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A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
41/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 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. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon személyek,
szervezetek és közösségek munkáját, akik, (amelyek) tevékenységükkel hozzájárultak Zalaegerszeg
város fejlődéséhez, jó hírének növeléséhez, akik (amelyek) kiemelkedően és maradandóan
gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, művészeti, sport és egyéb értékeit. Ennek a
kívánalomnak megfelelően Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az alábbi
elismerési formákról rendelkezik:
a) „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető cím
b) „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím
c) „Zalaegerszegért” díj
d) „Zalaegerszeg Innovációs Díja”
e) „Kultúra mecénása díj”
f) „Sport mecénása díj“
g) „Keresztury Dezső-díj“
h) „Polgármesteri Elismerő Oklevél díj“
2. „ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím
2. §
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Zalaegerszeg Város
Díszpolgára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntető címet adományozhat azon személyek
számára, akik hosszú időn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport, kulturális, művészeti élet
területén maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elősegítették a város fejlődését,
előrehaladását, illetve azok számára, akik egész életművükkel hozzájárultak az egyetemes haladás,
kultúra, művészet fejlődéséhez, s ezzel elősegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.
(2) A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
(3) A közgyűlés évente az ünnepi közgyűlésen, a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás évfordulóján
egy, továbbá rendkívüli esetben, külön határozatával további „Zalaegerszeg Város Díszpolgára”
kitüntető címet adományozhat, amely átadásának időpontjáról az adományozásról szóló
határozatában rendelkezik.

(4) A díszpolgári cím odaítélésére a közgyűlés tagjai és bizottságai, a városban működő társadalmi
szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdek-képviseleti szervek, egyházak vezetői vagy
legalább 500 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás
évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
(5) A (4) bekezdésben felsoroltak által tett javaslatot a közgyűlés összes bizottsága véleményének
kikérése után a polgármester terjeszti az adományozásról döntést hozó közgyűlés elé. A díszpolgári
cím adományozásáról a közgyűlés minősített többséggel határoz.
(6) A kitüntetett Zalaegerszeg város címerével díszített oklevelet és „Zalaegerszeg Város
Díszpolgára” feliratot tartalmazó emlékplakettet, továbbá nettó: 350.000,-Ft pénzjutalmat és a város
címerével ellátott arany pecsétgyűrűt vehet át a város polgármesterétől ünnepélyes keretek között. A
pecsétgyűrű 14 karátos és 11 gramm súlyú.
(7) „Zalaegerszeg Város Díszpolgára" kitüntető cím posztumusz adományozása esetén a
kitüntetéssel járó pénz- és tárgyjutalom az elhunyt özvegyének kerül átadásra, amennyiben ő nem él
a kitüntetett egyenes ági leszármazóinak. Ha a kitüntetettnek nincsenek egyenes ági leszármazói
sem, akkor a díszpolgári kitüntető cím adományozásáról szóló közgyűlési határozatban megjelölt
személy vagy szervezet veheti át a kitüntetéssel járó pénz- és tárgyjutalmat.
(8) A kitüntetettet megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben kell részesíteni, így
a) a város által rendezett hivatalos ünnepségekre, számára fenntartott hely biztosításával, meg
kell hívni,
b) tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés ülésein,
c) az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,
d) elhalálozása esetén díszsírhely illeti meg,
e) nevét, életrajzát és tevékenységét a „Zalaegerszeg Város Díszpolgárai” című díszes kivitelű, a
Zala Megyei Levéltárban őrzött emlékkönyvben fel kell tüntetni,
f) Zalaegerszeg város vendégkönyvében megörökíti sorait.
3. „PRO URBE ZALAEGERSZEG” kitüntető cím
3. §
(1) A „Pro Urbe Zalaegerszeg” cím adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek,
közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a művészetek, a sport és a közösségi élet
egyéb területén példaértékű, magas színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város
közösségi életének fejlődéséhez.
(2) A közgyűlés évente az ünnepi közgyűlésen, a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás évfordulóján
kettő, továbbá rendkívüli esetben, külön határozatával további „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető
címet adományozhat, amely átadásának időpontjáról az adományozásról szóló határozatában
rendelkezik.
(3) E kitüntetésre a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a városban működő társadalmi
szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdek-képviseleti szervek és egyházak, továbbá
legalább 200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás
évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének. A kitüntetésről a közgyűlés
összes bizottsága által történt véleményezés után a polgármester előterjesztése alapján a közgyűlés
minősített többséggel határoz.

(4) A kitüntetett emlékérmet, a kitüntetés adományozásáról szóló okiratot és nettó 200.000,-Ft
pénzjutalmat vehet át a város polgármesterétől, ünnepélyes keretek között. Közösség, szervezet
esetén bruttó 250.000,-Ft a pénzjutalom összege.
(5) A kitüntetettet a város által rendezett ünnepségekre, rendezvényekre meg kell hívni.
4. „ZALAEGERSZEGÉRT” DÍJ
4. §
(1) „Zalaegerszegért” díj adományozható azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek, aki
(amely) a város építésében, fejlesztésében és környezetvédelmében, a város művészeti, kulturális,
oktatási és sport életében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkormányzatában vagy
közigazgatásában példaértékűt és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a
város jó hírnevéhez.
(2) A kitüntetésből az egyes ágazati arányokat figyelembe véve évente legfeljebb tíz
adományozható.
(3) E kitüntető díjra javaslatot tehetnek a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a város
intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei, egyesületei, melyet részletes indokolással, az
átadás évének október 31. napjáig kell megküldeni a polgármesternek. A díj odaítéléséről a
közgyűlés dönt, a bizottságok véleménye alapján, melyet a polgármester terjeszt a közgyűlés elé.
(4) A „Zalaegerszegért Díj” adományozásáról a közgyűlés minősített többséggel határoz.
(5) A díjjal kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, „Zalaegerszegért” feliratú emlékplakett
és nettó 150.000,-Ft (szervezet, közösség esetén bruttó 200.000,-Ft) pénzjutalom illeti meg, amelyet
ünnepélyes keretek között december hónapban vehet át a város polgármesterétől.
5. „ZALAEGERSZEG INNOVÁCIÓS DÍJA”
5. §
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Zalaegerszeg Innovációs Díja”
kitüntetést adományozhat olyan személyeknek, vagy szervezetnek, aki (amely) a városfejlesztési,
illetve a műszaki, közgazdasági, közigazgatási és humánszolgáltatás területen a város érdekében és
jóhírét öregbítve kiemelkedő, elsősorban újító tevékenységet folytat.
(2) A kitüntetésből évente legfeljebb kettő adományozható.
(3) A díjra javaslatot tehetnek a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a város intézményei,
társadalmi közösségei, szervezetei.
(4) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra javasolt személy vagy szervezet nevét, címét, az elismerni
kívánt tevékenység részletes ismertetését.
(5) A javaslatot indokolással ellátva az átadást megelőző év október 31. napjáig írásban kell
megküldeni a polgármesternek.
(6) A polgármester a bizottságok véleményének kikérése után terjeszti a javaslatot a közgyűlés elé.

(7) A kitüntetésről a közgyűlés minősített többséggel határoz.
(8) A díjjal a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, valamint egy zalaegerszegi művész által
legfeljebb bruttó 180.000,-Ft értékben készített képzőművészeti alkotás illeti meg.
(9) A díjat a polgármester január hónapban a városi ünnepség (újévi fogadás) keretében adja át.
6. „KULTÚRA MECÉNÁSA DÍJ”
6. §
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Kultúra mecénása díj”-at
adományozhat olyan magánszemélynek, cégnek, aki (amely) kiemelten támogatja a kulturális
ágazatban megvalósuló programokat.
(2) A díjból évente egy adományozható.
(3) A díjjal a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, valamint egy zalaegerszegi művész által
legfeljebb bruttó 200.000,-Ft értékben készített képzőművészeti alkotás illeti meg.
(4) A díjat elnyerő személyre, cégre javaslatot a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a város
kulturális intézményeinek vezetői tehetnek.
(5) A javaslatot írásos indokolással ellátva az átadást megelőző év október 31. napjáig kell a
polgármesternek eljuttatni.
(6) A javaslatot a polgármester a kultúráért felelős bizottság véleményének kikérése után terjeszti a
közgyűlés elé.
(7) A díjról a közgyűlés minősített többséggel határoz.
(8) A díj minden évben a Magyar Kultúra napján kerül átadásra.
7. „SPORT MECÉNÁSA DÍJ”
7. §
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Sport mecénása díj”-at
adományozhat olyan magánszemélynek vagy szervezetnek, aki (amely) kiemelten támogatja a város
sportéletében megvalósuló programokat, kiemelt szponzora a város sportszervezeteinek.
(2) A díjból évente egy adományozható.
(3) A díjjal a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, valamint egy zalaegerszegi
képzőművész által legfeljebb bruttó 200.000,-Ft értékben készített képzőművészeti alkotás illeti
meg.
(4) A díjra javaslatot a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a város közigazgatási területén
működő, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző szervezetek vezetői tehetnek.
(5) A javaslatot írásos indokolással ellátva az átadást megelőző év október 31. napjáig kell a
polgármesternek eljuttatni.

