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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZLÖNYE
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A KÖZGYŰLÉS RENDELETE
ZMJVÖK 39/2021. (VII.21.) ÖR.

a közterületek használatáról szóló 23/2021.
(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
ZMJVÖK 200/2021. (VII.20.) határozata

Feladat-ellátási szerződés megkötése bölcsődei
feladatok
ellátására
Söjtör
Község
Önkormányzatának Képviselő-testületével

ZMJVÖK 201/2021. (VII.20.) határozata

A településrendezési eszközök módosítását
megelőző
településfejlesztési
döntés
meghozatala, kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítás (helyi építési szabályzat átfogó
felülvizsgálata, volt Tiszti Klub, Bánya utca,
Egervári út)

ZMJVÖK 202/2021. (VII.20.) határozata

Elektromos töltőállomások működtetésére az eMobi Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési
megállapodás módosítása

ZMJVÖK 203/2021. (VII.20.) határozata

A Zalaegerszegi Inkubátorház működtetésbe
adása a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
részére

ZMJVÖK 204/2021. (VII.20.) határozata

A Helyi Termelői és Kézműves Piac
(Zalaegerszeg, Munkácsy M. utca 3606/2 hrsz.)
vendéglátó egység (bisztró és sütöde)
hasznosítása

ZMJVÖK 205/2021. (VII.20.) határozata

Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata Közgyűlése 2021. II. félévi
munkatervének módosítása

ZMJVÖK 206/2021. (VII.20.) határozata

Alapítványok támogatása

ZMJVÖK 207/2021. (VII.20.) határozata

A Zalaegerszeg Csácsbozsok 01020/7 hrsz-ú, a
Zalaegerszeg 0567/106 hrsz-ú, valamint
Zalaegerszeg Andráshida 0680/93 hrsz-ú
ingatlanok belterületbe vonásához szükséges
terület-felhasználási célt tartalmazó döntés
meghozatala

ZMJVÖK 208/2021. (VII.20.) határozata

Területrész átadását
megválasztása

ZMJVÖK 209/2021. (VII.20.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti
közforgalmú,
autóbusszal
végzendő
személyszállítási
szolgáltatás
feladatainak
ellátására kötött közszolgáltatási szerződés
módosítása

előkészítő

bizottság

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató a 2021. július 20-i rendkívüli
közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól

A KÖZGYŰLÉS RENDELETE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2021. (VII.21.)
önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004.
évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény 9. §-ában és 104. § (1) bekezdés e) pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 142/A. § (1) bekezdésében, 142/B. §-ában, 142/C. § (1)-(2) bekezdésében és
143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt
rendelkezése alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében és a
közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 9. § (2), 10. § (3) és 11.
§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 5. § 15. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közterület-használati engedély szükséges a közterület alábbi célokra történő igénybevételéhez:)
„15. mozgó adománygyűjtéshez;”
(2) A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő
16. ponttal egészül ki:
(Közterület-használati engedély szükséges a közterület alábbi célokra történő igénybevételéhez:)
„16. könnyűszerkezetes tetővel fedett vagy fedetlen vendéglátóipari előkert, kerthelyiség, terasz
közterületen történő kialakításához.”
2. §
A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közterület-használati díjszabást a rendelet 4. melléklete tartalmazza, a közterületek övezeti
besorolása a rendelet 3. mellékletében található.”
3. §
A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közterület-használati díjat a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló
önkormányzati rendeletben meghatározott, fizető parkolónak minősülő területeken, a fizető
időszakon kívül a jelen rendelet 4. melléklete alapján kell megállapítani.”

4. §
A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 21. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„21. §
A könnyűszerkezetes tetővel fedett vagy fedetlen vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz
május 1-től szeptember 15-ig az igénybe vett naptári napokon 600 és 2300 óra között, szeptember 16tól április 30-ig 600 és 2200 óra között üzemeltethető a közterület-használati engedély alapján.”
5. §
A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 28. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben valaki közterületet engedély nélkül használ és egyébként a közterület-használat
engedélyezhető lett volna, a figyelmeztetéstől a jogellenes állapot megszüntetéséig terjedő
időszakra a közterület-használati díjat a polgármester határozattal állapítja meg a 4. mellékletben
rögzített díjak alapján.”
6. §
A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti
4. melléklettel egészül ki.
7. §
Hatályát veszti a közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete.
8. §
Ez a rendelet 2021. július 21-én lép hatályba.

