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AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

 

 

ZMJVÖK 32/2022. (X.20.) ÖR. az Egerszeg Kártyáról 

 

ZMJVÖK 33/2022. (X.20.) ÖR. a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

16/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVÖK 34/2022. (X.20.) ÖR. a települési támogatásról és a gyermekvédelmi 

ellátásokról szóló 7/2022. (III.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVÖK 35/2022. (X.20.) ÖR. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 



 
 

 

 

 

ZMJVÖK 36/2022. (X.20.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVÖK 37/2022. (X.20.) ÖR. a fizető parkolók működéséről és 

igénybevételük rendjéről szóló 33/2021. 

(VI.10.) önkormányzati rendelet, valamint a 

közterületek használatáról szóló 23/2021. 

(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVÖK 38/2022. (X.20.) ÖR. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 

53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

  

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII  

 

 
ZMJVÖK 141/2022. (X.20.) határozata Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVÖK 142/2022. (X.20.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 

25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet 

módosítása, a településrendezési eszközök 

módosítását megelőző településfejlesztési 

döntés meghozatala 

 

ZMJVÖK 143/2022. (X.20.) határozata Javaslat az energiaválság miatt szükséges 

intézkedésekre 

 

ZMJVÖK 144/2022. (X.20.) határozata A Zalavíz Zrt.-vel 2017. január 01. napjától 

megkötött bérleti-üzemeltetési szerződések 

módosítása 

 

ZMJVÖK 145/2022. (X.20.) határozata Döntés az önkormányzati víziközmű vagyon 

Magyar Állam részére történő átruházásának 

kéréséről 

 

ZMJVÖK 146/2022. (X.20.) határozata A Zalaegerszeg Ságod 0792/11, a 0795/8 és a 

0795/25-26 hrsz-ú ingatlanok belterületbe 

vonásához szükséges területfelhasználási célt 

tartalmazó döntés meghozatala 

 

ZMJVÖK 147/2022. (X.20.) határozata A „TangóZeg Argentin Tangó Egyesület" 

névhasználati kérelme 

 



 
 

 

 

ZMJVÖK 148/2022. (X.20.) határozata A 2022. évi közmeghallgatás megszervezése 

 

ZMJVÖK 149/2022. (X.20.) határozata Alapítványok támogatása 

 

 

  

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK  
A közgyűlés 2022. október 20-i ülésén tárgyalt 

tájékoztatók 

 
 

 

      



 
 

 

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  RREENNDDEELLEETTEEII  

  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

32/2022. (X.20.) önkormányzati rendelete 

az Egerszeg Kártyáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § 

(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

A rendelet célja és hatálya  

 

1. § 

A rendelet célja, hogy Zalaegerszeg város lakóinak kedvezményes belépést biztosítson a 

rendeletben meghatározott kulturális intézményekbe, sportrendezvényekre, a szabadidős- és 

sportlétesítményekbe, ezen felül ingyenes parkolási lehetőséget biztosítson szombati napokon a 

város valamennyi díjövezetében, továbbá kedvezményes utazási lehetőséget kínáljon a helyijáratú 

autóbusz-közlekedést igénybe vevők részére. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező magánszemélyekre és a kedvezményeket 

biztosító jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

 

II. Fejezet 

A kedvezmények köre és mértéke  

 

3. § 

 

(1) Az Egerszeg Kártya (továbbiakban: kártya) alapján kedvezményeket biztosító intézmények, 

létesítmények és gazdasági társaságok (továbbiakban: szervezetek) felsorolását, valamint a 

kedvezmények körét és mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

(2) A kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét. A 

kártyabirtokos által aláírt kártya a személyazonosító igazolvány és lakcímkártya egyidejű 

felmutatásával érvényes. A kártya más személyre át nem ruházható. 

 

(3) Az egyes szervezetek a kártya emblémáját jól látható helyen kötelesek elhelyezni. 

 

(4) A kártya ingyenes parkolásra jogosít szombati napokon valamennyi díjövezetben. A 

kedvezmény igénybe vevője köteles a kártyáját a gépjárműben az első szélvédő mögött kívülről jól 

látható helyen úgy elhelyezni, hogy érvényességéről az ellenőr megbizonyosodhasson. 

 

(5) A kedvezmények köre a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött külön 

megállapodás alapján bővülhet, melyről az önkormányzat a változást követően 30 napon belül 

nyilvános hirdetés formájában tájékoztatja a kártyatulajdonosokat. 

 



 
 

 

 

 

 

 

III. Fejezet 

Elszámolás és kompenzálás  
 

4. § 
 

Az elszámolás és a kompenzálás részletszabályait az egyes szervezetekkel kötött megállapodások 

tartalmazzák. 
 

IV. Fejezet 

A kártya igénylése, kibocsátása  
 

5. § 

(1) A kártyát személyesen az erre a célra rendszeresített igénylőlapon (2. melléklet) és - ügyfélkapus 

azonosítást követően - a hivatali portálon közzétett elektronikus (online) igénylőlap (3. melléklet) 

kitöltésével lehet igényelni. Az igénylőlap átvételétől számított 15 napon belül a kártyát el kell 

készíteni, és – választásának megfelelően – az igénylőnek vagy a törvényes képviselőjének 

személyesen át kell adni, illetve részére postai úton térítésmentesen meg kell küldeni. 
 

(2) A kártya előállításának költségeit az igénylő viseli. Az igénylő minden új kártya előállításáért 

4.000,- Ft-ot köteles fizetni. 
 

(3) A kártya előállításáért a térítési díj 50 %-át kell megfizetnie annak a személynek, aki a 65. 

életévét betöltötte. 
 

(4) A fogyatékossági támogatásban részesülő súlyos fogyatékos személynek, valamint olyan 

személynek, aki után betegsége vagy fogyatékossága okán magasabb összegű családi pótlékot 

folyósítanak, vagy aki ezen okból magasabb összegű családi pótlékban részesül, 4. baleseti 

fokozatba tartozó baleseti járadékban részesülő személynek, továbbá azon megváltozott 

munkaképességű személynek, aki rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, a 

kártya előállításáért térítési díjat nem kell fizetnie. A kártya igényléséhez: 

a) a fogyatékosság tényének igazolására - fogyatékossági támogatás esetén - a Magyar 

Államkincstár által kiadott, ezt igazoló hatósági igazolványnak, 

b) a 18. életévét be nem töltött személy esetében magasabb összegű családi pótlékra való 

jogosultság esetén az ezt igazoló hatósági igazolványnak a bemutatásán túl a betegséget vagy 

a fogyatékosságot megállapító szakorvosi igazolásnak, 

c) az egészségkárosodás és a munkaképesség megváltozás tényének igazolására a 

nyugdíjfolyósító szerv által kiadott, a folyósított ellátás típusát tartalmazó utolsó igazolásnak 

a bemutatása szükséges. 
 

(5) A kártya személyes igénylése esetén a fizetés készpénzzel és bankkártyás fizetéssel, elektronikus 

igénylés esetén bankkártyás fizetéssel és banki átutalással történhet. 
 

(6) Jogosulatlan igénylés esetén a befizetett díj - 500,-Ft átalányköltséggel csökkentett összeggel - 

postai úton vagy banki átutalással visszautalásra kerül. 
 

(7) Az igénylő részére a posta által nem kézbesített kártyát a hivatal egy alkalommal 

térítésmentesen pótolja. Bejelentési határidő a kártya igénylésétől számított 60 nap. 

 



 
 

 

 

(8) Amennyiben az online igénylés során az igénylő díjmentességre vonatkozó jogosultságra 

hivatkozik, akkor az erre vonatkozó igazolások másolatát – az igénylés elektronikus beküldésétől 

számított 8 napon belül – be kell küldeni a hivatal részére az ekartya@ph.zalaegerszeg.hu email 

címre, vagy egyéb módon, ellenkező esetben a díjmentes igénylés elutasításra kerül. 

 

V. Fejezet 

A kártya érvényessége és használata  

 

6. § 

 

(1) A kártya az igénylés napjától számított 3 évig jogosít a kedvezmények igénybevételére. 

 

(2) Az igényléskor kiadott igazolás tartalmazza a kártya sorszámát, és feljogosít a kedvezmények 

igénybevételére. 

 

(3) A kártya vonalkódja „név, cím, vonalkód, QR kód, érvényesség vége” adattartalommal 

mobiltelefonos alkalmazásban is beolvasható, adattartalma a jogosultság igazolására alkalmas. 

 

(4) A kedvezményeket biztosító szervezetek kötelesek a mobiltelefonos alkalmazásban rögzített 

kártyát is elfogadni. 

 

7. § 

 

Hatályát veszti a 16/2003. (IV.11.) önkormányzati rendelete az Egerszeg Kártyáról szóló 16/2003. 

(IV.11.) önkormányzati rendelet. 