(6) A javaslatot a polgármester a sportért felelős bizottság véleményének kikérése után terjeszti a
közgyűlés elé.
(7) A díjról a közgyűlés minősített többséggel határoz.
(8) A díj minden év januárjában a sportolók védőszentjének, Szent Sebestyénnek napjához kötődően
kerül átadásra.
8. „KERESZTURY DEZSŐ-DÍJ”
8. §
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Keresztury Dezső-díj”-at
adományozhat olyan magánszemélynek, aki Keresztury Dezső életművének, irodalmi és
tudományos munkásságának kutatásában vagy az általa művelt irodalmi és tudományos
szakterületeken kiemelkedőt és példaértékűt alkotott.
(2) A díjból két évente egy adományozható. A díj személyek és művek között nem osztható meg.
(3) A díjjal a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, valamint egy zalaegerszegi
képzőművész által készített emlékplakett és nettó 150.000,-Ft pénzjutalom illeti meg.
(4) A díjra javaslatot a zalaegerszegi Keresztury Emlékbizottság tesz a Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete ajánlásának figyelembevételével.
(5) A javaslatot írásos indokolással ellátva az átadás évét megelőző október 31. napjáig kell a
polgármesterhez eljuttatni.
(6) A javaslatot a polgármester a kultúráért felelős bizottság véleményének kikérése után terjeszti a
közgyűlés elé.
(7) A díjról a közgyűlés minősített többséggel határoz.
(8) A díj a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendő gálaesten kerül átadásra.
9. „Polgármesteri Elismerő Oklevél díj”
9. §
(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.

10. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
10. §
(1) Nem adományozható kitüntető cím, illetve díj azon személyek számára, illetve a méltatlanság
esetére megállapított eljárást kell alkalmazni azzal szemben, akit jogerős fegyelmi határozat, vagy
büntető ítélet elmarasztal.
(2) Az elismerő címek és díjak adományozását, illetve azok esetleges visszavonását a helyi sajtóban
és a városi televízióban közzé kell tenni.
(3) A kitüntető címekkel és díjjal összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében kell
biztosítani.
(4) A kitüntetettekről és díjazottakról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(5) A kitüntető cím egy személynek, szervezetnek, közösségnek csak egyszer, a kitüntető díj
többször is adományozható.
(6) Az e rendelet hatályba lépése előtt adományozott kitüntetések továbbra is viselhetők.
(7) Ha a kitüntetett, illetve a díjjal jutalmazott személy, szervezet, egyesület, közösség méltatlanná
válik az elismerő cím viselésére, annak visszavonására az adományozásra vonatkozó eljárási
szabályokat kell alkalmazni.
11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
Hatályát veszti a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.)
önkormányzati rendelet.
12. §
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
42/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló
25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala
Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet hatálya alá tartozó területen telket, építési telket alakítani, területet felhasználni,
továbbá építési tevékenységet folytatni az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK), valamint e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási
terv együttes alkalmazásával, azok előírásainak megfelelően szabad. A szabályozási terv
szelvénykiosztása, jelmagyarázata, valamint szelvényei e rendelet 20-44. mellékletében találhatók.”
2. §
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 2. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„j) Munkásszállás: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú
melléklet 8.6. pont f) pontjában meghatározott munkásszállás, azzal, hogy a kifizető alatt
munkáltatót kell érteni.”
3. §
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 15/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/B. §
(1) A szabályozási terven jelölt iparbiztonsági veszélyességi övezetben (belső, középső, külső
védelmi zónák) területein tervezett fejlesztések esetében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről szóló Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.
(2) Az iparbiztonsági veszélyességi övezet belső zónájában nem helyezhetők el, illetve nem
működtethetők szállás rendeltetésű és tömegtartózkodásra szolgáló építmények. Az övezet középső
és külső zónájában ezen rendeltetésű építmények elhelyezhetősége a halálozás társadalmi
kockázatának részletes vizsgálatán alapuló egyedi feltételekhez kötött.”

4. §
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. §
(1) A kereskedelmi, szolgáltató övezet környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági
rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál, mely rendeltetések között kereskedelmi, szolgáltató és
szállás épület is elhelyezhető. A szállás épületek közül a munkásszállások elhelyezhetőségét az
egyes övezeti jelekben „-m” kiegészítő kód rögzíti. A gazdasági tevékenységi célú épületen belül a
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás elhelyezhető. Önálló lakó
rendeltetésű épület nem létesíthető.
(2) A kereskedelmi, szolgáltató övezetek telkein az építési használat megengedett felső határértékeit
és a telekalakítás szabályait a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A „Gksz-2”, „Gksz-2-m”, „Gksz-4” , „Gksz-4-m”, „Gksz-5”, „Gksz-5-m”, „Gksz- 6”, „Gksz-6m” „Gksz-7-m”, „Gksz-8-m”, „Gksz- 9” jelű övezetekben a telek utcafrontján az épület
elhelyezését az út kezelőjével egyeztetve kell meghatározni, illeszkedve a környezet beépítéséhez.
(4) A „Gksz-6” és „Gksz-6-m” jelű övezet területén a Fenyő, Baross Gábor utcák és az ipari vasút
által határolt tömb szabályozási terven jelölt építési sávon belül a szomszédos építési telek határától
3,75 méternél közelebb elhelyezett épületet a szomszéd telek irányába tűzfallal kell kialakítani.”
5. §
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. §
(1) Az ipari övezet gazdasági célú elsősorban ipari építmények elhelyezésére szolgál.
(2) Az ipari rendeltetésű területek „Gip-3” jelű környezetre jelentős hatást gyakorló, „Gip-1”, "Gip1-m", „Gip-2”, "Gip-2-m", „Gip-4-m”, „Gip-5”, „Gip-6”, "Gip-6-m", „Gip-7-m” és „Gip-8-m” jelű
egyéb ipari övezetekre tagozódnak.
(3) A „Gip-3” jelű környezetre jelentős hatást gyakorló ipari övezet a különlegesen veszélyes (pl.
tűz- és robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez
szükséges építmények elhelyezésére szolgál. Az övezet területén lakás nem helyezhető el.
(4) A „Gip-1”, "Gip-1-m" „Gip-2”, "Gip-2-m", „Gip-4-m”, „Gip-5”, „Gip-6”, "Gip-6-m", „Gip-7m” és „Gip-8-m” jelű egyéb ipari övezetekben az ipari építményeken túl kereskedelmi és
szolgáltató rendeltetésű építmények, továbbá a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a
tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások helyezhetők el, önálló lakó
rendeltetésű épület nem helyezhető el. A munkásszállások elhelyezhetőségét az egyes övezeti
jelekben "-m" kiegészítő kód rögzíti.
(5) Az ipari övezetek telkein az építési használat megengedett felső határértékeit és a telekalakítás
szabályait a 11. melléklet tartalmazza. ”

6. §
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 31/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31/B. §
(1) Az általános gazdasági övezet környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági
tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű építmények, valamint
munkásszállás elhelyezésére szolgál.
(2) Az általános gazdasági övezetben lakó rendeltetés nem helyezhető el.
(3) Az általános gazdasági övezet telkein az építési használat megengedett felső határértékeit és a
telekalakítás szabályait a 12. melléklete tartalmazza.”
7. §
(1) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet 8. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet 9. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet 10. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet 12. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
(11) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
(12) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

(13) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.
(14) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 24. melléklettel egészül ki.
(15) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 25. melléklettel egészül ki.
(16) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 26. melléklettel egészül ki.
(17) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 27. melléklettel egészül ki.
(18) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 28. melléklettel egészül ki.
(19) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 29. melléklettel egészül ki.
(20) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 30. melléklettel egészül ki.
(21) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 31. melléklettel egészül ki.
(22) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 32. melléklettel egészül ki.
(23) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 23. melléklet szerinti 33. melléklettel egészül ki.
(24) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 24. melléklet szerinti 34. melléklettel egészül ki.
(25) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 25. melléklet szerinti 35. melléklettel egészül ki.
(26) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 26. melléklet szerinti 36. melléklettel egészül ki.
(27) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 27. melléklet szerinti 37. melléklettel egészül ki.
(28) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 28. melléklet szerinti 38. melléklettel egészül ki.
(29) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 29. melléklet szerinti 39. melléklettel egészül ki.

