami tulajdoni hányadának megvásárlása (off-road
tesztpálya)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2021. (III.1.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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
kezdeményezi a Zalaegerszeg 0785 hrsz.-ú ingatlan Magyar Állam tulajdonában lévő tulajdoni
hányadának megvásárlását.

Tárgy: Ingatlanértékesítések off-road járműipari tesztpálya céljára
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2021. (III.5.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 három
közút ingatlant forgalomképes üzleti vagyonba sorolt, és zártkörű pályázatot írt ki az ingatlanok
értékesítésére.

Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személyek lakáskérelme
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 2
személyt önkormányzati bérlakásra kijelöl bérlőnek.

Tárgy: Szálláshasználók kijelölése a Fiatal Családok Otthonába
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 Fiatal
Családok Otthonában megüresedett 3 szálláshely használójául sikeres pályázatuk alapján jelölt ki
határozott időre 2 pár élettársat és 1 pár házastársat.

Tárgy: Bérlőkijelölés a Nyugdíjas Otthonházba
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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, 2
megüresedett Nyugdíjas Otthonházi bérlakás bérlőjéül érvényes pályázatuk alapján 2 személyt
kijelöl, 2 személy pályázatát érvénytelennek nyilvánítja.

Tárgy: Költségelvű bérlakásokra beérkezett pályázatok elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 56/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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,
költségelvű lakbérű önkormányzati bérlakás bérlőjének pályázata alapján 1 személy kijelöl az
egyösszegű vállalt befizetés idejére, a bérleti szerződés megkötésétől számított 48 hónapra.

Tárgy: Szociális krízisalap támogatás kérelem elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2021. (III.11.) határozata
és 58/2021. (III.11.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) 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
58/2021. (III.11.) és az 59/2021. (III.11.) határozattal 2 személy szociális krízisalap támogatás iránti
kérelmét elutasítja.

SZABÁLYZAT
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásának rendjéről
I.

A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretén belül költségvetésének terhére ösztöndíjjal
támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatásban történő továbbtanulását. Az
ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról a közgyűlés évente dönt.
II.

A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a Zalaegerszegen bejelentett lakóhellyel rendelkező, szociálisan
hátrányos helyzetű tanulókra, akik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer eljárásrendjéről szóló Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban:
ÁSZF) és e szabályzatban foglaltaknak megfelelnek. A lakcím megállapítása szempontjából a
személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.
III.

Az ösztöndíjra vonatkozó általános szabályok

Az önkormányzat ösztöndíja pályázat útján nyerhető el
A támogatás feltételeit a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, az ÁSZF és e szabályzat tartalmazza. A
pályázatot a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, a zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalban
lehet benyújtani.
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban megjelölt mellékletekkel együtt érvényes. Valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
IV.

Az ösztöndíj időtartama és összege

Az ösztöndíj időtartama:
,A” típusú pályázat esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,
„B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj havi összege: legalább 1.000 Ft, de legfeljebb 15.000 Ft, melyet úgy kell
meghatározni, hogy 100 forinttal maradék nélkül osztható legyen.
V.

Az ösztöndíj elbírálásának rendje

A pályázat kiírásáról, a beérkezett pályázatok elbírálásáról a közgyűlés által átruházott hatáskörben
a polgármester dönt. A döntés előkészítéséről a polgármesteri hivatal szociális igazgatási
feladatokat ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban: hivatal) gondoskodik.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, tanulmányi eredménytől függetlenül
történik.
Szociálisan rászoruló különösen az a pályázó, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban:
nyugdíjminimum) 300 %-át és vagyonnal nem rendelkezik.

Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi
szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum ötvenszeresét,
vagy
bb) együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
A jövedelem, a háztartás, valamint a hozzá kapcsolódó fogalmak tekintetében a szociális
igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az ÁSZF rendelkezései az irányadók.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles mellékelni:
a) a szabályzat 1. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a pályázó és a
vele egy háztartásban élők nettó jövedelméről szóló igazolásokat (havi rendszerességgel
járó jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző hónap, a nem havi
rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a pályázat
benyújtását közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagáról),
b) a szabályzat 2. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.
A tényállás tisztázása érdekében – amennyiben indokolt – a döntés-előkészítő szerv
környezettanulmányt készíthet.
A formai ellenőrzés és az elbírálás során a pályázót 8 napos határidő kitűzésével, de legfeljebb a
pályázatok önkormányzati elbírálási határidejéig hiánypótlásra szólíthatja fel.
A hivatal a bejelentett és nyilvántartásba vett adatokat, valamint a vagyonnyilatkozat adatainak
valódiságát ellenőrizni jogosult.
Valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a pályázat elutasítható. Nem részesíthető
ösztöndíjban:
- akinek életvitele, lakás- és életkörülményei, vagyoni helyzete nem igazolja a jövedelem- és
vagyonnyilatkozata alapján vélelmezhető szociális rászorultságát;
- aki szociális helyzetének javítása érdekében nem tesz meg minden tőle elvárhatót.
A határidőn túl benyújtott pályázatokat a polgármester a bírálatból kizárja. A határidőn belül
benyújtott és formailag megfelelő pályázatokat érdemben elbírálja és döntését írásban indokolja,
melyről postai úton értesíti a pályázókat.
A „B” típusú pályázatok esetében a polgármester évente egyszer felülvizsgálja a támogatott
pályázók rászorultságát. A megítélt támogatás visszavonásáról dönt, ha az ösztöndíjas szociális
rászorultsága már nem áll fenn, vagy a szociális rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál az
önkormányzattal nem működik közre.
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A polgármester az általa megítélt támogatás összesített adatait a pályázati kiírásban szereplő
határnapig a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a város honlapján nyilvánosságra hozza.