 

8. § 

 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



 
 

 

 

 

1. melléklet 

Elfogadó szervezetek 

Szervezetek A kedvezmény mértéke 

Alsóerdei Sport-és Élménypark Felnőtt belépőjegy (drótkötélpálya, falmászás) 20 % 

Gyermek belépőjegy (drótkötélpálya, falmászás) 20 % 

Gokart jegy 20 % 

Aquacity Vízicsúszda- és Élménypark Felnőtt fürdőjegy 50 % 

Diák fürdőjegy 50 % 
Gyermek/nyugdíjas fürdőjegy 50 % 

Óriáscsúszda felár 50 % 

Art Mozi Felnőtt helyár 20 % 

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Beiratkozási díj 10 % 

Gébárti Tóstrand Felnőtt belépőjegy 20 % 

Griff Bábszínház Belépőjegy 20 % 

Göcseji Falumúzeum Felnőtt belépőjegy 20 % 

Diák/nyugdíjas belépőjegy 20 % 
Csoportos belépőjegy 20 % 

Családi belépőjegy 20 % 

Göcseji Múzeum Teljesárú belépőjegy 20 % 

Kedvezményes diák/nyugdíjas belépőjegy 20 % 

 Kedvezményes családi felnőtt belépőjegy 20 % 
Csoportos felnőtt belépőjegy 20 % 

 Csoportos diák/nyugdíjas belépőjegy 20 % 

Hevesi Sándor Színház Felnőtt belépőjegy 20 % 

Diák/ifjúsági belépőjegy 20 % 
Felnőtt bérlet 10 % 

 Ifjúsági bérlet 10 % 

Nyugdíjas bérlet 10 % 

Keresztury Dezső VMK székhelyintézmény Belépőjegy 20 % 

Korona Szalon Belépőjegy 20 % 

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. Belépőjegy 20 % 

Mindszentyneum Teljesárú belépőjegy 20 % 
Kedvezményes diák/nyugdíjas belépőjegy 20 % 

Kedvezményes családi felnőtt belépőjegy 20 % 

Csoportos felnőtt belépőjegy 20 % 
Csoportos diák/nyugdíjas belépőjegy 20 % 

Termálfürdő Zalaegerszeg Felnőtt belépőjegy 30 % 
Gyermek, diák, nyugdíjas belépőjegy 10 % 

Felnőtt bérlet 30 % 

Nyugdíjas bérlet 10 % 

Városi Hangverseny - és Kiállítóterem Belépőjegy 20 % 

Volánbusz Közlekedési Zrt. Havi bérlet 10 % 

Zalaegerszegi Sport - és Tanuszoda Sportuszoda 

 Napijegyek (felnőtt, diák, gyermek, nyugdíjas) 20 % 

Kísérőjegy 20 % 
Bérletek (felnőtt, diák, gyermek, nyugdíjas) 20 % 

Tanuszoda 

Napijegyek (felnőtt, diák, gyermek, nyugdíjas) 20 % 
Szaunavilág 

Napijegyek (felnőtt, nyugdíjas) 20 % 

Bérletek (felnőtt, nyugdíjas) 20 % 
Kombinált napijegyek (felnőtt, nyugdíjas) 20 % 

Strand 

Napijegyek (felnőtt, diák, gyermek, nyugdíjas) 20 % 

ZTE FC Zrt. Belépőjegyek (felnőtt, diák, nyugdíjas) 20 % 

Bérletek (felnőtt, diák, nyugdíjas) 20% 

ZTE KK Kft. Felnőtt belépőjegy 20 % 
Bérletek (felnőtt, diák/nyugdíjas) 20 % 



 
 

 

 

2. melléklet 

Személyes igénylés formanyomtatványa 

Igénylőlap   

Egerszeg Kártya   

Igénylés   

(kérjük nyomtatott betűvel kitölteni)   

   

1 Az igénylő neve: születési ideje:   

   

………………………………………… ……………………….   

   

2 Az igénylő lakóhelye: (utca, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó), vagy hrsz.   

   

8900 Zalaegerszeg, ……………………………………………………………   

   

□ Az igényelt kártyát postai úton kérem kiküldeni.   

   

VAGY   

   

□ Az igényelt kártyát a hivatalban személyesen veszem át.   

   

□ Tudomásul veszem, hogy kártyát kizárólag a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek igényelhetnek.

   

   

□ Tudomásul veszem, hogy a kártyabirtokos által aláírt kártya a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya 

egyidejű felmutatásával érvényes, az adataimat a kedvezményt nyújtó szervezetek az önkormányzattal kötött 

megállapodás szerint kezelik. A kártya más személyre át nem ruházható.   

   

□ Az igénylőlap benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem és a lakcímadatom továbbításra kerüljön az 

Egerszeg Kártya előállítója részére.   

   

A személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 5. § (1) bekezdés a) pontján alapul, ami szerint törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, 

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból rendelte el.   

   

Dátum:   

   

………………………………   

aláírás   

   

Kedvezmény:   

   

Átvettem / postázva:   

   

Dátum:   

   

………………………………..   

aláírás 



 
 

 

 

3. melléklet 

Elektronikus igénylés formanyomtatványa 

Egerszeg Kártya   

Igénylés   

   

□ Új Egerszeg Kártya igénylést nyújtok be.   

VAGY   

□ Új Egerszeg Kártya igénylést nyújtok be díjmentességre jogosultan.   

   

□ Az Egerszeg Kártya online igénylésére vonatkozó és itt elérhető tájékoztatóban foglalt feltételeket elolvastam, 

azokat tudomásul veszem és elfogadom, különösen azt, hogy kártyát kizárólag a zalaegerszegi lakóhellyel 

rendelkező magánszemélyek igényelhetnek.   

□ Tudomásul veszem, hogy a kártyabirtokos által aláírt kártya a személyazonosító igazolvány és a lakcímkártya 

egyidejű felmutatásával érvényes, az adataimat a kedvezményt nyújtó szervezetek az önkormányzattal kötött 

megállapodás szerint kezelik. A kártya más személyre át nem ruházható.   

□ Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan igénylés esetén a befizetett díj 500,-Ft talányköltséggel csökkentett 

összeggel kerül visszautalásra.   

   

1. Az igénylő neve:   

2. Születési ideje (év, hónap, nap):   

3. Az igénylő lakóhelye (utca, házszám, épület, lépcsőház, emelet, ajtó), vagy hrsz: Zalaegerszeg   

4. E-mail cím:   

   

5. Rendelkezés a kártyaátvételre:   

□ Az igényelt kártyát postai úton kérem kiküldeni.   

□ Az igényelt kártyát a hivatalban személyesen veszem át.   

   

□ Az igénylőlap benyújtásával hozzájárulok ahhoz, hogy a nevem és a lakcímadatom továbbításra kerüljön az 

Egerszeg Kártya előállítója részére.   

   

A személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 5. § (1) bekezdés a) pontján alapul, ami szerint törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, 

helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból rendelte el.   

   

6. Kártya igénylési díj befizetése és az igénylés elküldése:   

   

Felhívjuk az Igénylő figyelmét, hogy csak a sikeres online fizetési tranzakció után kerülnek elküldésre a 

megadott igénylési adatok. Sikertelen utalási művelet esetén újra kell kezdeményeznie az igénylést. A beérkezett 

kérelem a megadott zalaegerszegi lakcím ellenőrzését követően kerül elfogadásra vagy elutasításra! Az igénylés 

elfogadásáról, illetve – nem valós zalaegerszegi lakóhely esetén – elutasításáról az igénylő értesítést kap az ügyfélkapus 

értesítési tárhelyére.   

   

□ Tudomásul veszem, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth 

Lajos utca 17-19.) adatkezelő által a http://zegkartya.komdat.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes 

adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az 

adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: igénylés azonosító.   

   

7. Díjmentes igénylésre vonatkozó nyilatkozat és a kérelem elküldése:   

□ Díjmentességre jogosult vagyok, melyre vonatkozó igazolások másolatát 8 napon belül elküldöm az 

ekartya@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címre, vagy egyéb módon eljuttatom a hivatalba. Tudomásul veszem, hogy 

amennyiben ezt nem teljesítem, úgy jelen igénylésem törlésre kerül. Hozzájárulok ahhoz, hogy a díjmentességhez 

csatolt iratokban szereplő adatokat az eljáró szerv ellenőrizze, arra vonatkozóan hatósági nyilvántartásból adatokat 

szerezzen be, illetve azokat kezelje. 



 
 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

33/2022. (X.20.) önkormányzati rendelete 
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló  

16/2017. (VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. 

évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18-19. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 16/2017. (VI.23.) 

önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18-19. §-ában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

(1) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 16/2017. (VI.23.) 

önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az anyakönyvi eseményre alkalmas hivatali helyiség:) 
„b) a Városháza 101-es, 401-es tárgyalóterme és Deák terem (továbbiakban: tárgyalóterem).” 

(2) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 16/2017. (VI.23.) 

önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A tárgyalóteremben és a Deák teremben csak munkanapokon tartható anyakönyvi esemény.” 

3. § 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 16/2017. (VI.23.) 

önkormányzati rendelet „Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatások díja Az 

anyakönyvvezetőt megillető díjazás” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép: 



 
 

 

 

„Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatások díja és az anyakönyvvezetőt megillető 

díjazás” 

4. § 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 16/2017. (VI.23.) 

önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. § 

(1) Az anyakönyvi esemény a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes. 

(2) A hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény - mint külön 

szolgáltatás - esetén az önkormányzatot megillető díjakat a rendelet melléklete tartalmazza. 

(3) Az anyakönyvvezetőt munkaidőn kívül eseményenként megillető bruttó közreműködői díjak 

hivatali helyiségben hétfőtől szombatig munkaidő után 7.500 forint, külső helyszínen hétfőtől 

szombatig munkaidő után 12.500 forint. 

(4) A 7. § (2) bekezdésében foglalt esetben az anyakönyvi esemény díjmentes. 

(5) A házasulók a szolgáltatási díjat szándékuk bejelentésével egyidejűleg készpénz-átutalási 

megbízással kötelesek megfizetni. 

(6) Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítésére irányuló szándékukat a kérelmezők írásban 

visszavonják vagy az anyakönyvi esemény egyéb okból meghiúsul, akkor a szolgáltatási díjat az 

önkormányzat 8 napon belül köteles visszafizetni.” 

5. § 

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 16/2017. (VI.23.) 

önkormányzati rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



 
 

 

 

 
1. melléklet 

1. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 16/2017. (VI.23.) 

önkormányzati rendelet Mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás díja 

munkaidőben munkaidőn kívül 

Anyakönyvi esemény hivatali 

helyiségben 
0 Ft 30.000 Ft 

Anyakönyvi esemény külső 

helyszínen 
20.000 Ft 40.000 Ft 

” 



 
 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

34/2022. (X.20.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló  

7/2022. (III.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) 

bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 132. § (4) 

bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 

8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) önkormányzati 

rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Az eljárás során az igénylőnek nyilatkoznia kell:) 

„b) lakásfenntartási segély, gázártámogatás, villamosenergia támogatás, valamint hátralékra 

tekintettel igényelt támogatás esetén a támogatott szolgáltatást szerződőként igénybe vevő 

fogyasztónak és a fogyasztási helynek az azonosításához szükséges adatokról.” 

2. § 

(1) A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) 

önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Havi rendszerességgel adott támogatás esetén a jogosultságot a kérelem benyújtásának 

napjától, lakásfenntartási segély, gyógyszertámogatás, szociális krízisalap támogatás, 

gázártámogatás és villamosenergia támogatás esetén – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 

benyújtás hónapjának 1. napjától kell megállapítani.” 