(30) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 30. melléklet szerinti 40. melléklettel egészül ki.
(31) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 31. melléklet szerinti 41. melléklettel egészül ki.
(32) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 32. melléklet szerinti 42. melléklettel egészül ki.
(33) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 33. melléklet szerinti 43. melléklettel egészül ki.
(34) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet a 34. melléklet szerinti 44. melléklettel egészül ki.
8. §
Hatályát veszti a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete.
9. §
Ez a rendelet 2021. szeptember 24-én lép hatályba.
10. §
E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni, előírásait a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet
1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 4. melléklet 1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) munkásszállás kivételével szállás jellegű,”

2. melléklet
1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 5. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
lakóhelyi lakosság hitéleti-,
kulturális-, munká igazgatási-, sportellátását
nevelési-,
sszállá irodaszolgáló
oktatási-,
s
kereskedelmi-, egészségügyi-,
kivétel
szolgáltatószociálisével
szállás
jellegű
”
3. melléklet
1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
lakóhelyi lakosság ellátását hitéleti-, nevelési-, kulturális- munkásszá
szolgáló kereskedelmi- oktatási-,
llás
, szolgáltatóegészségügyi-,
kivételével
szociálisszállás
jellegű”
4. melléklet
1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 7. melléklet 1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) munkásszállás kivételével szállás jellegű,”

5. melléklet
1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 8. melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) kereskedelmi, szolgáltató, munkásszállás kivételével szállás,”

6. melléklet
1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 9. melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) kereskedelmi, szolgáltató, munkásszállás kivételével szállás,”
7. melléklet
1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Gksz-2” sor, „Gksz-3” sor, „Gksz-4” sor, „Gksz-5” sor,
„Gksz-6” sor, „Gksz-7” sor és „Gksz-8” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„
Gksz-2 30 m ,
kialakult szabadon 40 % Homlokzatmagass
4,5 m 20 %
(2)
3000 m2
álló
ág:
3,75 m
Gksz-2-9,0 m
m
Épületmagasság:

Gksz-3 50 m ,
3000 m2
Gksz-3m

Gksz-4 30 m ,
3000 m2
Gksz-4m

Gksz-5 30 m ,
3000 m2
Gksz-5m

kialakult

kialakult

kialakult

Gksz-6 nem
kialakult
szabályozot
Gksz-6- t,
m
1300 m2

Gksz-7- 30 m ,
m
3000 m2

kialakult

- 7,5 m (1)
szabadon 40 % Homlokzatmagass
álló
ág:
5,25 m
-12,0 m
Épületmagasság:
- 10,5 m
szabadon 40 % Homlokzatmagass
álló
ág:
5,25 m
-12,0 m
Épületmagasság:
- 10,5 m (1)
szabadon 50 % Homlokzatmagass
álló
ág:
6,25 m
-14,0 m
Épületmagasság:
- 12,5 m (1)
szabadon 60 % Homlokzatmagass
álló
ág:
3,75 m
-9,0 m
Épületmagasság:
- 7,5 m
oldalhatár 40 % Homlokzatmagass
on álló
ág:
m
-12,0 m
Épületmagasság:

4,5 m 20

%

(2)

4,5 m 20

%

(2)

5m

20

%

(2)

4,5 m 20

%

(3)

8,0 4,5 m 20
(2)

%

Gksz-8- 30 m ,
m
3000 m2

kialakult

- 10,5 m (1)
szabadon 60 % Homlokzatmagass
álló
ág:
5,25 m
-12,0 m
Épületmagasság:

4,5 m 20

%

(2)

- 10,5 m (1)
”
8. melléklet
1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Gip-1” sora és „Gip-2” sora helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„
Gip-1 40 m,
kialakult szabadon
40 %
Homlokzatmagasság: 4,5 m
25 % (2)
Gip-1- 5000 m2
álló
12,5 m
m
Épületmagasság:
10,5 m (1)
Gip-2 40 m,
kialakult szabadon
50 %
Homlokzatmagasság: 5 m
25 % (2)
Gip-2- 3000 m2
álló
15,0 m
m
Épületmagasság:
12,5 m (1)
”
2. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Gip-4” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Gip-4- 30 m,
kialakult szabadon
50 %
Homlokzatmagasság: 4,5 m
25 % (2)
m
2000 m2
álló
12,5 m
Épületmagasság:
10,5 m (1)
”
3. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Gip-6” sora, „Gip-7” sora és „Gip-8” sora helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„
Gip-6 40 m,
kialakult szabadon
60 %
5m
25 % (2)
Gip-6- 3000 m2
álló
Homlokzatmagasság:
m
15,0 m
Épületmagasság:
12,5 m (1)
Gip-7- 40 m,
kialakult szabadon
60 %
Homlokzatmagasság: 6 m
25 % (2)
m
3000 m2
álló
18 m
Épületmagasság:
16 m (1)
Gip-8- 40 m,
kialakult szabadon
50 %
Homlokzatmagasság: 8 m
25 % (2)

m

5000 m2

álló

21 m
Épületmagasság:
19 m (1)
”
9. melléklet

1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) önkormányzati
rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat „Gá” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Gá-m 40 m,
kialakult
szabadon álló 60 %
Homlokzatmagasság:
25 % (2)
5000 m2
12,5 m
Épületmagasság:
10,5 m (1)
”

10. melléklet
„20. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) szelvénykiosztás_jelmagyarázat_2021_03_31.pdf elnevezésű fájl
tartalmazza.)”

11. melléklet
„21. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 01_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet
„22. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 02_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet
„23. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 03_szelvény_2021_03_31.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet
„24. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 04_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet
„25. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 05_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet
„26. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 06_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet
„27. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 6_a_szelvény_2021_03_31.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet
„28. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 07_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet
„29. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 08_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet
„30. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 09_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

21. melléklet
„31. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 10_szelvény_2021_03_31.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

22. melléklet
„32. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 11_szelvény_2021_03_31.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

23. melléklet
„33. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 12_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

24. melléklet
„34. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 13_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

25. melléklet
„35. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 14_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

26. melléklet
„36. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 15_szelvény_2021_03_31.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

27. melléklet
„37. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 16_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

28. melléklet
„38. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 17_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

29. melléklet
„39. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 18_szelvény_2021_03_31.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

30. melléklet
„40. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 19_szelvény_2021_03_31.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

31. melléklet
„41. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 20_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

32. melléklet
„42. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 21_szelvény_2021_09_24.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

33. melléklet
„43. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 22_szelvény_2021_03_31.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

34. melléklet
„44. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 23_szelvény_2021_03_31.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
43/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló
5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2021.
évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás,
valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott
feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. §
A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi összes bevételének
előirányzatát 74.992.050 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 37.407.327 E Ftban hagyja jóvá, melynek jogcíme:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.604.232 E Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18.661.682 E Ft
c) közhatalmi bevételek 4.515.747 E Ft
d) működési bevételek 6.047.788 E Ft
e) felhalmozási bevételek 311.403 E Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz 49.816 E Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 216.659 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési
szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. mellékletek tartalmazzák.
(2) A 2021. évi összes kiadásának előirányzatát 74.992.050 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési
kiadások összegét 62.861.487 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
a) személyi juttatások 5.085.150 E Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 882.493 E Ft
c) dologi kiadások 11.308.769 E Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 99.012 E Ft
e) egyéb működési célú kiadások 4.363.835 E Ft, ebből működési célú tartalék 761.164 E Ft
f) beruházási kiadások 34.493.067 E Ft, ebből tartalék 21.285 E Ft
g) felújítási kiadások 6.491.908 E Ft, ebből tartalék 8.731 E Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 137.253 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti
bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány összegét 25.454.160 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 7.049.491 E Ftban, a fejlesztési hiányt 18.404.669 E Ft-ban állapítja meg.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 7.218.520 E Ft

ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 4.215.925 E Ft
ac) Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 26.115.437 E Ft
b) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására
szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvétele 34.841 E Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen 37.584.723 E Ft
d) Finanszírozási kiadások (működési célra) 169.029 E Ft
e) Forgatási célú értékpapír vásárlás 11.500.000 E Ft
f) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízing kötelezettség fejlesztési célra) 461.534 E Ft
g) Finanszírozási kiadás összesen: 12.130.563 E Ft”
2. §
(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe
az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe
a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe
a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe
a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe
az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 5a. melléklete helyébe
a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe
a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 6a. melléklete helyébe
a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe
a 9. melléklet lép.
(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe
a 10. melléklet lép.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2021.III. névi ei. módosítás. pdf” dokumentumban találhatóak.