Dr. Sándor Erzsébet sk.
aljegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet
„4. melléklet
Közterület-használat díja
1.
Közterület-használat
Sorszám megnevezése
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Közterületi árusítás
- napilap és hetilap, folyóirat,
könyv;
- levelezőlap;
- virág;
- léggömb;
- zöldség, gyümölcs;
- pattogatott kukorica;
- főtt kukorica;
- sült gesztenye,
- pirított tökmag,
napraforgómag, földi
mogyoró, egyéb magvak;
- vattacukor, cukorka;
- fagylalt, jégkrém;
- ásványvíz, üdítőital,
kávéital, nyerstej;
- büfé termékek a szeszesital
kivételével;
- sütőipari termékek;
- előrecsomagolt sütemények,
édességek,
- automatából történő árusítás
- tehergépjárműről történő
árusítás
- mozgóárusítás:
- mozgóbolt:
- mozgó utcai hírlapárusítás:
- alkalmi és ünnepeket
megelőző árusítás
- üzlet előtti árusítás
- rendezvényekhez
kapcsolódó árusítás
- Vendéglátó előkert, terasz,
kerthelyiség április 1-től
október 31-ig,
- Vendéglátó előkert, terasz,
kerthelyiség november 1-től
március 31-ig,

Használati díj
fizetésének
módja
Ft/m2 /nap

Területi övezeti besorolás
II.
III.

I.
1.325

990

770

Ft/m2 /hó

1545

1545

1545

Ft/fő/nap
Ft/gk/nap
Ft/fő/nap
Ft/m2 /nap

275
2755
1325
990

275
2205
1325
880

275
1655
1325
660

Ft/m2 /hó
Ft/m2 /nap

1545
1545

1105
1545

880
1545

Ft/m2 /hó

1665

1545

1105

Ft/m2 /hó

500

465

330

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

Árusítással összefüggő
reklámtevékenység
- 10 cm-en túl benyúló
kirakatszekrény
Árusítással összefüggő
reklámtevékenység
- üzlet előtti árubemutatás
Árusítással összefüggő
reklámtevékenység
- árubemutató vitrin (elfoglalt
terület nagysága szerint)
Üzleti jellegű rendezvények
Közterületi
reklámtevékenység
- 10 cm-en túl benyúló
kirakatszekrény,
reklámhordozó
Közterületi
reklámtevékenység
- rögzített reklámhordozó
- megállító tábla
- közterület fölé kifüggesztett
reklámhordozó, cégér
- szórólaposztás
- egyéb reklám, marketing
tevékenység
Taxi kiállási hely
3,5 t össztömeg feletti jármű
tárolása
Lakókocsi tartós jellegű
tárolása
Mozgó adománygyűjtés
Építőanyag, törmelék, egyéb
ömlesztett anyag, konténer
tárolása
- út
- járda
Építőanyag, törmelék, egyéb
ömlesztett anyag, konténer
tárolása
- zöldfelület
Állványzat, felvonulási terület
- út
Állványzat, felvonulási terület
- járda
- zöldfelület

Ft/m2 /hó

1875

1105

880

Ft/m2/nap

80

70

60

Ft/m2 /hó

5735

4850

1325

Ft/m2 /nap
Ft/m2 /hó

2755
1875

2205
1105

1655
880

Ft/m2 /hó

1875

1105

880

Ft/m2 /hó

3090
3090

1545
1545

880
880

Ft/m2 /nap
Ft/fő /nap
Ft/m2 /nap

1325
1545

1325
1105

1325
880

Ft/gépkocsi/hó
Ft/gépkocsi/hó

1325
0

1325
1875

1325
1105

Ft/m2 /hó

0

330

220

Ft/fő /nap
Ft/m2 /nap

2000
280

2000
220

2000
170

Ft/m2 /nap

330

280

220

Ft/m2 /hó

990

660

440

Ft/m2 /hó

770

550

440

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

Alkalmi építési munkálatok
(pl. daruzás, mobil állványzat)
Mutatványos tevékenység
Üzlet, pavilon, kioszk, árusító
és egyéb felépítmény által
elfoglalt terület
Elektromos töltőállomás
elhelyezése
Garázsok által elfoglalt terület
Rádiófelvétel
Kiemelt övezetben történő
közterület-használat