(2) A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) 

önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 

„(6) A gázártámogatás, a villamosenergia támogatás és a lakásfenntartási segély együttesen is 

igénybe vehetők. ” 

3. § 

A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) önkormányzati 

rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A havi rendszerességgel adott pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való 

jogosultságot, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik) 

„b) lakásfenntartási segély, gázártámogatás és villamosenergia támogatás esetén, ha a jogosult 

lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a 

támogatást a változás, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.” 



 
 

 

 

4. § 

A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) önkormányzati 

rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, 

pótlására az önkormányzat költségvetése terhére az alábbi ellátások állapíthatók meg:) 

„b) természetben nyújtható rendszeres települési támogatás: a gyógyszertámogatás, a 

gázártámogatás, a villamosenergia támogatás;” 

5. § 

A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) önkormányzati 

rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre megélhetési támogatást 

állapíthat meg annak az aktív korú, állástalan személynek, aki) 

„b) a (4) bekezdés szerinti szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, vagy komplex minősítés 

alapján munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette, vagy legalább 30 %-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett, valamint közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az 

állami foglalkoztatási szervvel legalább 90 napig együttműködött.” 

6. § 

A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) önkormányzati 

rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester tűzifa támogatást állapíthat meg annak 

az öregségi nyugdíjban, rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, 

rehabilitációs járadékban, időskorúak járadékában, ápolási díjban, megélhetési támogatásban, 

valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülőnek, akinek 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 400 %-át, 

egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 500 %-át és vagyona nincsen.” 



 
 

 

 

7. § 

A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) önkormányzati 

rendelet a következő fejezettel egészül ki: 

„V/A. Fejezet 

ENERGIAFOGYASZTÁSHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 

21/A. Gázártámogatás 

26/A. § 

(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre gázártámogatást állapít meg 

azon személy részére – földgázzal fűtött lakás földgázfogyasztás kiadásainak csökkentése 

érdekében - aki az alábbi feltételeknek együttesen felel meg: 

a) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

aa) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 500 %-át, 

ab) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 400 %-át; 

b) a (2) bekezdésben meghatározott időszak legalább egy hónapjában a földgázt versenypiaci 

költségeket tükröző áron vételezte. 

(2) A gázártámogatás iránti kérelem a megnövekedett energiafelhasználási időszakra – november 1. 

napjától április 30. napjáig – vonatkozóan nyújtható be. 

(3) Nem átalánydíj elszámolás szerint fizető fogyasztók esetén a gázártámogatás a kérelem 

benyújtása hónapjának 1. napjától kerül megállapításra a (2) bekezdésben meghatározott időszak 

végéig a háztartásban élők közül annak, aki a földgázszolgáltatóval szerződésben áll. A támogatást 

rendszeres természetbeni ellátás formájában havonta utólag, minden hónap 5-éig a szolgáltató 

számlájára kell utalni. 

(4) Nem átalánydíj elszámolás szerint fizető fogyasztók esetén a gázártámogatás havi összege az 

egyetemes gázszolgáltató által kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumban szereplő, a 

földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összege, de legfeljebb havi 

15.000 Ft. 

(5) Átalánydíj elszámolás szerint fizető fogyasztók esetén a (2) bekezdésben meghatározott 

időszakra vonatkozó támogatás az éves elszámolást követően kerül megállapításra a háztartásban 

élők közül annak, aki a földgázszolgáltatóval szerződésben áll. 

(6) Átalánydíj elszámolás szerint fizető fogyasztók esetén a gázártámogatás összege az egyetemes 

gázszolgáltató által a kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumban (éves elszámolás) szereplő, 

a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összege, de legfeljebb 

90.000 Ft. A támogatást természetbeni ellátás formájában a jogosultságot megállapító határozat 

véglegessé válását követő 5 munkanapon belül a szolgáltató számlájára egyösszegben kell utalni. 

(7) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 13. melléklete szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani, melyhez mellékelni kell: 

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 5. 

§ (1)–(3) bekezdésére – a háztartásban élők jövedelemigazolásait, 

b) a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatokat 

tartalmazó iratot, 



 
 

 

 

c) az egyetemes földgázszolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumát a földgáz 

versenypiaci költségeket tükröző áron történő vételezésének tényéről, valamint a földgáz 

versenypiaci költségeket tükröző áron történő igénybevételének összegéről. 

(8) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 

személyek és családok számától. 

21/B. Villamosenergia támogatás 

26/B. § 

(1) A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre villamosenergia támogatást 

állapít meg azon személy részére – villamosenergia-fogyasztás kiadásainak csökkentése érdekében - 

aki az alábbi feltételeknek együttesen felel meg: 

a) háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

aa) egyszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 500 %-át, 

ab) többszemélyes háztartás esetén a nyugdíjminimum 400 %-át; 

b) a (2) bekezdésben meghatározott időszak legalább egy hónapjában a villamosenergiát 

lakossági piaci áron vételezte. 

(2) A villamosenergia támogatás iránti kérelem a megnövekedett energiafelhasználási időszakra – 

november 1. napjától április 30. napjáig – vonatkozóan nyújtható be. 

(3) Nem átalánydíj elszámolás szerint fizető fogyasztók esetén a villamosenergia támogatás a 

kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától kerül megállapításra a (2) bekezdésben meghatározott 

időszak végéig a háztartásban élők közül annak, aki a villamosenergia-szolgáltatóval szerződésben 

áll. A támogatást rendszeres természetbeni ellátás formájában havonta utólag, minden hónap 5-éig a 

szolgáltató számlájára kell utalni. 

(4) Nem átalánydíj elszámolás szerint fizető fogyasztók esetén a villamosenergia támogatás havi 

összege az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos 

dokumentumban szereplő, a villamosenergia lakossági piaci áron történő igénybevételének összege, 

de legfeljebb havi 5.000 Ft. 

(5) Átalánydíj elszámolás szerint fizető fogyasztók esetén a (2) bekezdésben meghatározott 

időszakra vonatkozó támogatás az éves elszámolást követően kerül megállapításra a háztartásban 

élők közül annak, aki a villamosenergia-szolgáltatóval szerződésben áll. 

(6) Átalánydíj elszámolás szerint fizető fogyasztók esetén a villamosenergia támogatás a összege az 

egyetemes villamosenergia szolgáltató által a kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumban 

(éves elszámolás) szereplő, a villamosenergia piaci áron történő igénybevételének összege, de 

legfeljebb 30.000 Ft. A támogatást természetbeni ellátás formájában a jogosultságot megállapító 

határozat véglegessé válását követő 5 munkanapon belül a szolgáltató számlájára egyösszegben kell 

utalni. 

(7) A támogatás iránti kérelmet a rendelet 14. melléklete szerinti formanyomtatványon kell 

benyújtani, melyhez mellékelni kell: 

a) a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 5. 

§ (1)–(3) bekezdésére – a háztartásban élők jövedelemigazolásait, 

b) a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatokat 

tartalmazó iratot, 



 
 

 

 

c) az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos dokumentumát a 

villamosenergia piaci áron történő vételezésének tényéről, valamint a villamosenergia 

lakossági piaci áron történő igénybevételének összegéről. 

(8) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő 

személyek és családok számától.” 

8. § 

(1) A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) 

önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki. 

(2) A települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 18.) 

önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki. 

9. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 



 
 

 

 

 

1. melléklet 

„13. melléklet 

Kérelem GÁZÁRTÁMOGATÁS megállapítására 

I. SZEMÉLYI ADATOK 
Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 

Név (születési név is)   

Anyja neve   

Születési hely, év, hó, nap   

Családi állapota (aláhúzással kell 

jelölni) 

nőtlen hajadon elvált özvegy házas nőtlen hajadon elvált özvegy házas 

Állampolgársága vagy idegenrendészeti 

státusza (nem magyar állampolgárság 

esetén) 

  

Lakóhelye és a   

bejelentkezés ideje 

  

20 év hó nap 20 év hó nap 

Tartózkodási helye és a   

bejelentkezés ideje 

  

20 év hó nap 20 év hó nap 

Életvitelszerű tartózkodási helye   

Társadalombiztosítási Azonosító Jele   

Telefonszáma (nem kötelező megadni)   

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI 
 Név Születési év, hó, nap Családi kapcsolat TAJ szám 

1     

2     

3     

4     

5     

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK 
Milyen jogcímen lakik a lakásban tulajdonos önkormányzati lakás 

bérlője 

albérlő önkormányzati lakás 

használója 

társbérlő szívességi 

lakáshasználó 

egyéb: 

A háztartás nagysága egyszemélyes kétszemélyes 

három vagy ennél 

többszemélyes 

   

……. m2 

A háztartásból ideiglenes jelleggel távollévők száma   

és a távolmaradás oka 

fő 

munkavégzés tanulás 

A fogyasztási hely azonosításához szükséges adatokat tartalmazó irat csatolásra 

került 

igen nem 

Az egyetemes földgáz-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos 

dokumentuma a földgáz versenypiaci áron történő vételezésének tényéről, 

valamint a földgáz versenypiaci költségeket tükröző áron történő 

igénybevételének összegéről csatolásra került-e 

igen nem 

Fűtési lehetőségek a lakásban: vezetékes gáz 



 
 

 

 

szilárd tüzelés 

központi fűtés 

egyéb: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.   

Tudomásul veszem, hogy   

- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,   

- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett 

támogatást pedig vissza kell fizetni,   

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.   

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználáshoz.   