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
Tárgy: Jelentés
végrehajtásáról

a

lejárt

határidejű

közgyűlési,

polgármesteri

határozatok

ZMJVÖK 217/2021. (IX.08.) határozata
I.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester
jelentését a:
19/2019/2.,3. (II.07.), 16/2021/I.7., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., XI., XII.
(II.11.), 27/2021/2. (II.11.), 37/2021/1. (III.03.), 38/2021. (III.04.), 54/2021/3.
(III.11.), 59/2021/I.1., II.2. (III.12.), 63/2021/II. (III.19.), 68/2021/III. (III.29.),
97/2021. (IV.08.), 102/2021. (IV.19.), 107/2021. (IV.30.), 108/2021. (IV.30.),
109/2021. (IV.30.), 110/2021. (IV.30.), 133/2021/2. (V.13.), 146/2021/1.,2.
(V.13.), 150/2021. (V.13.), 154/2021/I.3., III. (V.25.), 163/2021. (VI.02.),
164/2021. (VI.02.), 165/2021. (VI.02.), 166/2021. (VI.08.), 167/2021. (VI.10.),
168/2021. (VI.10.), 169/2021. (VI.10.), 170/2021/1.1.1., II.2.1., III.3.1.
(VI.10.), 171/2021. (VI.10.), 172/2021. (VI.10.), 173/2021. (VI.10.), 174/2021.
(VI.10.), 175/2021. (VI.10.), 176/2021. (VI.10.), 179/2021. (VI.10.), 180/2021.
(VI.10.), 183/2021. (VI.17.), 186/2021. (VI.17.), 188/2021. (VI.17.), 189/2021.
(VI.17.), 190/2021. (VI.17.), 191/2021. (VI.17.), 192/2021(VI.17.), 193/2021.
(VI.17.), 195/2021. (VI.17.), 196/2021. (VI.17.), 198/2021. (VI.17.), 199/2021.
(VI.17.), 200/2021. (VII.20.), 202/2021/2. (VII.20.), 204/2021/I. (VII.20.),
205/2021. (VII.20.), 206/2021. (VII.20.), 209/2021. (VII.20.), 210/2021.
(VII.20.), 211/2021. (VII.20.), 216/2021. (VIII.12.) lejárt határidejű
határozatainak végrehajtását megállapítja.
17/2017. (II.09.) határozata 2. pontja végrehajtási határidejét 2023. június 30ra módosítja.
39/2019. (III.07.) határozata 2. pontjának végrehajtási határidejét 2022.
május 31-re módosítja.
16/2021. (II.11.) határozata I.1., I.2., I.3., I.4., I.5. I.6., IX. és X. pontja
végrehajtási határidejét 2022. július 31-re módosítja.
16/2021. (II.11.) határozata XIII. pontját hatályon kívül helyezi,
59/2021. (III.12.) határozata I.2. pontja végrehajtási határidejét 2022. július
31-re módosítja.
115/2021. (V.07.) határozata 2. pontja végrehajtási határidejét 2021.
szeptember 30-ra módosítja.
154/2021. (V.25.) határozata II.1., II.2., II.3., II.4. és a II.7. pontja
végrehajtási határidejét 2021. december 31-re módosítja.
154/2021. (V.25.) határozata II.5 és II.6. pontja végrehajtási határidejét 2022.
július 31-re módosítja.
203/2021. (VII.20.) határozata végrehajtási határidejét 2021. szeptember 30-ra
módosítja.

II. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester
jelentését Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere 75/2020/I.3.
(IV.06.) lejárt határidejű határozatának végrehajtását megállapítja.

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati
rendelet módosítása (munkásszálló, gázvezeték, volt ruhagyár területe, volt Tiszti Klub),
a településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés
meghozatala
ZMJVÖK 218/2021. (IX.08.) határozata
I.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2021.
szeptember 24-i hatállyal elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Településszerkezeti Tervének leírását az előterjesztés 3. melléklete, valamint a
Településszerkezeti Tervét az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:
II.

2021. október 11.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
településrendezési tervek és az építési szabályzat kidolgozása során az alábbi
módosítási kérelmek vizsgálatát támogatja:
1.
A Zalaegerszeg 25946/1 hrsz-ú ingatlant tartalmazó tömb
szabályozásának felülvizsgálata
2.
A Zalaegerszeg 0464/1 és 0593/2 hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó tömbök
szabályozásának felülvizsgálata
3.
A Zalaegerszeg 0779/20-21, 0788/93, 0788/97-99, 0788/108-109 hrsz-ú
ingatlanok szabályozásának felülvizsgálata
4.
A Zalaegerszeg 20723 hrsz-ú ingatlan szabályozásának felülvizsgálata
5.
A Zalaegerszeg 5527 hrsz-ú ingatlan szabályozásának felülvizsgálata
6.
A Zalaegerszeg 0639/40 hrsz-ú ingatlan szabályozásának felülvizsgálata
7.
Zalaegerszegen a Tüttő György utca menti tömbök szabályozásának
felülvizsgálata
8.
A Zalaegerszeg 24257/2 hrsz-ú ingatlant tartalmazó tömb
szabályozásának felülvizsgálata
9.
A módosítással érintett területeken az ingatlan-nyilvántartási alaptérkép
cseréje
A rendezési terv módosításához szükséges meglapozó vizsgálat és az
alátámasztó javaslat tartalmát az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
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 rendezési terv
módosításának tervanyagát készíttesse el, a tervezet partnerségi és
államigazgatási véleményezési eljárását folytassa le, majd annak eredményét
terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2021. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Honvédelmi Sportközpontok kialakításával és fejlesztésével összefüggő program
keretében Honvédelmi Sportközpont létesítése
ZMJVÖK 219/2021. (IX.08.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a BMSK
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel
Zalaegerszegen megvalósítandó Honvédelmi Sportközpont beruházás céljából
kötendő együttműködési megállapodást elfogadja azzal, hogy az
együttműködési megállapodás 3.3.2.) pontja kiegészítésre kerül az alábbi
szövegrésszel.
„A Beruházási Ügynökség tudomásul veszi, hogy az Önkormányzatot az
akusztikai megoldások tekintetében egyetértési jog illeti meg. A Beruházási
Ügynökség vállalja, hogy az engedélyeztetési eljárást az Önkormányzat
nyilatkozata birtokában kezdeményezi.”
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás
aláírására továbbá a Honvédelmi Sportközpont megvalósítása során szükséges
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok, szerződések, megállapodások, egyéb
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) – (4)
bekezdése alapján, figyelemmel Magyarország Kormányának a Honvédelmi
Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges további intézkedésekről szóló
1490/2020. (VIII.11.) Korm. határozatában foglaltakra, – az állami
magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII.
törvény 7. § és a 4. § (5) bekezdésében meghatározott közfeladat ellátásának
elősegítése érdekében Honvédelmi Sportközpont megvalósítása céljából a
telekalakítási eljárással létrejövő zalaegerszegi 5028/2 helyrajzi számú, 4190
m2 területű, „kivett beruházási terület” megnevezésű, a kataszteri nyilvántartás
alapján 13.408.000 Ft értékű ingatlant ingyenes vagyonátadás jogcímen a
Magyar Állam tulajdonába adja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a vagyontáadáshoz szükséges
intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza a vagyontáadáshoz szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

3.