Ft/m2 /nap

660

550

440

Ft/m2 /nap
Ft/m2 /hó

220
1385

170
945

115
755

Ft/beállóhely/hó

500

500

500

Ft/garázs/hó
Ft/m2 /nap
Ft/m2 /hó

1325
1435
5515

1105
1435

1105
1435

Megjegyzés: Az elfoglalt területek nagyságának számításánál minden megkezdett m2-t felfelé
kerekített egész m2 -ként kell figyelembe venni.”

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Feladat-ellátási szerződés megkötése bölcsődei feladatok ellátására Söjtör
Község Önkormányzatának Képviselő-testületével
ZMJVÖK 200/2021. (VII.20.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat-ellátási
szerződést köt Söjtör Község Önkormányzatával a községben lakóhellyel vagy ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező bölcsődés korú gyermekek bölcsődei
ellátásának biztosítására, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a
2021/2022., 2022/2023. bölcsődei nevelési évre.
Határidő:
Felelős:

2021. július 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés
meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (helyi építési szabályzat átfogó
felülvizsgálata, volt Tiszti Klub, Bánya utca, Egervári út)
ZMJVÖK 201/2021. (VII.20.) határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településrendezési
tervek és az építési szabályzat kidolgozása során a helyi építési szabályzat átfogó
felülvizsgálatát támogatja.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy 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 a településrendezési eszközök
módosításának tervezetét készíttesse el, a tervanyaggal kapcsolatos partnerségi
egyeztetési- és államigazgatási véleményezési eljárást folytassa le, annak eredményét
pedig terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

II.1.

2021. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Ady Endre utca 1.
szám alatti épület - volt Tiszti Klub - tervezett felújítása érdekében kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180/1,
3180/2, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185 hrsz-ú ingatlanokat.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy 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 készíttesse el a területre
vonatkozó településrendezési eszköz módosításának tervezetét, majd a partnerségi

egyeztetést követően a beérkezett véleményeket megismerésre terjessze a Közgyűlés
elé.
Határidő:
Felelős:
II.2.

2021. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bánya utca 1343/2
hrsz-ú ingatlanon tervezett beruházás érdekében kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítja a Zalaegerszeg 1342, 1343/1, 1343/2, 1344 hrsz-ú ingatlanokat.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy 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 készíttesse el a területre
vonatkozó településrendezési eszköz módosításának tervezetét, majd a partnerségi
egyeztetést követően a beérkezett véleményeket megismerésre terjessze a Közgyűlés
elé.
Határidő:
Felelős:

II.3.

2021. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nekeresdi
városrészben, a 7520/4 hrsz- ingatlanon tervezett lakóterületi fejlesztések érdekében
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 1342, 1343/1, 1343/2, 1344
hrsz-ú ingatlanokat.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy 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 készíttesse el a területre
vonatkozó településrendezési eszköz módosításának tervezetét, majd a partnerségi
egyeztetést követően a beérkezett véleményeket megismerésre terjessze a Közgyűlés
elé.
Határidő:
Felelős:

2021. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Elektromos töltőállomások működtetésére az e-Mobi Nonprofit Kft.-vel kötött
együttműködési megállapodás módosítása
ZMJVÖK 202/2021. (VII.20.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata és az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.vel (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) 3 db elektromos töltőállomás
telepítése és üzemeltetése céljából 2018. augusztus 6. napján létrejött
Együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot, és az

Együttműködési megállapodás módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított Együttműködési
megállapodást az önkormányzat képviseletében írja alá.
Határidő:
Felelős:

2021. július 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi
Városfejlesztő Zrt. részére