   

_________________________   

kérelmező aláírása 

”



 
 

 

 

 

2. melléklet 

„14. melléklet 

Kérelem VILLAMOSENERGIA TÁMOGATÁS megállapítására 

I. SZEMÉLYI ADATOK 
Megnevezés kérelmező házastárs (élettárs) 

Név (születési név is)   

Anyja neve   

Születési hely, év, hó, nap   

Családi állapota (aláhúzással kell 

jelölni) 

nőtlen hajadon elvált özvegy házas nőtlen hajadon elvált özvegy házas 

Állampolgársága vagy idegenrendészeti 

státusza (nem magyar állampolgárság 

esetén) 

  

Lakóhelye és a   

bejelentkezés ideje 

  

20 év hó nap 20 év hó nap 

Tartózkodási helye és a   

bejelentkezés ideje 

  

20 év hó nap 20 év hó nap 

Életvitelszerű tartózkodási helye   

Társadalombiztosítási Azonosító Jele   

Telefonszáma (nem kötelező megadni)   

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI 
 Név Születési év, hó, nap Családi kapcsolat TAJ szám 

1     

2     

3     

4     

5     

III. A TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK 
Milyen jogcímen lakik a lakásban tulajdonos önkormányzati lakás 

bérlője 

albérlő önkormányzati lakás 

használója 

társbérlő szívességi 

lakáshasználó 

egyéb: 

A háztartás nagysága egyszemélyes kétszemélyes 

három vagy ennél 

többszemélyes 

   

……. m2 

A háztartásból ideiglenes jelleggel távollévők száma   

és a távolmaradás oka 

fő 

munkavégzés tanulás 

A fogyasztási hely azonosításához szükséges adatokat tartalmazó irat csatolásra 

került 

igen nem 

Az egyetemes villamosenergia-szolgáltató kérelmező nevére szóló hivatalos 

dokumentuma a villamosenergia piaci áron történő vételezésének tényéről, 

valamint a villamosenergia lakossági piaci áron történő igénybevételének 

összegéről csatolásra került-e 

igen nem 

Fűtési lehetőségek a lakásban: vezetékes gáz 



 
 

 

 

szilárd tüzelés 

központi fűtés 

egyéb: 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M–ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.   

Tudomásul veszem, hogy   

- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti,   

- a valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett 

támogatást pedig vissza kell fizetni,   

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.   

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználáshoz.   

   

_________________________   

kérelmező aláírása 

” 



 
 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

35/2022. (X.20.) önkormányzati rendelete  

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket 

rendeli el: 

1. § 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 62. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) A településrészi önkormányzatok testületét véleményezési jog illeti meg a területüket érintő 

alábbiakban felsorolt közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben: 

a) köztemető fenntartása a településrészi önkormányzat területén, 

b) intézmény alapítása, megszüntetése, átszervezése a településrészi önkormányzat területén, 

c) közszolgáltatási díjak megállapítása, 

d) közrend, közbiztonság helyzete, 

e) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának módosítása, 

f) éves költségvetési rendelet elfogadása, 

g) a településrészi önkormányzat területét is érintő közszolgáltatás átszervezésével, lényeges 

módosításával kapcsolatos javaslatok, 

h) új önkormányzati rendelet, 

i) az adott településrészt érintő vagyongazdálkodási ügyek, 

j) a településrészt érintő helyijárati autóbusz tömegközlekedésre vonatkozó módosítások, 

különös tekintettel a menetrendi változásokra.” 

2. § 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 65. §-a a következő (15) bekezdéssel 

egészül ki: 

„(15) A polgármester átruházott hatáskörben dönt a beérkezett partnerségi vélemények, valamint a 

környezet védelméért felelős közigazgatási szervektől a várható jelentős környezeti hatással és a 

környezeti vizsgálat szükségességével kapcsolatban beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el 

nem fogadásáról.” 



 
 

 

 

3. § 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 70. § (1)–(3) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezések lépnek: 

„(1) A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásáról, ennek keretében: 

a) előkészíti a közgyűlés és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, 

b) ellátja a közgyűlés és a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos 

feladatokat, 

c) a közgyűlés elé kerülő rendelet tervezetek, határozati javaslatok törvényességi vizsgálatát 

elvégzi, 

d) tanácskozási joggal részt vesz a közgyűlés és a bizottságok ülésén, rendszeresen részt vesz az 

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság ülésein, 

e) a közgyűlésen az előterjesztés vitájában - a szavazás előtt - törvényességi észrevételt köteles 

tenni, amennyiben a szavazás eredményeként jogszabályt sértő döntés születhet, továbbá 

köteles jelezni a bizottságnak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel, 

f) gondoskodik a közgyűlés és a bizottságok üléseinek jegyzőkönyvei elkészítéséről és a helyi 

önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős szervnek való megküldéséről, 

g) évente beszámol a közgyűlésnek a hivatal munkájáról. 

(2) A jegyző önkormányzati rendelet alkotással kapcsolatos feladatai: 

a) kezdeményezheti rendelet alkotását, 

b) elvégzi a rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 

c) gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról és a rendeletek hatályos 

szövegének naprakészségéről. 

(3) A jegyző egyéb feladatai: 

a) vezeti a polgármesteri hivatalt, szervezi annak munkáját, 

b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói 

tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; 

kinevezéshez, bérezéshez, vezetői kinevezéshez, felmentéshez és jutalmazáshoz a 

polgármester által meghatározott körben a polgármester egyetértése szükséges, 

c) gondoskodik a hivatal működéséhez szükséges dologi, technikai és személyi feltételek 

biztosításáról, 

d) gondoskodik a hivatal dolgozóinak rendszeres szakmai továbbképzéséről, 

e) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, 

f) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, valamint dönt a 

hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben, 

g) dönt a polgármester által átadott ügyekben, 

h) a saját hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.” 

 



 
 

 

 

4. § 

 

Hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (II.9.) önkormányzati rendelete 50. § (7) bekezdés j) pontja. 

 

5. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 



 
 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

36/2022. (X.20.) 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. § 

(1) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(2) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 11. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(3) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

(11) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

(12) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 



 
 

 

 

(13) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

(14) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

(15) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

(16) A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

3. § 

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. 

  

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



 
 

 

 

 

1. melléklet 

1. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.7.) 

önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Gip-5” sora helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„ 

Gip-5(1) 40 m,   

3000 

m2 

kialakult szabadon álló 60 % Homlokzatmagasság:   

15,0 m   

Épületmagasság:   

12,5 m  

OTÉK 

szerint 

5 m 20 %  

(1) az OTÉK előírásainál megengedőbb követelmények megállapítása az állami főépítész ZA/010/661-23/2022. számú záró 

szakmai véleménye alapján” 



 
 

 

 

2. melléklet 

„8. melléklet 

Településközpont övezet 

1. Az övezetben elhelyezhető épületek - a lakó rendeltetésen kívül - az alábbi rendeltetéseket 

tartalmazhatják: 

a) igazgatási, iroda, 

b) kereskedelmi, szolgáltató, munkásszállás kivételével szállás, 

c) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

d) kulturális, közösségi szórakoztató és 

e) sport. 

2. Az övezet telkein az építési használat megengedett felső határértékei és a telekalakítás 

szabályai 

 Kialakíthat

ó legkisebb 

telekszéles

ség és 

terület 

Beépíthet

ő 

legkisebb 

telekszél

esség és 

terület 

Beépítési mód Megengedet

t 

legnagyobb 

beépítettség 

(saroktelek) 

mértéke 

Megengedett 

legkisebb és 

legnagyobb beépítési 

magasság 

Hátsóke

rt 

legkiseb

b 

mélység

e 

Kialak

ítható 

legkise

bb 

zöldfel

ület 

mérték

e 

Vt-

1 

16 m,   

500 m2 

kialakult zártsorú 50 (75) % (1) Utcai 

párkánymagasság:   

-7,5 m   

Épületmagasság:   

5,0-7,5 m 

6,0 m 10 % 

Vt-

2 

18 (22) m 
(3),   

720 m2 

kialakult zártsorú 75 % Párkánymagasság:   

Jákum utca felől   

-7,5 m   

Szeglet, Munkácsy 

utcák, Mérleg tér és 

Budai N. Antal utca 

felől   

-9,5 m   

Épületmagasság:   

6,0-9,5 m 

6,0 m 10 % 

Vt-

3 

20 m,   

720 m2 

kialakult zártsorú    

400 m2 

telekterületi

g 60 %,

   

Homlokzatmagasság:   

-12,0 m (4)   

Épületmagasság:   

6,0(7)-10,5 m 

6,0 m 10 % 



 
 

 

 

400 m2 

feletti 

telekterületr

e vetítetten 

50 %   
(2) 

Vt-

4 

18 (22) m 
(3),   

720 m2 

kialakult zártsorú 75 % Utcai 

párkánymagasság:   

-10,5 m(5)   

Épületmagasság:   

-10,5 m 

6,0 m 10 % 

Vt-

5 

30 m,   

2000 m2 

kialakult szabadon álló 40 % Homlokzatmagasság:   

-12,0 m   

Épületmagasság:   

-10,5 m 

OTÉK 

szerint 

20 % 

Vt-

6 

16 m,   

400 m2 

kialakult zártsorú 75 % Homlokzatmagasság:   

-14,0 m (6) (8)   

Épületmagasság:   

-12,5 m 

6,0 m(9) 10 % 

Vt-

7 

nem 

szabályozo

tt 

kialakult zártsorú kialakult+5 

%, max. 80 

% a 

tömbtelek 

(építési 

telek) 

területére 

vetítetten 

Utcai 

párkánymagasság:   

a kialakult állapothoz, 

illetve védett 

épületekhez 

illeszkedő   

Épületmagasság:   

-12,5 m 

6,0 m 10% 

Vt-

8 

nem 

szabályozo

tt 

kialakult zártsorú 75 % Homlokzatmagasság:   

-18,0 m   

Épületmagasság:   

12,5-16,0 m 

6,0 m 10 % 

Vt-

9 

25 m,   

1100 m2 

25 m,   

1100 m2 

szabadon álló 40 % Homlokzatmagasság:   

-18,0 m   

Épületmagasság:   

-16,0 m 

OTÉK 

szerint 

20% 

Vt-

10 

18 (22) m 
(3),   

1100 m2 

kialakult,

   

720 m2 

zártsorú 80 % Párkánymagasság:   

Piac tér felől   

 -8,5 m   

Munkácsy és Sütő 

utca felől   

-10,5 m   

Épületmagasság:   

6,0-10,5 m 

6,0 m 10 % 

Vt-

11 

20 m,   

720 m2 

kialakult oldalhatáron 

álló 

30 % Homlokzatmagasság:

   

-9,0 m   

Épületmagasság:

OTÉK 

szerint 

50% 



 
 

 

 

   

-7,5 m 

Vt-

12 

22 m   

1100 m2 

kialakult oldalhatáron 

álló 

40 % Homlokzatmagasság:

   

-9,0 m   

Épületmagasság:

   

-7,5 m 

építési 

sáv 

területén 

belül az 

OTÉK 

szerint 

20% 

Vt-

13 

22 m   

1100 m2 

kialakult szabadon álló 40 % Homlokzatmagasság:

   

-9,0 m   

Épületmagasság:

   

-7,5 m 

OTÉK 

szerint 

20% 

Vt-

14 

16 m   

500 m2 

kialakult zártsorú 50 (75) % (1) Utcai 

párkánymagasság:

   

-9,0 m   

Épületmagasság:

   

5,0-7,5 m 

6,0 m 10% 

Vt-

15 

22 m   

1100 m2 

kialakult szabadon álló 40 Homlokzatmagasság:

   

-10,0 m   

Épületmagasság:

   

-8,5 m 

OTÉK 

szerint 

20% 

Vt-

16

 

   

40 m,   

3000 m2 

kialakult szabadon álló 40 % Homlokzatmagasság:

   

-14,0 m   

Épületmagasság:

   

12,5 m 

OTÉK 

szerint 

a be 

nem 

épített 

terület 

50 %-

a 

Vt-

17 

16 m,    

400 m2 

kialakult zártsorú 75 % Homlokzatmagasság: 

-14,0 m (6) (8)   

Épületmagasság: -

12,5 m 

0 m 10 % 

2.1. (1) A 2008. IV. 25. előtt kialakult saroktelek esetén a terület 75%-a, egyéb esetben 

saroktelek esetén 500 m2 telekterületig 75%, 500 m2 telekterület feletti telekrészre vetítve 

50%. Útszabályozás révén módosuló telket a beépíthetőség megállapítása során 2008. IV. 25. 

előtt kialakultnak kell tekinteni. 