2021. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

2022. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul
ahhoz, hogy a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum és a Nemzeti Szakképzési
és Felnőttképzési Hivatal részvételével 2015. október 28. napján létrejött
vagyonkezelési szerződés módosításra kerüljön a Zegeoform Bt. által 62/2021.
munkaszámon készített, a zalaegerszegi 5028 hrsz-ú földrészlet megosztásáról

szóló változási vázrajz ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően kialakuló új
ingatlanviszonyoknak megfelelően.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés
módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2022. június 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet III.
negyedévi módosítása
ZMJVÖK 220/2021. (IX.08.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 11/2021. (II.11.)
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható
összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés
Helyi és települési adók
Tulajdonosi bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi
eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése és részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Privatizációból származó bevételek
Garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések
Saját bevételek (01+... +07)
Saját bevételek (08. sor) 50%-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (11+...+18)
Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő
fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
(20+...+27)

Sorszám

tárgyév

Adatok: ezer Ft-ban
Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő
1. évben
2. évben
3. évben
5.417.000
5.503.000
5.591.000
430.000
410.000
400.000
8.000
8.000
8.000

01
02
03

4.507.747
448.474
8.000

04

311.403

80.000

75.000

70.000

08
09

5.275.624
2.637.812

5.935.000
2.967.500

5.996.000
2.998.000

6.069.000
3.034.500

10

496.579

150.188

147.390

144.592

11
12

146.579

150.188

147.390

144.592

05
06
07

13
14
15

350.000

16
17
18
19

97

Hitelből eredő fizetési kötelezettség
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő
fizetési kötelezettség
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési
kötelezettsége
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-28)

20
21

97

22
22
24
25
26
27
28

496.676

150.188

147.390

144.592

29

2.141.136

2.817.312

2.850.610

2.889.908

A polgármester figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését.
Határidő:
Felelős:

éves zárszámadás
Balaicz Zoltán polgármester”

Tárgy: Keményborítású teniszpályák hasznosítása
ZMJVÖK 221/2021. (IX.08.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/B. § b)
pontja alapján kilencven napot meg nem haladóan bérbe adja a Zalaegerszeg
belterület 6522/1 hrsz.-ú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd utca 18.
szám alatti ingatlanon található 3 darab keményborítású teniszpályát havonta
bruttó 64.000,- Ft bérleti díj megfizetése ellenében a ZTE Tenisz Klub (8900
Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 16.) részére a pályák mielőbbi használatának
elősegítése érdekében. A bérleti jogviszony időtartama 2021. szeptember 13. 2021. december 10. A bérleti díj megfizetésére a ZTE Tenisz Klub egy
összegben 2021. október 30. napjáig köteles.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés
aláírásáról.
Határidő:
Felelős:

2.

2021. szeptember 13.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az
önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés 2.
c) pontja és a 43. § (9) bekezdése alapján zártkörű pályázati eljárás keretében
15 év határozott időre bérbe kívánja adni a Zalaegerszeg belterület 6522/1
hrsz.-ú, természetben a 8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd utca 18. szám alatti
ingatlanon található 3 darab keményborítású teniszpályát havonta bruttó
64.000,- Ft bérleti díjon a ZTE Tenisz Klub (8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd u.
16.) részére.

A teniszpályák hasznosítása érdekében a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlés elfogadja az előterjesztés 2. sz. mellékletében
szereplő pályázati felhívást.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a teniszpályák
bérbeadására vonatkozó zártkörű pályázati eljárás lebonyolításáról és
felhatalmazza a polgármestert az érvényes, és a pályázati kiírásnak minden
tekintetben megfelelő ajánlat beérkezése esetén a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a zártkörű pályázati felhívás kiküldésének határideje:
2021. szeptember 10.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A 2022-2036. évi 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
ZMJVÖK 222/2021. (IX.08.) határozata
I.1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Észak-zalai
Víz- és Csatornamű Zrt. által – 21-32054-1-048-01-10 MEKH azonosító
kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer vonatkozásában
elkészített, 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 1-2. számú
mellékletei szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási
és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás
mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.

I.2.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Észak-zalai
Víz- és Csatornamű Zrt. által – 11-32054-1-025-01-14 MEKH azonosító
kóddal rendelkező – Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer vonatkozásában
elkészített, 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervet az előterjesztés 3-4. számú
mellékletei szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a szükségszerű felújítási
és beruházási feladatokat minden esetben a rendelkezésre álló forrás
mértékével kell összhangba hozni, és a tervet évente felül kell vizsgálni.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 2022-2036. évekre vonatkozó 15
éves gördülő (víziközmű) fejlesztési terv ügyintézésével kapcsolatos
dokumentumokat aláírja.
Határidő:
Felelős:

2021. szeptember 20.
Balaicz Zoltán polgármester

I.3.

A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt,
hogy a Közgyűlés által jóváhagyott és elfogadott 2022-2036. évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervek [Zalaegerszeg-SZV víziközmű-rendszer MEKH
azonosító kód: 21-32054-1-048-01-10; Zalaegerszeg-IV víziközmű-rendszer
MEKH azonosító kód: 11-32054-1-025-01-14] felújítási és pótlási terveit,
illetve a rendszerekre vonatkozó beruházási terveket a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal részére nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2021. szeptember 30.
felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Tárgy: Pályázat benyújtása víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő
fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák
feltárására (KEHOP-2.1.11)
ZMJVÖK 223/2021. (IX.08.) határozata
1.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatási
kérelmet nyújt be „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására,
hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának
felmérésére, problémák feltárására” című KEHOP-2.1.11 kódszámú felhívásra
Zalaegerszeg
közigazgatási
területén
ivóvízhálózatok
és
szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztésére az előterjesztésben
foglalt tartalommal nettó 1 682 843 e Ft összeg erejéig.
Az igényelt támogatás összege 1.177.990 e Ft.
Zalaegerszeg közigazgatási határán belül megvalósuló projekt helyszínei azok
számosságára tekintettel a támogatási kérelemben kerülnek részletesen
bemutatásra.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja a rá jutó saját forrás
biztosítását egyrészt a 2022. és 2023. évi szennyvíz és ivóvíz használati díj
terhére, másrészt a 2022. és 2023. évi költségvetése terhére, melynek összege a
projekt költségeinek legalább 30 %-a.
1.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.)
pontja alapján az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg,
Balatoni u. 8.) az előterjesztésben részletezett műszaki tartalommal
szerződéseket köt:
1.2.1. SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS Zalaegerszeg közigazgatási
területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztésére a KEHOP2.1.11 projekt keretében FIDIC Piros Könyv szerint:

ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Munka megnevezése
Zalaegerszeg Pózva II ütem bekötés, tűzcsap, csomópont csere
kivitelezése
Zalaegerszeg Püspöki Grácián II. ütem, vízvezeték-kiváltás,
rekonstrukció kivitelezése
Zalaegerszeg Csertán - Landorhegyi - Űrhajós - Déryné utcák
között ivóvízvezeték rekonstrukció kivitelezése
Zalaegerszeg, Kaszaházi fennsík nyomásövezeti rekonstrukció,
magasabb nyomásövezetbe történő átkötés kivitelezése
Zalaegerszeg, Vizslaparki út 7. - Kisfaludy utca között
vízvezeték rekonstrukció kivitelezése
Zalaegerszeg, Iskola u. vízvezetékkiváltás, rekonstrukció
kivitelezése
Zalaegerszeg, Bor u. vízvezetékkiváltás, rekonstrukció
kivitelezése
Zalaegerszeg, Vadrózsa u. vízvezetékkiváltás, rekonstrukció
kivitelezése
Zalaegerszeg, Jánkahegyi víztároló gépészeti felújítás
kivitelezése
Zalaegerszeg, Átalszegett úti átemelő szigetelés felújítás
kivitelezése
Vállalkozói díj összesen (Szerződéses Ár)
Tartalékkeret (5 %)
Végösszeg:

Nettó
vállalkozói
díj (e Ft)

Bruttó
vállalkozói díj
(e Ft)

13 000,-

16 510,-

26 000,-

33 020,-

27 300,-

34 671,-

45 500,-

57 785,-

16 900,-

21 463,-

26 000,-

33 020,-

9 100,-

11 557,-

19 500,-

24 765,-

39 000,-

49 530,-

8 509,-

10 806,-

230 809,11 540,242 349,-

293 127,14 656,307 783,-

1.2.2.SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS Zalaegerszeg közigazgatási
területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztésére a KEHOP2.1.11 projekt keretében FIDIC Piros Könyv szerint:
ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Munka megnevezése
Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
(MÁV előtti terület)
szennyvízcsatorna kiváltás kivitelezése
Zalaegerszeg, Jókai - Arany J. u. szennyvízvezeték-kiváltás III.
ütem kivitelezése
Zalaegerszeg Jókai - Arany J. u. szennyvízvezeték-kiváltás II
ütem kivitelezése
Zalaegerszeg Jókai - Arany J. u. szennyvízvezeték kiváltás IV
ütem kivitelezése
Zalaegerszeg Vizslaparki út 7. - Kisfaludy utca között
szennyvízvezeték kiváltás kivitelezése
Zalaegerszeg, Mártírok utca (Rákóczi u. Göcseji u közötti
szakasz) szennyvízcsatorna rekonstrukció kivitelezése béleléses
technológiával
Zalaegerszeg, Petőfi u.- Vizslapark és Bíró M. u közötti szakasz
szennyvízcsatorna
rekonstrukció
kivitelezése
béleléses
technológiával
Zalaegerszeg, Platán sor 25. szennyvíz segédgerinc kiváltás
kivitelezése

Nettó
vállalkozói
díj (e Ft)

Bruttó
vállalkozói
díj (e Ft)

32 500,-

41 275,-

84 500,-

107 315,-

58 500,-

74 295,-

39 000,-

49 530,-

16 900,-

21 463,-

209 560,-

266 141,-

185 900,-

236 093,-

18 850,-

23 940,-

9.
10.
11.