Inkubátorház

működtetésbe

adása

a

Zalaegerszegi

ZMJVÖK 203/2021. (VII.20.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontja
és 108/B. § a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
11. § (10) bekezdése és 11. § (17) bekezdés b) pontja alapján pályázati eljárás
lefolytatása nélkül határozatlan időre működtetésbe adja az önkormányzat 100 %-os
tulajdonában álló Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4.)
részére a Zalaegerszeg, Fészek utca 4. szám alatt található Inkubátorháznak az
önkormányzat tulajdonát képező
a)
a NYDOP-1.3.1-2F-2009-0004 projekt keretében a zalaegerszegi 0792/15 hrszon megépült „A”, „B”, „C” jelű épületeit és kapcsolódó létesítményeit,
valamint a
b)
TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 projekt keretében megépült, a zalaegerszegi
0792/15/C hrsz-ú „F” csarnokot és kapcsolódó létesítményeit
inkubátorház működtetése céljára az önkormányzat ezzel kapcsolatos
gazdaságszervezési feladatának ellátása érdekében.
A közgyűlés a működtető által az önkormányzat részére fizetendő működtetési díjat
a)
a NYDOP-1.3.1-2F-2009-0004 projekt keretében megvalósult létesítmények
(„A” irodaház, „B” és „C” csarnok) esetében 750.000,- Ft+ÁFA/hó,
b)
a TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 projekt keretében megvalósult létesítmények
(„F” csarnok) esetében 550.000,- Ft+ÁFA/hó
összegben határozza meg.
A működtetési szerződésben szerepeltetni kell továbbá az alábbiakat:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben a működtető számára
előírt jogokat és kötelezettségeket.
A közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a működtető az ingatlant, illetve annak
egyes részeit bérletbe adhatja, valamint a bérleti díjakat a pályázati felhívásban
foglalt előírásoknak megfelelve meghatározhatja.
A működtető a működtetési díjon felül köteles viselni az ingatlan
fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő közüzemi és egyéb
költségeket is.

-

-

A működtetési szerződés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
278.7. pontja értelmében az Irányító Hatóság jóváhagyásának napján lép
hatályba.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi
Városfejlesztő Zrt. között 2010. március 19. napján a zalaegerszegi Északi
Ipari Zónában a 0792/15 hrsz. telken lévő teljes infrastruktúra bérleti formában
történő hasznosítása érdekében létrejött bérleti szerződés a jelen működtetési
szerződés hatályba lépésének napján megszűnik.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a működtetési szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2021. július 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Helyi Termelői és Kézműves Piac (Zalaegerszeg, Munkácsy M. utca 3606/2
hrsz.) vendéglátó egység (bisztró és sütöde) hasznosítása
ZMJVÖK 204/2021. (VII.20.) határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.)
önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) előírása alapján nyilvános pályázati eljárás
keretében a Helyi Termelői és Kézműves Piac megnyitásának időpontjától
kezdődően 5 év határozott időre bérbe kívánja adni a Zalaegerszeg, Munkácsy
Mihály utca 3606/2 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 712 m2
nagyságú ingatlanon épülő Helyi Termelői és Kézműves Piac földszinti vendéglátó
egységét (bisztró és sütöde) a hozzá tartozó helyiségekkel együtt, az alábbi induló
bérleti díj meghatározásával:
Helyi Termelői és Kézműves
Induló havi Induló havi
Terület
Piac (Munkácsy Mihály utca
NETTÓ
BRUTTÓ
(m2)
3606/2 hrsz.)
bérleti díj
bérleti díj
Vendéglátó egység

142,78

234 982 Ft

298 427 Ft

Pályázati
biztosíték
298 472 Ft

A vendéglátó egység (bisztró és sütöde) hasznosítása érdekében a Közgyűlés
elfogadja az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő pályázati felhívást.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan bérbeadási
pályázat közzétételéről, és érvényes, a pályázati kiírásnak minden tekintetben
megfelelő ajánlat beérkezése esetén az ingatlanbérleti szerződés aláírásáról.
Határidő:
Felelős:

pályázat közzétételére: 2021. július 26.
bérleti szerződés aláírására: 2021. szeptember 16.
Balaicz Zoltán polgármester