2.2. (2)A 2008. IV. 25. előtt kialakult saroktelek esetén a terület 75%-a, egyéb esetben 

saroktelek esetén 720 m2 telekterületig 75%, 720 m2 telekterület feletti telekrészre vetítve 

50%. Útszabályozás révén módosuló telket a beépíthetőség megállapítása során 2008. IV. 25. 

előtt kialakultnak kell tekinteni. 

2.3. (3) Saroktelek esetén legalább az egyik utcai homlokvonal hossza 22 m. 



 
 

 

 

2.4. (4) A Petőfi Sándor utca felől az Ady Endre utca és Mártírok út közötti szakaszon 9,0 m. 

2.5. (5) A 3126 és 3127/1 hrsz-ú telkek esetén az utca felől 10,0 m. 

2.6. (6) A Kelemen Imre utca felől a megengedett legnagyobb párkánymagasság 9,0 m. 

2.7. (7) A Béke-ligeti utca – Kosztolányi utca tömbben a megengedett legkisebb 

épületmagasság nem korlátozott. 

2.8. (8) Az Eötvös utca déli oldalán a 3194 hrsz.-ú telken lévő helyi védett épület nyugati 

szomszédságában lévő telken a megengedett legnagyobb homlokzatmagasság 13 méter. A 

3194 hrsz.-ú közlekedési terület irányában a megengedett legnagyobb párkánymagasság 8 

méter.”



 
 

 

 

 

3. melléklet 

„22. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_02szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

4. melléklet 

„25. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_05szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

5. melléklet 

„26. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_06szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

6. melléklet 

„28. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_07szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

7. melléklet 

„29. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_08szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

8. melléklet 

„30. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_09szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

9. melléklet 

„33. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_12szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

10. melléklet 

„34. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_13szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

11. melléklet 

„35. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_14szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

12. melléklet 

„36. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_15szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

13. melléklet 

„37. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_16szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

14. melléklet 

„38. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_17szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

15. melléklet 

„41. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_20szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 



 
 

 

 

 

16. melléklet 

„42. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZESZ_21szelveny_221020.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 

 



 
 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

37/2022. (X.20.) önkormányzati rendelete  

a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló  

33/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet, valamint  

a közterületek használatáról szóló  

23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a mozgóképről szóló 2004. évi II. 

törvény 37. § (4) bekezdésében, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 9. §-ában és 104. § (1) bekezdés e) pontjában, a közterület-felügyeletről szóló 1999. 

évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (1) 

bekezdésében, 142/B. §-ában és 142/C. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közigazgatási szabályszegések 

szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 9. § (2), 10. § (3) és 11. § (6) bekezdésében, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 13. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Közterület-használati engedély nem adható zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott 

levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a 

hulladékgyűjtő edényzet elhelyezéséhez, a zöldterületen húzódó közművek javításához, 

létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat.” 

2. § 

A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 28. § (11) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(11) A közterület-használati díj fizetésének elmulasztása az engedély megvonásáig 

szabálytalan közterület-használatot valósít meg.” 

3. § 

A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 33/2021. (VI. 10.) 

önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az üzemeltetőnél írásbeli kérelem és a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója 

által kiállított igazolás alapján történt regisztrációt követően – a díjmentes használatra jogosító 

rendszámot tartalmazó bérlettel - a Zárda utca Tomori Pál utcától északra eső szakaszán, 

Rózsák tere, Mátyás király utca, Tomori Pál utca, a Kosztolányi D. u. Hunyadi utca és 

Békeligeti utca közötti szakasza, valamint a Zrínyi M. u. 2. sz. (vasút melletti kisposta) előtti 



 
 

 

 

fizető parkoló helyein díjmentesen várakozhatnak a kórházzal munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló személyek. A kórházi dolgozók részére kiadott díjmentességet igazoló 

bérletek száma nem haladhatja meg a 200 darabot.” 

4. § 

A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 33/2021. (VI. 10.) 

önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

5. § 

Hatályát veszti a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 33/2021. (VI. 

10.) önkormányzati rendelet 11. § (8) bekezdése. 

6. § 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. november 1-jén lép hatályba. 

 

(2) A 4. § és az 1. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 



 
 

 

 

 

1. melléklet 

„2. melléklet 

A parkolási díjak mértéke 

A parkolási díjak az ÁFA-t és a bérletkártya költségét tartalmazzák. 

1. Díjosztályok   

A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket két díjosztály egyikébe kell sorolni: 

1.1. A) díjosztály: Az 5,50 m-nél nem hosszabb járművek (személygépkocsik, három vagy 

annál több kerekű segédmotor kerékpárok és motorkerékpárok, vegyes használatú járművek 

és kisteherautók, lakóautók, lakókocsik, utánfutók, stb.) 

1.2. B) díjosztály: Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó járművek 

(autóbuszok, vontatók, tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, pótkocsik, 

járműszerelvények, stb.) 

2. Alapdíjak óránként: 

2.1. A parkolási díjak szempontjából a fizető parkoló rendszer területe a parkolóházra, 

valamint a térszíni parkolók esetén négy díjövezetre oszlik: 

Díjövezet A) díjosztály B) díjosztály 

 Óradíjak (Ft) minimális díj (Ft) óradíjak minimális díj 

Parkolóház 440 110 - - 

1. díjövezet (belváros) 520 130 A) díjosztály×az elfoglalt 

helyek száma, de legfeljebb 

az A) díjosztály 

háromszorosa,   

járműszerelvény esetén az A) 

díjosztály hatszorosa 

2. díjövezet 400 100 

3. díjövezet 320 80 

4. díjövezet 240 60 

2.2. A Parkolóházban az éjszakai és a hétvégi óradíj 200 Ft. 

3. Bérletárak 

3.1. Az 1. díjövezetben (belváros) és a 4. díjövezetben a Deák Ferenc tér 3-5. társasház előtti 

parkolókban, valamint a Sütő utcában a 3.2., 3.3. és 3.4. pontok szerinti bérlet nem váltható.

   

A díjak meghatározása – a rendeletben meghatározott kivételekkel - naptári időszakra 

vonatkozik. 

3.2. Havi bérletárak: 

Díjövezet Ft 

2. díjövezet 12 000 

3. díjövezet 8 800 

4. díjövezet 4 600 



 
 

 

 

Parkolóház Ft 

nappal 14 000 

éjjel 6 500 

24 órás garázsbérlet 20 000 

hétvégékre érvényes 5 200 

éjszaka és hétvége 7 800 

Az MMIK épülete mögötti 3238/1 hrsz-ú és 3226/2 hrsz-ú parkolókba, a Vizslaparki út Petőfi 

utca és Kisfaludy utca közötti, valamint a Vizslaparki út 6-12. sz. ingatlanok előtti szakaszán 

található parkolókba, a Budai Nagy Antal utcában a 3656/2 hrsz-ú és az Október 6. téren a 

2998 hrsz-ú parkolókba 4.000,- Ft-os áron havi bérlet váltható. A bérlet csak adott területre 

érvényes.A 2.-3.-4. díjövezetekbe és a parkolóházba egyaránt érvényes összevont nappali havi 

bérlet ára 25.000 Ft. 

3.3. Heti bérletárak: 

Díjövezet/Parkolóház Ft 

2. díjövezet 3 600 

3. díjövezet 2 700 

4. díjövezet 1 400 

Parkolóház (24 órás) 5 000  

3.4. A rendszám nélküli bérletek havi árai: 

Díjövezet/Parkolóház Ft 

2. díjövezet 17 400 

3. díjövezet 13 000 

4. díjövezet 10 000 

Parkolóház (24 órás) 25 000  

3.5. A bérletvásárlásoknál alkalmazható kedvezmények: 

Előre megvásárolt hónapok száma Kedvezmények %-ban 

negyedévre 3 % 

félévre 6 % 

egész évre 10 % 

3.6. A bérletcsere kiállítási díja: 3.500,- Ft. A díjmentességet igazoló éves bérletek ára: 

10.000,- Ft/bérlet 

3.7. A Parkolóház kivételével a korlátozott területre érvényes lakossági kedvezményes éves 

bérletek ára: 

 lakossági   

kedvezményes   

Ft 

1. autóra 5 000 

2. autóra 16 000 



 
 

 

 

4. A kizárólagos használati jogok éves díjai: 

Díjövezet/Parkolóház Ft 

2. díjövezet 250 000 

3. – 4. díjövezet 205 000 

Parkolóház 300 000  

5. A kizárólagos használati jogok havi díjai: 

Díjövezet/Parkolóház Ft 

2. díjövezet 22 000 

3. – 4. díjövezet 18 000 

Parkolóház 26 000  

” 



 
 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

38/2022. (X.20.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló  

53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) 

bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 



 
 

 

 

1. melléklet 

1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Megnevezés   2023. évi nettó díj 

(Ft) 

2023. évi bruttó díj 

(Ft) 

1. Sírhely megváltása (25 évre) /felnőtt/:   

- a Göcseji úti köztemetőben 180 000 228 600 

- az Új köztemetőben 39 600 50 292 

- az Új köztemetőben kiemelt sírhely 76 800 97 536 

- peremterületi köztemetőkben 13 200 16 764 

Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese számítandó 

fel. 