Zalaegerszeg, Lépcsősor u. szennyvízcsatorna kiváltás
kivitelezése
Zalaegerszeg Püspöki Grácián II. ütem, szennyvízcsatorna
rekonstrukció kivitelezése
Göcseji u. 55-63 terület részleges szennyvízcsatorna
rekonstrukció átkötésekkel, Göcseji u. - ÁNTSZ- Munkásszálló
közötti régi szennyvízszakasz megszüntetése
Vállalkozói díj összesen (Szerződéses Ár)
Tartalékkeret (5 %)
Végösszeg:

78 000,35 000,36 400,795 110,39 756,834 866,-

99 060,44 450,46 228,1 009 790
50 490,1 060 280,-

1.2.3.SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS Zalaegerszeg közigazgatási
területén ivóvíz- és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztésére
a KEHOP-2.1.11 projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerint:
ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Munka megnevezése
Zalaegerszeg, Kabók L. u. szennyvízcsatorna kiváltás tervezése
és kivitelezése
Zalaegerszeg, Gasparich u. 11-25. szennyvízvezeték kiváltás
tervezése és kivitelezése
Zalaegerszeg, Dr Jancsó Benedek u. szennyvízcsatorna kiváltás
tervezése és kivitelezése
Páterdombi nyomásövezet kialakításának tervezése és
kivitelezése
Zalaegerszeg, Leander u. – Galagonya u. között
vízvezetékkiváltás, rekonstrukció tervezése és kivitelezése
Zalaegerszeg, Dózsa iskola régi szennyvíztelep között
ivóvízgerincvezeték rekonstrukció tervezése és kivitelezése
Bocfölde tároló töltő vezeték víz vezetékcsere I. ütem tervezése
és kivitelezése
Vállalkozói díj összesen (Szerződéses Ár)
Tartalékkeret (5 %)
Végösszeg:

Nettó
vállalkozói
díj (e Ft)

Bruttó
vállalkozói
díj (e Ft)

28 600,-

36 322,-

110 500,-

140 335,-

44 200,-

56 134,-

195 000,-

247 650,-

39 000,-

49 530,-

26 741,-

33 961,-

68 900,-

87 503,-

512 941,25 647,538 558,-

651 435,32 572,684 007,-

1.2.4.A szerződéseknek legalább az alábbi szerződéses feltételeket kell
tartalmazniuk:
- A szerződések a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. §
(1) bekezdése alapján azon a napon lépnek hatályba, mely napon a projektre
vonatkozó, a szerződések pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés
aláírásra kerül.
- Fizetési feltételek: a szerződések finanszírozása egyrészt központi
támogatásból, másrészt az önkormányzat saját forrásából történik, a 2022. és
2023. évi költségvetés terhére.
- A teljesítés véghatárideje: 2023. november 30. napja. Megrendelő előzetes,
írásos hozzájárulásával Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
- Vállalkozó a szerződések hatálybalépését követően az elszámolható költség
legfeljebb 50 %-ának megfelelő előlegre nyújthat be előlegigénylési kérelmet a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése alapján a Vállalkozó
választása szerint nyújtott előlegbiztosíték ellenében vagy a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontjában foglaltak alkalmazásának
tudomásul vétele esetén.

- Megrendelő a műszaki előrehaladásnak megfelelően munkánként 1 db
részszámla benyújtási lehetőséget biztosít a Vállalkozó részére.
- Végszámla benyújtásának időpontja: amikor a szerződések teljesítése kapcsán
az átadás-átvételi igazolás a műszaki ellenőr részéről kiadásra került.
- Vállalkozó a szerződések hatálybalépésével egyidejűleg köteles a szerződések
teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nettó
Szerződéses Ár 1 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot köteles
Megrendelőnek nyújtani.
- Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének
biztosítékaként köteles nettó Szerződéses Ár 1 %-ának megfelelő összegű
jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek.
- Szerződéses biztosítékok:
•
késedelmi kötbér: minimum a nettó Szerződéses Ár 1 %-a/naptári nap,
•
hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó
szerződéses árának 25 %-a,
•
meghiúsulási kötbér: a teljes nettó szerződéses ár 25 %-a.
- Szavatosság: Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a
teljesítése keretében nyújtott szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek a
szerződésben meghatározott megrendelői elvárásoknak, valamint jogszabályi
követelményeknek, a nyújtott szolgáltatások alkalmasak a szerződés céljának
betöltésére.
- Jótállás: Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettsége a szerződés
teljesítésétől (műszaki átadás-átvétel) kezdődően 60 hónap.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződéses megállapodások
aláírására., továbbá a támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok
aláírására, és felkéri a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő:
Felelős:
2.

2021. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatás elnyerése esetén a
pályázat megvalósításhoz szükséges további intézkedések megtételére, illetve a
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő:
Felelős:

3.

2023. december 31.
Balaicz Zoltán polgármester

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a támogatás elnyerése esetén a 2022.
és 2023. évi költségvetés megalkotásakor a pályázati cél nevesítéséről és a saját
forrás biztosításáról és annak elkülönített kezeléséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

a 2022. évi és a 2023. évi költségvetés elfogadása
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város középtávú szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának aktualizálása
ZMJVÖK 224/2021. (IX.08.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2021-2022. évre vonatkozó szociális
szolgáltatástervezési koncepcióját.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a koncepció elfogadásáról, kétévenkénti
aktualizálásáról gondoskodjon, továbbá az aktualizált koncepcióról az Emberi
Erőforrások Minisztériumát tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

a minisztérium tájékoztatására: 2021. szeptember 30.
a koncepció aktualizálására: 2023. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Betöltetlen házi gyermekorvosi körzet ellátására pályázat kiírása
ZMJVÖK 225/2021. (IX.08.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a zalaegerszegi VII.
számú házi gyermekorvosi körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbiak
szerint:
Pályázatot meghirdető szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel.: 92/502-100
Meghirdetett munkahely és beosztás: házi gyermekorvos (zalaegerszegi VII.
számú házi gyermekorvosi körzet, a körzet ellátotti létszáma: 744 fő.)
Pályázati feltételek:
➢ az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
➢ magyar állampolgárság,
➢ büntetlen előélet,
➢ Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
➢ orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
A pályázathoz csatolni kell:
➢ a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
➢ részletes szakmai önéletrajzot,
➢ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
➢ az egészségügyi alkalmasság igazolását,
➢ a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolását,
➢ a házi gyermekorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló
nyilatkozatot,
➢ amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában
kívánja ellátni, abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum

másolatát (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági
bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba
vételről szóló dokumentum másolata),
➢ a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
➢ hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik,
➢ a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy
hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti
súlyszámok figyelembevételével - előnyt jelentő szempontok:
a) a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítésen túl megszerzett
szakvizsgák száma (súlyszám: 50%; szakvizsgánként 50 pont, maximum két
szakvizsga vehető figyelembe),
b) hosszabb idejű szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0-15 évig összesen 100 pont
– 3 évente 20 pont),
c) a háziorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%)
- önállóan (100 pont)
- alkalmazottként (50 pont)
A tevékenység kezdete: 2022. január 01.
A működés finanszírozása:
- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
értelmében a tevékenység végzéséhez és az Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozáshoz a területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott
érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie.
A pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell benyújtani.
Benyújtási határidő: 2021. szeptember 27.
Részletes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán
(Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19., Tel.:502-100/213 mellék).
A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021.
október havi közgyűlésen dönt.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás meghirdetéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2021. szeptember 10.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A „Lakhatásért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása
ZMJVÖK 226/2021. (IX.08.) határozata
1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Malomsoki Jenő
(Zalaegerszeg, Madách u. 20. V/33.) – lemondására tekintettel – megüresedett
helyére a „Lakhatásért” Közalapítvány Felügyelőbizottságába határozatlan
időre Fodróczy Tamást (Zalaegerszeg, Szabadság u. 51.) választja meg.