VI.

Záró rendelkezések

Jelen - ZMJVÖK 42/2021. (III.11.) határozatával elfogadott - szabályzatban nem szabályozott
kérdésekben az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint az adott évre vonatokozó
Általános Szerződési Feltételek az irányadók. Ez a szabályzat 2021. március 12. napján lép
hatályba.
Zalaegerszeg, 2021. március 11.
Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1.sz. melléklet

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Jövedelem típusa

A
kérelmező

A kérelmezővel
közös háztartásban élő
házastárs
(élettárs)

Összesen

egyéb rokon
nettó jövedelme (Ft/hó)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó jövedelem
ebből: közfoglalkoztatásból származó
jövedelem
Társas
és
egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem
Alkalmi
munkavégzésből
származó
jövedelem
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
(pl. csecsemőgondozási díj, GYED. GYES, GYET,
családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások (pl. öregségi
nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rehabilitációs ellátás,
rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, házastársi
pótlék, árvaellátás stb.)

Önkormányzat,
járási
hivatal
és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások (pl. települési támogatás, időskorúak
járadéka, aktív korúak pénzbeli ellátásai, ápolási díj,
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési
segély, keresetpótló juttatás stb.)
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel
összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj,
szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból,
föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem stb.)

Jövedelem összesen:
Az összes jövedelmet csökkentő tényezők
(pl. gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén
fizetett tartásdíj stb.)

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM
EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM
1. A jövedelemről – a jövedelem típusának megfelelő – igazolást vagy annak másolatát
a kérelemhez mellékelni szükséges.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy
- a szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti a közölt jövedelmi adatok valódiságát,
- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,
- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró
hatóságnak.
Hozzájárulok a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási
eljárás során történő felhasználásához.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap
______________________________
kérelmező aláírása

2.sz. melléklet

VAGYONNYILATKOZAT
I. Ingatlanok
Megnevezés

1.

2.

3.

Ingatlantulajdon fajtája*
Címe
Alapterülete (m2)
Tulajdoni hányada
Szerzési ideje (év)
Az egész ingatlan becsült
forgalmi értéke (Ft)
Haszonélvezeti vagy
özvegyi joggal terhelt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

*Ingatlantulajdon fajtái: lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem
lakás céljára szolgáló épület- (épületrész-) tulajdon (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő,
garázs stb.) termőföldtulajdon, vagy az ingatlantulajdonfajták használata.

II. Járművek
Megnevezés

1.

2.

3.

Fajtája
Típusa
Rendszáma
Évjárata (év)
Szerzés ideje (év)
Becsült forgalmi értéke
(Ft)
Hitellel vásárolt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

Lízingelt

igen

nem

igen

nem

igen

nem

III. Vagyoni értékű jogok
Megnevezés
Fajtája
Értéke

1.

2.

3.

IV. Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett – összegek

Megnevezés
1.
2.
3.
Fajtája*
Pénzintézet neve
Számlaszám,
betét
száma
Összeg nagysága
*Fizetési számlán szereplő összeg, a bankszámlaszerződés szabályainak megfelelően kezelt betét,
takarékbetét, egyéb szerződés alapján a hitelintézetnél elhelyezett összeg, betétszerződés és takarékbetétszerződés alapján kezelt takarékbetétkönyv, egyéb betéti okirat ellenében a hitelintézetnél elhelyezett
összeg, továbbá az egyéb, a hitelintézet által visszafizetendő pénzösszeg.
Vagyonhasznosítással kapcsolatos megjegyzések:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra
vonatkozóan az ingatlan-, illetve a gépjármű nyilvántartásból, valamint a kérelmező által
megjelölt pénzforgalmi szolgáltatótól adatokat szerezzen be, illetve azokat kezelje.
Zalaegerszeg, 20____, ______________hó ____nap

______________________________________________
az igénylő és a vele közös háztartásban élő nagykorú
személyek a l á í r á s a
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