  

2. Sírhely újraváltása (25 évre) / felnőtt/:   

- a Göcseji úti köztemetőben 50 000 63 500 

- az Új köztemetőben 21 600 27 432 

- peremterületi köztemetőkben 9 600 12 192 

Kettős sírhely esetén a fenti ár kétszerese számítandó 

fel. 

  

3. Gyermeksírhely megváltása (25 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 9 000 11 430 

- az Új köztemetőben 8 400 10 668 

- peremterületi köztemetőkben 4 800 6 096 

4. Gyermeksírhely újraváltása(25 évre)   

- a Göcseji úti köztemetőben 6 000 7 620 

- az Új köztemetőben 6 000 7 620 

- peremterületi köztemetőkben 3 000 3 810 

5. Sírbolt megváltása (60 évre):   

Új, négy személyes elhelyezésére alkalmas   

- a Göcseji úti köztemetőben 300 000 381 000 

- az Új köztemetőben 156 000 198 120 

- peremterületi köztemetőkben 72 000 91 440 

Kétszemélyes elhelyezésére alkalmas sírbolt esetén 

fenti díjtételek 50 %-a érvényesítendő. 

  

6. Sírbolt újraváltása (60 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 100 000 127 000 

- az Új köztemetőben 48 000 60 960 

- peremterületi köztemetőkben 21 600 27 432 

7. Urnasírbolt megváltása (25 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 60 000 76 200 

- a Göcseji úti köztemetőben reprezentatív urnasírbolt 100 000 127 000 



 
 

 

 

- az Új köztemetőben 30 000 38 100 

- peremterületi köztemetőkben 13 200 16 764 

8. Urnasírbolt újraváltása (25 évre)     

- a Göcseji úti köztemetőben 18 000 22 860 

- a Göcseji úti köztemetőben reprezentatív urnakripta 30 000 38 100 

- az Új köztemetőben 12 000 15 240 

- peremterületi köztemetőkben 3 600 4 572 

9. Urnasírhely megváltása (10 évre):   

- az Új köztemetőben 13 200 16 764 

- peremterületi köztemetőkben 3 600 4 572 

10. Urnasírhely újraváltása (10 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 6 000 7 620 

- az Új köztemetőben 6 000 7 620 

- peremterületi köztemetőkben 2 400 3 048 

11. Hagyományos urnafülke megváltása (10 évre):   

- a Göcseji úti köztemetőben 30 000 38 100 

- az Új köztemetőben 24 000 30 480 

12. Hagyományos urnafülke újraváltása (10 évre)   

- a Göcseji úti köztemetőben 10 000 12 700 

- az Új köztemetőben 7 200 9 144 

” 



 
 

 

 

2. melléklet 

1. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Megnevezés 2023.évi   

nettó díj (Ft) 

2023. évi bruttó díj 

(Ft) 

1. A temetkezési szolgáltatók által fizetendő létesítmény 

igénybevételi díj temetésenként (A díj magába foglalja a 

temetőben lévő közművek (villany), ravatalozó használat, 

valamint a hulladékszállítás és ártalmatlanítás költségét is.) 

21 252 26 990 

2. Sírköves vállalkozó által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás. A díj 

egyúttal tartalmazza a síremlék felállítási engedély díját is. 

 

Köztemetőnként (Ft/sírhely/felépítmény)   

- a Göcseji úti köztemetőben 3 850 4 890 

- az Új köztemetőben 1 650 2 096 

- Peremterület köztemetőkben 1 100 1 397 

3. Egyéb üzemeltetői díjak  

3.1. Sírásás, sírhelynyitás díjai   

3.1.1. Felépítmény nélküli sírhely esetén   

- nem mélyített sír 18 596 23 617 

- mélyített sír 23 100 29 337 

- gyermeksír 5 775 7 334 

- urnasír 11 550 14 669 

3.1.2. Felépítménnyel rendelkező sírhely esetén   

- nem mélyített sír 26 565 33 738 

- mélyített sír 32 340 41 072 

- gyermeksír 8 085 10 268 

- urnasír 15 015 19 069 

3.1.3. Sírbolt esetén 20 790 26 403 

3.1.4. Sírbolt takarítása, fertőtlenítése, maradványok 

összeszedése 

32 340 41 072 

3.2. Sírbahelyezés 11 550 14 669 

3.3. Visszahantolás díjai   

- egyes sírhely 6 930 8 801 

- kettes sírhely 6 930 8 801 

- Gyermeksírhely 1 733 2 201 

3.4. A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap) 6 930 8 801 

3.5. A temetőben szállító járművön történő szállítás   

- Kézi kocsi 9 240 11 735 

4. Köztemetőkből többlet föld elszállítása   

és elhelyezése építményes sír esetén (Ft/sírhely) 

11 550 14 669 

5. Urnaelhelyezés 6 930 8 801 

” 

 



 
 

 

 

AA  KKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSS  HHAATTÁÁRROOZZAATTAAII    
 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVÖK 141/2022. (X.20.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester 

jelentését a 184/2021/I.1. - 2., 12., 15., 21. - 22., 28 - 30., 33. (VI.17.), 

218/2021/II.1. II.3. (IX. 08.), 257/2021/II.4. (XI.18.), 277/2021/II.1., II.2., 

(XII.16.), 41/2022. (IV.07.), 51/2022/1. (IV.07.), 75/2022/1. (V.12.), 

114/2022/I.2. (VII.28.), 124/2022. (IX.15.), 125/2022. (IX.15.), 126/2022. 

(IX.15.), 127/2022. (IX.15.), 128/2022. (IX.15.), 131/2022/1.2., 2. (IX.15.), 

132/2022/II. (IX.15.), 133/2022. (IX.15.), 135/2022/1. (IX.15.), 138/2022. 

(IX.15.), 139/2022. (IX.15.), 140/2022. (IX.15.) lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése:  

1. a 184/2021. (VI.17.) határozat I. pont 3. - 11., 13 - 14., 16. - 20., 23.-27., 

32., 34. alpontjainak végrehajtási határidejét 2023. április 30-ra 

módosítja. 

2. a 184/2021. (VI.17.) határozat I. pont 31. alpontját hatályon kívül 

helyezi. 

3. a 201/2021. (VII.20.) határozat I. pontja végrehajtási határidejét 2023. 

április 30-ra módosítja. 

4. a 208/2021. (VII.20.) határozat végrehajtási határidejét 2023. december 

31-re módosítja. 

5. a 212/2021. (VIII.12.) határozat I.2. pontja végrehajtási határidejét 

2023. április 30-ra módosítja. 

6. a 218/2021. (IX. 08.) határozat II. pont 2., 4. – 9. alpontjainak 

végrehajtási határidejét 2023. április 30-ra módosítja. 

7. a 277/2021. (XII.16.) határozat III.4. pontját hatályon kívül helyezi. 

8. a 10/2022. (II.09.) határozat 3. pontjának végrehajtási határidejét 2022. 

december 31-re módosítja. 

9. a 34/2022. (III.10.) határozat 2.2. pontját hatályon kívül helyezi. 

10. a 134/2022/1. (IX.15.) határozat 1. pontjának végrehajtási határidejét 

2022. november 30-ra módosítja. 

11. a 139/2022. (IX.15.) határozat „bérleti szerződés megkötése” feladat 

végrehajtási határidejét 2022. november 8-ra módosítja. 

 

 

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati 

rendelet módosítása, a településrendezési eszközök módosítását megelőző 

településfejlesztési döntés meghozatala 

 

ZMJVÖK 142/2022. (X.20.) határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közlönyében való megjelentetését követő harmadik napi 

hatállyal elfogadja  



 
 

 

 

1.  Nagypáli-patak mederrendezése érdekében a szabályozás módosítását 

2.  Nekeresd városrész területén a 7520/4 hrsz-ú ingatlanon tervezett 

lakópark szabályozásának módosítását 

3.  Neszele városrész területén a Jedlik Ányos utca - Ilosvai utca, valamint a 

Gébárti út - Ilosvai út - Csillagvölgy utcák által határolt terület 

szabályozás módosítását  

4.  Kerékpárutak (Csács, Teskánd, Botfa) megvalósíthatósága érdekében a 

szabályozás módosítását 

5.  Északi Ipari Park területén a 0787/1 hrsz-ú ingatlan (Barényi Béla utca) 

szabályozásának módosítását 

6.  Landorhegyi úton lévő Cutler Fitness épületének fejlesztése érdekében a 

szabályozási előírások módosítását 

7.  Zrínyi M. utca, Flextronics „A” épületének fejlesztése, bővítése 

érdekében a szabályozás módosítását 

8.  Posta utca, Flextronics „B” épületének fejlesztése, bővítése, valamint a 

déli elkerülő út megvalósíthatósága érdekében a szabályozás módosítását  

9.  MOL Nyrt. Zalai finomító telephelyének (1871/16 hrsz-ú ingatlan) 

szabályozás módosítását  

10.  Ady utca- Eötvös utca- Mártírok útja által határolt tömb északi része 

szabályozás-módosítását 

 illetően 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:  2022. november 15. 

Felelős:   Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során a Virágzó mező utca nyugati oldalán a szabályozás 

felülvizsgálatát támogatja. 

 A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd 

annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a 

záró véleményezési szakaszt. 

 

 Határidő:  2023. február 28. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 



 
 

 

 

II.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során a Fügefa utca környezetében a szabályozás felülvizsgálatát 

támogatja. 

 A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 

 A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd 

annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a 

záró véleményezési szakaszt. 

 

 Határidő:  2023. február 28. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során a Gyümölcsös utca északi oldalán található tömbök 

szabályozásának felülvizsgálatát támogatja. 

 A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd 

annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a 

záró véleményezési szakaszt. 

 

 Határidő:  2023. február 28. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során Andráshidán a 7395/5 hrsz-ú út szabályozásának 

felülvizsgálatát támogatja. 