2.1. Az alapító okirat 12.) pontjában a „A Felügyelőbizottság tagjai” részben a
„Malomsoki Jenő Zalaegerszeg, Madách u. 20. V/33.” szövegrész helyébe a
„Fodróczy Tamás Zalaegerszeg, Szabadság u. 51.” szövegrész lép.
2.2. Az alapító okirat módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban
maradnak.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá és a
Zalaegerszegi Törvényszékhez a nyilvántartásba vétel érdekében nyújtsa be.
Határidő:
Felelős:

2021. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Alapító Okiratának módosítása
ZMJVÖK 227/2021. (IX.08.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi
Egyesített Bölcsődék alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal 2021. október 1-jei hatállyal elfogadja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések
megtételére.
Egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat tartalmát nem
éríntő változás esetén a közgyűlés összehívása nélkül elfogadja az alapító okirat
módosítását.
Határidő:
Felelős:

2021. szeptember 17.
Balaicz Zoltán polgármester

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Tárgy: Csatlakozás
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához

Felsőoktatási

Önkormányzati

ZMJVÖK 228/2021. (IX.08.) határozata
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához.
Felkéri a polgármestert, gondoskodjon az erről szóló szándéknyilatkozat aláírásáról,
valamint tegye meg a pályázat lebonyolításával kapcsolatos intézkedéseket. Az
ösztöndíj fedezetét a közgyűlés a szociális és igazgatási ágazat kerete terhére
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

a csatlakozási nyilatkozat beküldésére 2021. október 1.
Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása
ZMJVÖK 229/2021. (IX.08.) határozata
I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági
Bizottsága 37/2021.(IX.01.) határozatának 2. pontjában foglaltaknak
megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást az egyéb
szervezetek támogatási keret terhére:
Ssz.

1.

Alapítvány megnevezése
A Tanulókért és az Iskoláért
Ady Alapítvány

Pályázott cél

Támogatás
összege (Ft)

Gébárti művészeti
alkotóhét

50.000,-

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

2021. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyűlése
Humánigazgatási Bizottsága 25/2021.(VIII.30.) határozatának II. pontjában
foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást az
Intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvények finanszírozása
támogatási keret terhére:
Ssz.

1.

Alapítvány megnevezése
A Tanulókért és az Iskoláért
Ady Alapítvány

Pályázott cél

Támogatás
összege (Ft)

Gébárti művészeti
alkotóhét

75.000,-

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

2021. szeptember 30.
Balaicz Zoltán polgármester

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK
A közgyűlés 2021. szeptember 8-i ülésén
tárgyalt tájékoztató
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:
▪

Az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a 2021. szeptember 8-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatairól
Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlési lakáskeret terhére
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 230/2021. (IX.08.)
határozatával támogatja egy fő lakáshoz jutását közgyűlési lakáskeret terhére.
Tárgy: A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetői beosztására kiírt
pályázat elbírálása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 231/2021. (IX.08.)
határozatával négy pályázó pályázatát érvénytelennek nyilvánítja.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi
Gazdasági Ellátó Szervezet gazdasági vezetői beosztásának ellátására új pályázatot ír
ki.

„Lakhatásért” Közalapítvány
Alapító Okirata
a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
amely készült a „Lakhatásért” Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására az
alapítvány alapítóinak 2021. szeptember 08-i ülésén hozott 226/2021. (IX.08.) számú
határozata, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az alábbiak szerint:
A közalapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos
megvalósítására létrehozott jogi személy.
1.) A közalapítvány neve:
„Lakhatásért” Közalapítvány
2.) A közalapítvány székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
3.) A közalapítvány célja, fő tevékenysége:
Zalaegerszeg város azon lakóinak megsegítése, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz
helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek
fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése. Ennek során különösen: visszatérítendő és vissza nem
térítendő támogatással segíti a lakáshitel, lakbér, illetve közüzemi díj hátralék
felszámolását, az egyedi fogyasztásmérő felszerelését.
A közalapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről
törvényi felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerint az
önkormányzat kötelező feladataként, mint szociális alapellátásról (családsegítés) a
települési önkormányzat – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 64. §-a értelmében – gondoskodik.
4.) A közalapítványt létesítő személy vagy személyek neve, valamint azok lakóhelye vagy
székhelye:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
5.) A közalapítvány működési területe:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területe

6.) A közalapítvány részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások, azok értéke, továbbá a
vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:
Az alapító a 3.) pontban megfogalmazott cél elérése érdekében 4.000.000,-Ft, azaz
négymillió forint összeget Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
költségvetésről szóló 28/2000. (VI.16.) sz. rendeletében biztosít, és az OTP Bank Nyrt.
Zalaegerszegi Fiókjánál megnyitott, a közalapítvány nevére elkülönített számlán helyez
el a közalapítvány induló vagyonaként.
7.) A közalapítvány működésének időtartama:
A közalapítvány határozatlan időre jön létre.
8.) A közalapítvány első vezető tisztségviselője:
Horváthné Szabó Anna
Zalaegerszeg, Sütő u. 3.
Iványi Ildikó
Zalaegerszeg, Hegyközség u. 13.
Bogdán János
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 3/B. IV/1.
Stefán Zoltán
Zalaegerszeg, Platán sor 25. VI/54.
Dr. Parrag Jánosné
Zalaegerszeg, Balassi B. u. 18.
9.) Csatlakozás a közalapítványhoz:
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki - természetes személy, jogi személy, és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet - pénzbeli, természetbeni adományokkal és
vagyonrendeléssel egyaránt csatlakozhat, aki egyetért az alapító okiratban
megfogalmazottakkal.
A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. A benyújtott csatlakozási
kérelemről a bejelentést követő 30 napon belül a Kuratórium dönt.
10.) A közalapítvány vagyona kezelésének és felhasználásának szabályai:
A közalapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott
módon kell kezelni és felhasználni.
Az alapító és a csatlakozó a közalapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és
nem követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a
rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is.
A közalapítvány céljára szabadon felhasználhatók az induló vagyon hozadéka, a
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai, a vállalkozásból származó bevételek,
az adományok és a vagyonrendelések, valamint az induló vagyon 50 %-a.
A közalapítványi vagyonnal való rendelkezés a közalapítvány ügyvezető szervét, a
Kuratóriumot illeti meg.
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt köteles céljának elérésére
fordítani.
A közalapítvány nem folytathat elsődlegesen gazdálkodási tevékenységet.
A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.

A közalapítvány céljának megvalósítására az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka,
a csatlakozók vagyoni hozzájárulásai, azok hozadékai, a vállalkozásból származó
bevételek, az adományok és a vagyonrendelések használhatók fel.
Nem lehet vállalkozásnak korlátlanul felelős tagja, nem létesíthet alapítványt, ahhoz nem
csatlakozhat, azzal nem egyesíthető, a közalapítvány alapítvány alapító jogainak
gyakorlására nem jelölhető ki, és a fenti tevékenysége nem veszélyeztetheti a
közalapítvány működését.
A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat ellátásával nem bővíthető, a
közalapítvány alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhető ki.
11.) A közalapítvány ügyvezető szerve:
Az alapító a közalapítvány vagyonának kezelésére 7 tagból álló Kuratóriumot hoz létre:
A Kuratórium elnöke:
Kocza Zsolt Józsefné
A Kuratórium elnökhelyettese:
Orosz Ferencné
A Kuratórium tagjai:
Dömötör Monika Eleonóra
Dr. Tőke Alajos
Kauzli József Istvánné
Tolvaj Márta
Bécsi Melinda Éva

8900 Zalaegerszeg, Gyimesi u. 34/7.
8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 54. III/10.
8900 Zalaegerszeg, Kápolnahegyi u. 2544 hrsz.
8900 Zalaegerszeg, Alsójánkahegyi u. 37/3.
8900 Zalaegerszeg, Szüret u. 13.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 57.
8900 Zalaegerszeg, Kisbükk dűlő 7.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő
jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési
feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Kuratórium gondoskodik a közalapítvány céljára rendelt vagyon jogszabályoknak és a
gazdasági lehetőségeknek megfelelő gyarapításáról, majd annak a közalapítvány céljaira
történő felhasználásáról. A vagyon a közalapítványhoz benyújtott és a szükséges
igazolásokkal ellátott kérelmek alapján megállapított támogatásra használható fel. A
támogatás feltételeit és az eljárás részletszabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
A közalapítvány szabad pénzeszközeit kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe
fektetheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat, valamint vállalkozásokban
vehet részt.