II.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a Helyi
Termelői és Kézműves Piac vendéglátó egységének (bisztró és sütöde) hasznosítása
vonatkozásában megkötendő bérleti szerződés Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet (8900 Zalaegerszeg, Mérleg tér 1.) részére
történő átruházásához.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átruházásról a szerződést aláírja,
és erről a bérlőt értesítse.
Határidő: a Helyi Termelői és Kézműves Piac használatbavételi engedélyének
véglegessé válását követő 30 napon belül
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021. II. félévi
munkatervének módosítása
ZMJVÖK 205/2021. (VII.20.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 190/2021. (VI.17.)
határozatával elfogadott 2021. II. félévi munkatervét úgy módosítja, hogy a
közgyűlés 2021. június 18. és 2021. szeptember 7. között nyári szünetet tart. A 2021.
II. félévi első közgyűlés időpontja 2021. szeptember 8. napja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2021. július 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Dr. Sándor Erzsébet sk.
aljegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVÖK 206/2021. (VII.20.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester
javaslatának megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a
polgármesteri rendelkezésű keret terhére:
Ssz.
1.
2.

Alapítvány megnevezése

Támogatott cél

Alexanderért és a Higgy Bennem
Programért Alapítvány
„A Tanulókért és az Iskoláért Ady
Alapítvány”

Alexander
gyógykezelése
művészeti
alkotótábor

Támogatás
összege
100.000 Ft
100.000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére.
Határidő:
Felelős:

Közgyűlése

felkéri

a

2021. augusztus 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszeg Csácsbozsok 01020/7 hrsz-ú, a Zalaegerszeg 0567/106 hrsz-ú,
valamint a Zalaegerszeg Andráshida 0680/93 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásához
szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala
ZMJVÖK 207/2021. (VII.20.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése belterületbe
vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az
alábbiakban határozza meg:
- Zalaegerszeg-Csács 01020/7 hrsz-ú ingatlan árok kialakítása céljából kerül
belterületbe.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe vonási eljárást
folytassa le.
Határidő:
Felelős:

2.

2025. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése belterületbe
vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az
alábbiakban határozza meg:
- Zalaegerszeg, Zala utca 0567/106 hrsz-ú ingatlan lakóterület kialakítása
céljából kerül belterületbe.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe vonási eljárást
folytassa le.
Határidő:
Felelős:

3.

2025. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése belterületbe
vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az
alábbiakban határozza meg:
- Zalaegerszeg-Andráshida 0680/93 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi, szolgáltató
övezet kialakítása céljából kerül belterületbe.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi megkeresés
függvényében a belterületbe vonási eljárást folytassa le.
Határidő:
Felelős:

2025. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Területrész átadását előkészítő bizottság megválasztása
ZMJVÖK 208/2021. (VII.20.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaszentiván Község
Önkormányzatával kötendő területrész átadásról szóló megállapodást előkészítő
bizottság tagjának megválasztja:
Gecse Péter alpolgármestert,
Keresztes Csaba önkormányzati képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét,
Bognár Ákos önkormányzati képviselőt, a Gazdasági Bizottság elnökét.
A közgyűlés felkéri az előkészítő bizottságot a szükséges egyeztetések lefolytatására
és a megállapodás tervezetének előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2021. december 31.
előkészítő bizottság

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti közforgalmú, autóbusszal
végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatainak ellátására kötött közszolgáltatási
szerződés módosítása
ZMJVÖK 209/2021. (VII.20.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul a
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugatmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. (jogutódja: Volánbusz Zrt.) között 2018.
december 10. napján, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város helyi közúti közforgalmú,
autóbusszal végzendő személyszállítási szolgáltatás feladatainak ellátására létrejött
közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő - az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti - 6. számú módosításához.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 6. számú
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2021. július 31.
Balaicz Zoltán polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztató a 2021. július 20-i rendkívüli közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatairól

Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére
ZMJVÖK 210/2021. (VII.20.) határozatával támogatja 2 fő lakáshoz jutását
közgyűlési lakáskeret terhére.
Tárgy: A zalaegerszegi konténerterminál megvalósításához szükséges ingatlanok
értékesítése
ZMJVÖK 211/2021. (VII.20.) határozatával a zalaegerszegi konténerterminál
megvalósításához szükséges ingatlanok zártkörű pályázat útján történő
értékesítéséről döntött.
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