 A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 



 
 

 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd 

annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a 

záró véleményezési szakaszt. 

 

 Határidő:  2023. február 28. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során Becsali városrészben a 24931/1 és 24931/2 hrsz-ú úttól 

északra található tömb szabályozásának felülvizsgálatát támogatja. 

 A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd 

annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a 

záró véleményezési szakaszt. 

 

 Határidő:  2023. február 28. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során Borostyán soron a 23491, 23492 és 23493 hrsz-ú ingatlanok 

szabályozásának felülvizsgálatát támogatja. 

 A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd 

annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a 

záró véleményezési szakaszt. 

 

 Határidő:  2023. február 28. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 



 
 

 

 

 

II.7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv 

kidolgozása során az Átalszegett u. – Csendes u. csomóponttól észak-nyugatra 

található tömb szabályozásának felülvizsgálatát támogatja. 

 A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan 

tartalommal alkalmazza. 

 A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat 

és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítészi feljegyzést az 

előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben 

meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát 

készíttesse el, a tervezet partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd 

annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a 

záró véleményezési szakaszt. 

 

 Határidő:  2023. február 28. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Javaslat az energiaválság miatt szükséges intézkedésekre 

 

ZMJVÖK 143/2022. (X.20.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 

önkormányzati fenntartású intézmények, a 100 százalékos, valamint a többségi 

tulajdonú gazdasági társaságok, továbbá a Polgármesteri Hivatal által 

kidolgozott energiamegtakarítási intézkedési tervek maradéktalan, 

következetes betartását várja el azzal, hogy az energiafelhasználásuk 25 

százalékkal történő csökkentésére kötelezi. 

 A Közgyűlés felkéri az intézmények és a gazdasági társaságok vezetőit, hogy 

az általuk vezetett létesítmény / létesítmények igénybevételéről a bérlők, az 

igénybe vett időtartam és a bérleti, illetve rezsi díjakból befolyt összeg 

feltüntetésével minden hónap utolsó napjáig tájékoztassák az önkormányzatot.  

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

az érintettek tájékoztatására. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése javasolja a 

Závodszky utcai volt nyomda épületének, a Mártírok útjai Keresztury lakásnak, 

a lehetséges iparterületeknek, valamint a volt laktanya részterületeinek pályázat 

útján történő értékesítését.  

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 



 
 

 

 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-t, hogy vizsgálja felül a bérleti díjfizetési 

rendszert az általa fenntartott bérleményekben, különösen az egykori nyomda 

épülete és az inkubátorház esetében. A volt nyomda épületében tegyen meg 

minden olyan szükséges belső gépészeti átalakítást és felújítást, ami alapján az 

épület, az ingatlan értékesítéséig gazdaságosabban üzemeltethető.  

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  felkérésre: Oláh Gábor vezérigazgató 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy az egészségügyi, szociális, köznevelési alapfeladatot ellátó intézmények 

és szolgáltatások (bölcsődék, óvodák, oktatás és nevelés, orvosi rendelők, 

idősotthonok, szociális intézmények és támogatások, gyermekétkeztetés) 

zavartalan és folyamatos működését biztosítani szükséges. Ennek érdekében az 

érintett intézményekkel kapcsolatosan korlátozó intézkedéseket nem hoz. 

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

pogármestert, hogy a Landorhegyi Óvoda Bazitai Telephelyén egyedüliként 

működő óvodai csoport, a Belvárosi I. számú Óvoda Ságodi Telephelyén 

egyedüliként működő óvodai csoport, valamint a Belvárosi II. számú Óvoda 

Szent László utcai Telephelyén egyedüliként működő óvodai csoport 

tekintetében vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 2023. január 1. és 

március 31. közötti időszakban – változatlan óvodapedagógiai és nevelő 

munkát segítő személyekkel – a csoportok elhelyezése nagyobb műszaki 

paraméterekkel és kedvezőbb energetikai feltételekkel rendelkező 

intézményben történjen.  

  

 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a vizsgálat alapján a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. november 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2022. november 

1. – 2023. március 31. között a törvényben meghatározott kulturális 

alapszolgáltatásokhoz szükséges feltételeket a Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. szám alatti 

intézményegységében biztosítja annak folyamatos üzemeltetésével, egyben 

elrendeli 2022. november 1. – 2023. március 31. között az Apáczai Csere János 

Művelődési Központ, a Korona Szalon, a Gébárti Regionális Népi Kézműves 

Alkotóház, az Art Mozi és a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem épületeinek 

ideiglenes zárva tartását azzal, hogy a Városi Hangverseny- és 

Kiállítóteremben a 2022. december 31-ig előjegyzett rendezvények 

megtarthatók.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 



 
 

 

 

6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy szükség esetén gondoskodjon a Zala Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat 2022. november 1. – 2023. március 31. közötti időszakban 

önkormányzati tulajdonú helyiségekben történő elhelyezéséről és 

felhatalmazza, hogy kössön helyiségbérleti szerződést az intézmény állami 

fenntartójával, a Zalaegerszegi Tankerületi Központtal. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy vizsgálja meg a Tourinform Iroda 2022. november 1. – 

2023. március 31. közötti időszakban Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5. sz. alatti 

épület nyugati oldal 1. emeleti  (24m2+3m2 előtér) irodahelyiségében történő 

elhelyezését és felhatalmazza, hogy kösse meg a helyiségbérleti szerződést. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

8. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. január 1. 

– 2023. március 31. között a törvényben meghatározott könyvtári 

szolgáltatásokhoz szükséges feltételeket kizárólag a Deák Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ épületében 

működő József Attila Városi Tagkönyvtárában biztosítja annak folyamatos 

üzemeltetésével, egyben elrendeli a Deák Ferenc tér 6. szám alatti főépület 

2023. január 1. – 2023. március 31. közötti időszakban történő ideiglenes és az 

Apáczai Csere János Tagkönyvtár  2022. november 1. – 2023. március 31. 

közötti időszakban történő ideiglenes zárva tartását azzal, hogy a könyvtár 

Deák Ferenc tér 6. szám alatti épületében a szerverszolgáltatást a zárással 

érintett időszakban is biztosítani kell.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. november 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház folyamatos működésével 

– tekintettel azok műszaki jellemzőire – eredményesebb módon teljesíthető a 

színházi évad, mint annak megszakításával, ezért zárvatartást nem rendel el, 

ugyanakkor a színházi évad zárónapját mindkét intézmény esetében, a 

szokásostól eltérően, 2023. április 22. napjával állapítja meg, és 25 százalékos 

energiamegtakarításra kötelezi. 

 A színház díszletműhelyének ingatlanjai esetében összevonásokat, a 

legrosszabb hatékonyságú csarnoképület bezárásával pedig jelentős 

megtakarítást vár el az üzemeltetőtől a közgyűlés. Szükséges továbbá, hogy a 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal az üzemeltetési költségek megosztását 

pontosítsák, arányosítsák.  

 

  



 
 

 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

10. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a 

Göcseji Múzeum épületének 2023. január 1. – 2023. március 31. közötti 

ideiglenes zárva tartását.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. november 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

11. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy a Göcseji Falumúzeum – tekintettel annak műszaki jellemzőire és 

alacsony energiaigényére – zárva tartása nem indokolt, azonban 25 százalékos 

energiamegtakarításra kötelezi. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

12. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tekintettel a 

Mindszentyneum országos hatókörű szerepére és a működtetés költségének 

teljes állami átvállalására nem rendel el zárvatartást, azonban 25 százalékos 

energiamegtakarításra kötelezi. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

13. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a 

településrészi, peremkerületi közösségi tevékenységnek otthont adó épületek 

2022. november 1. – 2023. március 31. közötti ideiglenes zárva tartását 

tekintettel azok korszerűtlen energetikai adottságaira.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

14. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a 

Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok 2022. november 1. – 2023. március 

31. közötti időszakban történő ideiglenes zárva tartását azzal, hogy a csarnok 

kizárólag a ZTE Kosárlabda Klub és a ZTE Női Kosárlabda Klub bajnoki 

mérkőzései alkalmával, illetve ezen mérkőzések megrendezéséhez szükséges, a 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által előírt minimális hőmérséklet 

biztosítására történő felfűtés céljából nyitható meg az adott eseményt megelőző 

napon.  



 
 

 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

15. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy  a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok hátsó, külön fűtési 

rendszeren működő egysége (tornaterem, egyéb helyiségek) a bérlők számára 

nyitva maradjon, de 25 százalékos energiamegtakarításra kötelezi. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

16. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tekintettel az 

állami támogatásra, egyetért a Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda 2022. 

december 31-ig való folyamatos nyitvatartásával. Amennyiben szükséges a 

2023. január 1. és március 31. közötti időszakra vonatkóan korlátozó 

intézkedést hozni, azt a 2022. december 15-i közgyűlésen tárgyalja meg a 

közgyűlés. 

 

Határidő:  2022. december 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

17. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy a felújított, korszerű energetikai adottságokkal rendelkező Ostoros Károly 

Csarnok költséghatékony módon tudja biztosítani a ZTE Kosárlabda Klub és a 

ZTE Női Kosárlabda Klub edzéseinek megtartásához szükséges helyszínt, ezért 

a csarnokban nem rendel el zárva tartást, egyben felkéri a Városi 

Sportlétesítmények Gondnoksága vezetőjét, hogy a kosárlabda klubok számára 

biztosítsa az edzésfeltételeket és gondoskodjon az ehhez szükséges 

megállapodás megkötéséről. A szabadon maradó idősávokat bérbe adhatja az 

intézmény a bérleti díj és a rezsiköltség megfizetését vállaló bérlőknek.  

A csarnokban  25 százalékos energiamegtakarításra kötelezi az intézményt. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:   az intézményvezető értesítésére: Balaicz Zoltán polgármester 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős: a megállapodások megkötésére:  

  felkérésére: Bodrogi Csaba intézményvezető 

 

18. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy a kedvező földgázszerződéssel rendelkező ZTE Aréna továbbra is 

helyszínt biztosítson a ZTE FC hazai bajnoki mérkőzései számára. 2022-ben az 

utolsó hazai mérkőzés november 12-én lesz, 2023-ban pedig összesen öt hazai 

mérkőzésre kerül sor tavaszig (január 24., február 4., február 18., március 4., 

március 18.). A létesítményben 25 százalékos energiamegtakarítás elérése 

kötelező.  