A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
A Kuratórium elnöke a közalapítvány vagyonának felhasználásáról éves beszámolót
készít, amelyet a Kuratórium hagy jóvá. Az éves beszámoló jóváhagyásáról a Kuratórium
a határozathozatalra vonatkozó szabályok szerint dönt, a jóváhagyott éves beszámolóról a
Kuratórium tájékoztatja az alapítót.
A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább
többségi befolyással (Ptk. 8:2. §) rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg
vagyoni hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet
további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést
nem szerezhet.
A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az
alapító okiratban foglalt célokra.
A közalapítvány az alapító okiratban meghatározott tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a helyi sajtó útján, a Zalaegerszeg című lapban történő közzététellel
nyilvánosságra hozza.
A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása,
b) a közalapítvány ügyrendjének elfogadása,
c) a közalapítvány céljára bocsátott vagyon kezelése,
d) a közalapítvány titkárának megválasztása,
e) a benyújtott csatlakozási kérelmek elbírálása,
f) döntés visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatások odaítéléséről.
A Kuratórium működése:
a) Üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja.
Az üléseket az elnök hívja össze az ülés napirendjét tartalmazó írásbeli meghívóval,
melyet az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A
Kuratórium ülését két tagjának írásos indítványa alapján kötelező összehívni.
b) A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon legalább 4 tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni.
c) Az ülésekről a titkár 15 napon belül jegyzőkönyvet készít, melyet az elnök, az
elnökhelyettes, a titkár és a jelenlévő tagok írnak alá.
d) A Kuratórium határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
e) A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülésein a felügyelőbizottság tagjai
tanácskozási joggal részt vehetnek.

f) A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások
A kuratóriumi tagság határozott időre, az önkormányzati választásokat követő év
február 28. napjáig szól. Ha valamely kuratóriumi tag e tisztsége ellátására méltatlanná
válik, az alapító jogosult őt visszahívni. Ha a Kuratórium, vagy annak bármely tagja
tevékenységével a közalapítvány célját veszélyezteti - így különösen, ha a tag két
alkalommal előre be nem jelentett okból a kuratórium ülésén nem vesz részt - az
alapító jogosult a Kuratóriumot, vagy az érintett tagot visszahívni.
A közalapítvány megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
g) Határozathozatal
A Kuratórium a határozatait az ülésén, vagy rendkívüli, azonnali döntést igénylő
esetben ülés tartása nélkül, elektronikus szavazás útján hozza.
A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább négy tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismét össze kell hívni.
Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az elnök kezdeményezi.
A kuratóriumi előterjesztést és a határozati javaslatot a válaszadási határidő és az
elnök e-mail címének megadásával a tagokkal előre regisztráltatott e-mail címre kell
megküldeni. Az e-mail-címek jogbiztonságáért az érintettek vállalnak felelősséget.
A tagok számára a határozati javaslat kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos
határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnök részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább négy szavazatot megküldenek az elnök részére.
A szavazatszámlálásról jegyzőkönyv kerül felvételre, a szavazatokat tartalmazó emaileket ki kell nyomtatni és a jegyzőkönyv mellékleteként meg kell őrizni. A
jegyzőkönyv tartalmazza a szavazásra bocsátott határozattervezet eljuttatásának
módját és időpontját, a szavazatot leadó tag válaszának tartalmát és időpontját,
valamint a feladó e-mail címét.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnök megállapítja a szavazás
eredményét, és azt további három napon belül az előre regisztráltatott e-mail címre
történő megküldéssel közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő
utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napja.

Ha a Kuratórium bármely tagja az ülés megtartását kívánja, a Kuratórium ülését az
elnöknek össze kell hívnia.
A határozathozatal során valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. A Kuratórium
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, amelyet a Határozatok Könyvében
folyamatosan nyilvántart. A Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, hogy abból a
Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők személye, valamint számaránya megállapítható legyen.
Egyhangú szavazatra van szükség a közalapítvány szervezeti és működési
szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves közalapítványi beszámolónak az
elfogadásához.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b)
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
h) Összeférhetetlenségi szabályok:
A Kuratórium elnöke, elnökhelyettese, titkára, tagjai egymással, valamint a
felügyelőbizottság tagjával a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli
hozzátartozói viszonyban nem állhatnak.
A közalapítvány elnöke és tagja nem állhat e megbízatásán kívül más tevékenység
végzésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban a közalapítvánnyal.
A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
i) A Kuratórium a közalapítvány működésének részletes szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzatában állapítja meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat
rendelkezik különösen :
- a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra
hozatali módjáról,
- a közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről,
- a közalapítvány működésének, az általa nyújtott szolgáltatás igénybevétele
módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról,
- a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás feltételeinek, az eljárás
részletszabályainak meghatározásáról.
12.) A Felügyelőbizottság
Az alapító a Kuratórium működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére – határozatlan
időre - 3 tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. A Felügyelőbizottság elnökét saját tagjai
közül első ülésén választja.

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok
áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a közalapítvány vezető
tisztségviselője. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában
személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a közalapítvány
ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
A Felügyelőbizottság tagjai:
Fodróczy Tamás
ifj. Dr. Marx Gyuláné
Dr. Tihanyi Ferencné

Zalaegerszeg, Szabadság u. 51.
Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 1.
Zalaegerszeg, Kinizsi u. 83.

A Felügyelőbizottság elnökét – akadályoztatása esetén egy tagját – a kuratóriumi
ülésekre meg kell hívni.
A Felügyelőbizottság a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az
alapítói jogok gyakorlójának beszámol. A Felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium
tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell.
Nem lehet továbbá a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
- a Kuratórium elnöke, elnökhelyettese, titkára vagy tagja,
- aki a közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül,
- mindezen személyek közeli hozzátartozója.
A Felügyelőbizottság feladata:
- a Felügyelőbizottság köteles a közalapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan
ellenőrizni, továbbá a Kuratórium döntéseinek az alapító okiratban meghatározott
közalapítványi célokkal való összhangját vizsgálni,
- a Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a közalapítvány éves beszámolóját és
közhasznúsági jelentését, valamint véleményét a Kuratórium elé terjeszteni.
A Felügyelőbizottság jogosult a Kuratórium működésével kapcsolatos minden iratba
betekinteni, azokról szükség esetén másolatot készíteni, továbbá a Kuratórium
működéséről felvilágosítást kérni.
A Felügyelőbizottság köteles a Kuratórium elnökét tájékoztatni, és a Kuratórium
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, melynek megszüntetése, esetleges
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,
- a Kuratórium elnökének vagy titkárának felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára, annak megtételétől számított 30
napon belül össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Kuratórium összehívására a
Felügyelőbizottság is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó ügyészséget.
A Felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább évi két alkalommal az elnök
hívja össze, a napirendet tartalmazó írásbeli meghívóval, amelyet az ülést megelőzően
legalább 8 nappal korábban kézbesíteni kell. A Felügyelőbizottság ülései nyilvánosak.
A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a
Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülés 15 napon belüli
időpontra történő összehívásáról.
A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Döntéseit
egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyv készül.
13.) A közalapítvány képviselete
a) A közalapítványt a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes
teljes jogkörrel képviseli.
b) A Közalapítvány bankszámlája felett Kocza Zsolt Józsefné, a Kuratórium elnöke és
Orosz Ferencné, a Kuratórium elnökhelyettese és Dr. Tőke Alajos kuratóriumi tag
jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben kettő
rendelkezésre jogosult személy aláírása szükséges.
14.) A közalapítvány megszűnése
A közalapítványnak megszűnése esetén az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyona –
a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt
közalapítvány céljaihoz hasonló célokra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot
megfelelően tájékoztatni.
15.) Záró rendelkezések
A közalapítvány működésének részletesebb szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza.
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a
közalapítványokra vonatkozó mindenkori jogszabályok, valamint a közalapítvány belső
szabályzatainak rendelkezései az irányadóak.
Az alapító nyilatkozik, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése
alapján a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő
okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
A közalapítvány alapító okiratát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében közzé
kell tenni.

Az alapító okirat módosítását Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 2021. szeptember 08-i ülésén hozott 226/2021. (IX.08.) számú határozatával
jóváhagyta.
Zalaegerszeg, 2021. szeptember 08.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester

Záradék:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító képviseletében nyilatkozom,
hogy jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat
módosítások alapján hatályos tartalmának.
Zalaegerszeg, 2021. szeptember 08.

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata
képviseletében
Balaicz Zoltán
polgármester
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