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 



 
 

 

 

 

19. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy az Ifjúsági és Sportcentrum egységeiben történő almérők felszerelését 

követően a centrumot használó valamennyi egyesület köteles a ténylegesen 

elfogyasztott energiamennyiség alapján a rezsiköltséget kifizetni. A Városi 

Sportlétesítmények Gondnoksága igazgatója köteles a bérleti szerződésekben a 

rezsi díjakat rögzíteni és azok beszedéséről gondoskodni.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

20. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy a Városi Sportlétesítmények Gondnoksága Október 6. téri épületében 

működő sportegyesületek a megemelkedő rezsidíjak megfizetése esetén 2023. 

január 1. után is folytathassák tevékenységüket.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

21. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy az Ebergényi úti sportlőtéren működő három sportlövész klub a 

megemelkedő rezsidíjak megfizetése esetén 2023. január 1. után is folytathassa 

tevékenységét.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

22. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Búslakpusztai 

sportlőtér esetében intézkedést nem hoz a zajló felújításra és bővítésre 

tekintettel.  

 

23. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy a korszerű energetikai rendszerrel ellátott Alsóerdei Sport- és 

Élménypark téliesítéssel nem érintett egységei (gokart pálya, sípálya, VR ház, 

bérelhető sportpályák, szabadtéri közösségi terek, közösségi termek, ingyenes 

játszópark, rekortán futókör, sportpályák) tovább működjenek, zárva tartást 

ezen egységek tekintetében nem rendel el, és 25 százalékos 

energiamegtakarításra kötelezi. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

   



 
 

 

 

24. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. január 

1-jével az önkormányzat üzemeltetésébe visszakerülő andráshidai Roxy 

Tekecsarnokot ideiglenesen zárva tartja a hasznosítás konkrét kereteinek 

kidolgozásáig. 

 

Határidő:  2023. március 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

25. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése és a közszolgálati 

tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 

tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a 

távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. §-a alapján 

2022. december 27. és 2023. január 6. napja közötti időtartamban igazgatási 

szünetet rendel el.  

A Közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  2022. december 15.  

Felelős:  dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

26. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért a 

szökőkutak és ivókutak lezárásával, valamint a középületek és köztéri 

műalkotások éjszakai megvilágításának, valamint díszkivilágításának 

lekapcsolásával. Ugyancsak egyetért a Dísz téren lévő elektromos töltőállomás 

megszüntetésével.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

27. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Vásárcsarnok 

Gazdálkodási Szervezetet 25 százalékos energiamegtakarításra kötelezi. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2022. október 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

28. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért a 

szakosztályok által a költségvetésben kötelezettségvállalással nem terhelt 51 

millió forint zárolásával és tartalékba helyezésével. Ugyancsak egyetért a 

2022-es év során a közhatalmi bevételek többletként befolyó forrásainak 

(várhatóan 1 milliárd forint) tartalékba helyezésével. 

 

Határidő:  2022. december 15.,  

  a költségvetés negyedik negyedéves módosítása 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 



 
 

 

 

29. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy 2022-ben is kerüljön megszervezésre az Egerszegi Advent, melynek 

költségkeretét 42 millió forint helyett 16 millió forint összeggel irányozza elő. 

 

Határidő:  2022. december 15.,  

  a költségvetés negyedik negyedéves módosítása 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

30. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy az előterjesztésben felvázolt, a Polgármesteri Kabinet szervezésében 

lebonyolításra kerülő programok (Zalaegerszeg Díjakhoz kapcsolódó fogadás, 

december 31-i Dísz téri programok, január 1-jei Dísz téri programok, újévi 

fogadás) esetében a polgármester saját hatáskörben meghozza a szükséges 

intézkedéseket. 

 

Határidő:  2022. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

31. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy 2023-ban is megszervezze a Kvártélyház Kft. a szabadtéri nyári színházi 

évadot. Tekintettel az állami támogatásra, a 2023-as költségvetés tervezése 

során 37 millió forint helyett 12 millió forint támogatás biztosítását kell 

szerepeltetni.  

 

Határidő:  2023. évi költségvetés elfogadása 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

32. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért azzal, 

hogy 2023-ban a költségvetés összeállítása során nem tervez az Egerszeg 

Fesztivál, valamint a Vadpörkölt és Bor Fesztivál megszervezésének 

költségeivel. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2023. április 30-ig 

folytasson egyeztetéseket egy alacsonyabb költségvetésű városi program 

megszervezésének lehetőségéről. 

 

Határidő:  2023. április 30. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

33. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy tűzze a december 15-i közgyűlés napirendjére a helyi 

közösségi közlekedés veszteségfinanszírozásának költségcsökkentésével járó 

átszervezési javaslatot. 

 

Határidő:  2022. december 15 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 



 
 

 

 

34. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy folytassa le a szükséges egyeztetéseket a közvilágítás 

működési rendjének átalakítási lehetőségeiről az érintettekkel a 2023-as 

jelentős költségcsökkentés érdekében (EON, Magyar Közút, Rendőrség, stb.) 

és felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő:  2023. január 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

35. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért a városi 

energiahatékonysági program folytatásával és arra kéri a polgármestert, hogy 

az elnyert, illetve elnyerhető állami és Európai Uniós források (Modern 

Városok Program, TOP Plusz, KEHOP, Elena, stb.) felhasználásával valósítsa 

meg a listán szereplő önkormányzati tulajdonú épületek energetikai 

modernizációját.  

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elnyerhető állami és Európai 

Uniós források megszerzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  2023. december 31. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: A Zalavíz Zrt.-vel 2017. január 01. napjától megkötött bérleti-üzemeltetési 

szerződések módosítása 

 

ZMJVÖK 144/2022. (X.20.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Észak-zalai 

Víz-és Csatornamű Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) az 

ivóvízközmű-vagyon üzemeltetésére, 2017. január 02. napján megkötött 

bérleti-üzemeltetési szerződést módosítja, és elfogadja a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal.  

 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt az ivóvízközmű-vagyon üzemeltetésére létrejött bérleti-

üzemeltetési szerződés aláírására.  

 

 Határidő:  2022. október 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Észak-zalai 

Víz-és Csatornamű Zrt-vel (8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8.) a 

szennyvízközmű-vagyon üzemeltetésére, 2017. január 02. napján megkötött 

bérleti-üzemeltetési szerződést módosítja az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti tartalommal.  



 
 

 

 

 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szennyvízközmű-vagyon 

üzemeltetésére létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés módosításának 

aláírására.  

 

 Határidő:  2022. október 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: Döntés az önkormányzati víziközmű vagyon Magyar Állam részére történő 

átruházásának kéréséről 

 

ZMJVÖK 145/2022. (X.20.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja, 

hogy az önkormányzati tulajdonú víziközmű vagyon tekintetében a Magyar 

Állam által 2022. december 31-ig biztosított integráció lehetőségével nem él. 

 Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Technológiai és Ipari 

Minisztériumot értesítse. 

 

 Határidő:  2022. október 25. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Zalavíz 

Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a kidolgozott takarékossági tervet követve, 

azt pontosan hajtsa végre, tegyen meg mindent a 2023-as év pénzügyi 

stabilitásának megteremtése érdekében, továbbá negyedévente számoljon be a 

tulajdonosoknak a pénzügyi helyzet alakulásáról. 

 

 Határidő:  2023. december 31. 

 Felelős:  felkérésre Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

 

Tárgy: A Zalaegerszeg Ságod 0792/11, a 0795/8 és a 0795/25-26 hrsz-ú ingatlanok 

belterületbe vonásához szükséges területfelhasználási célt tartalmazó döntés 

meghozatala 

 

ZMJVÖK 146/2022. (X.20.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése belterületbe vonási 

engedélyezési eljárás lefolytatásához a területfelhasználási célt az alábbiakban 

határozza meg: 

- Zalaegerszeg, Ságod 0792/11, a 0795/8 és a 0795/25-26 hrsz-ú ingatlanok 

kereskedelmi szolgáltató terület kialakítása céljából kerülnek belterületbe. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe vonási eljárást folytassa le. 

 

Határidő: 2026. december 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 



 
 

 

 

Tárgy: A „TangóZeg Argentin Tangó Egyesület" névhasználati kérelme 

 

ZMJVÖK 147/2022. (X.20.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 

hogy a TangóZeg Argentin Tangó Egyesület nevében Zalaegerszeg város neve 

szerepeljen. 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület képviselőjét 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2022. október 28.  

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy: A 2022. évi közmeghallgatás megszervezése 

 

ZMJVÖK 148/2022. (X.20.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi 

közmeghallgatást 2022. december 7-én (szerdán) 8.00 órakor tartja. 

Helyszín: Zalaegerszeg Város Díszterme (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.) 

A közmeghallgatás napirendje: Közérdekű kérdések, felvetések 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érintettek tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő:  2022. november 25.  

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy: Alapítványok támogatása 

 

ZMJVÖK 149/2022. (X.20.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester 

javaslatának megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a 

polgármesteri rendelkezésű keret terhére: 

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Támogatott cél 
Támogatás 

összege 

1. 
Gyermekhangok 

Alapítvány 

jubileumi  

rendezvénysorozat 
100.000 Ft 

2.  
Ady Iskola Izsák Imre  

Alapítványa 

II. világháborús forrásanyag 

kiadásának előkészítése 
100.000 Ft 

3. 
"Mesekert" Alapítvány  

a Szent László utcai Óvodáért 
babaház beszerzés 60.000 Ft 

 



 
 

 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások 

megkötésére. 

 

Határidő: 2022. november 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

Humánigazgatási Bizottsága 73/2022. (X.10.) határozata II. pontjában 

foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást az 

intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvények finanszírozása 

támogatási keret terhére:  

 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
Gyermekhangok  

Alapítvány 

Az ének- zene tagozat 

jubileumi programsorozata 
50.000 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2022. november 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

 

 

 

 

EEGGYYÉÉBB  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK 

  

AA  kköözzggyyűűllééss  22002222..  ookkttóóbbeerr  2200--ii  üülléésséénn  

ttáárrggyyaalltt  ttáájjéékkoozzttaattóókk  
 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 

▪ külföldi utazásokról (Szlovákia, Olaszország) 
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