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SZEMÉLYI RÉSZ 
 

 

ZMJVÖK 20/2023. (III.23.) határozata A Zalaegerszegi Élménypark Kft. 

ügyvezetőjének megválasztása, alapító 

okiratának módosítása és javadalmazási 

szabályzatának elfogadása 

 

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

ZMJVÖK 6/2023. (III.27.) ÖR. a szociális szolgáltatásokról és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

ellátásokról szóló 45/2005. (X.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVÖK 7/2023. (III.27.) ÖR. a települési támogatásról és a 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. 

(III.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 



 

ZMJVÖK 8/2023. (III.27.) ÖR. a közterületek elnevezéséről és a házszám-

megállapítás szabályairól szóló 23/2013. 

(VI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

ZMJVÖK 9/2023. (III.27.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

ZMJVÖK 10/2023. (III.27.) ÖR. a közterületek használatáról szóló 23/2021. 

(IV.12.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 

 
ZMJVÖK 18/2023. (III.23.) határozata Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési 

határozatok végrehajtásáról 

 

ZMJVÖK 19/2023. (III.23.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Településszerkezeti Terve és a 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési 

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

önkormányzati rendelet módosítása, 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás 

(Vizslaparki u., Köztársaság u., 

Flextronics) 

 

ZMJVÖK 21/2023. (III.23.) határozata Kivett közút és kivett saját használatú út 

elnevezése 

 

ZMJVÖK 22/2023. (III.23.) határozata A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálásának rendjéről szóló szabályzat 

módosítása 

 

ZMJVÖK 23/2023. (III.23.) határozata Alapítványok támogatása 

 

ZMJVÖK 24/2023. (III.23.) határozata Zalaegerszeg, 0159/16 hrsz-ú ingatlan (volt 

Nyírfa Csárda) hasznosítása 

 

ZMJVÖK 25/2023. (III.23.) határozata A víziközmű vagyonra vonatkozó 2023. 

évi felújítási és pótlási terv, valamint ennek 

megvalósítására kötött vállalkozási 

szerződés módosítása, illetve új 

vállalkozási szerződések megkötése a 

Zalavíz Zrt-vel 



 

ZMJVÖK 26/2023. (III.23.) határozata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2023-

2028-as időszakra vonatkozó Települési 

Környezetvédelmi Programjának, valamint 

a Települési Szennyvízkezelési Program 

felülvizsgálatának elfogadása 

 

ZMJVÖK 27/2023. (III.23.) határozata Tájékoztató Zalaegerszeg város 

Környezetvédelmi Programjának 

végrehajtásáról, valamint a 2023. évi 

Cselekvési Terv meghatározása 

 

ZMJVÖK 28/2023. (III.23.) határozata Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2022. 

évi támogatott munkaerő-kölcsönzési 

tevékenységéről 

 

 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 

A közgyűlés 2023. március 23-i ülésén 

tárgyalt tájékoztatók 

 

Tájékoztató a 2023. március 23-i 

közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól 

 

 

   



SZEMÉLYI RÉSZ 

 
Tárgy:  A Zalaegerszegi Élménypark Kft. ügyvezetőjének megválasztása, alapító 

okiratának módosítása és javadalmazási szabályzatának elfogadása 

 

 ZMJVÖK 20/2023. (III.23.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Élménypark Kft. ügyvezetője, Bánhegyi Péter 2020. január 01-től hatályos 

ügyvezetői munkakör ellátására létrejött megbízási szerződését 2023. március 

23-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. 

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében 

található megbízási szerződés megszüntetésének aláírására. 

 

 Határidő:  2023. március 23. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2023. március 24. 

napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időre – 3 hónap próbaidó 

kikötésével - Tüske Adriánt választja meg a Zalaegerszegi Élménypark Kft. 

ügyvezetőjének.  

 Személyi alapbérét havi bruttó 725.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletében 

található munkaszerződés aláírására. 

 

 Határidő:  2023. március 23. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester   

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Élménypark Kft. (8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 0116/1 hrsz., 

Cégjegyzékszám: 20 09 074185, Adószám: 24910594-2-20) alapító okiratát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

I./  Az Alapító Okirat 11.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

11.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője: 

Név: Tüske Adrián  

Lakcím: 8978 Rédics, Lenti utca 5/A. 

Születési hely és idő: Zalaegerszeg, 1980.12.03., 

Anyja születési neve: Jádi Szilvia  

Adóazonosító jele: 8416091986 

Az ügyvezetői megbízatás 

a) határozott időre 

b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja: 2023. március 24. 

A megbízatás lejárta: 2024. december 31. 

A vezető tisztségviselő a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el. 



 

II./ Az Alapító Okirat 13.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

 

13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név: Tüske Adrián 

Név: - 

 

III./ Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú 

mellékletében található alapító okirat módosítás és 4. számú mellékletében 

található módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.  

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a változást a Cégbíróságon jelentse be. 

 

Határidő:  alapító okirat aláírására: 2023. március 24. 

  cégbírósági bejelentésre: 2023. április 15. 

Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 

  felkérésre ügyvezető 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi 

Élménypark Kft. Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 5. számú 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 5. számú 

mellékletében található Javadalmazási Szabályzat aláírására.  

 A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a Javadalmazási Szabályzat letétbe 

helyezéséről gondoskodjon.  

 

 Határidő:  javadalmazási szabályzat aláírására: 2023. március 24. 

              letétbe helyezésre: 2023. április 15. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

   felkérésre ügyvezető 

 

 

 

 

 
 



A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

6/2023. (III.27.) önkormányzati rendelete 

a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó  

gyermekjóléti ellátásokról szóló  

45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. §-ában és a 92. § (1)-(2) bekezdésében, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

29. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

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

13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § 

(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak főétkezésként a legalább napi 

egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, 

d) pszichiátriai betegségük, 

e) szenvedélybetegségük, vagy 

f) hajléktalanságuk miatt. 

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány 

másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte. 

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki 

a) mozgásában korlátozott 

b) akut vagy krónikus megbetegedésben szenved és ezért önmaga ellátásáról részben vagy 

teljesen nem tud gondoskodni. 

(4) Egészségi állapot miatti rászorultságot a háziorvosi/kezelőorvosi igazolással kell igazolni, 

az érvényességi idő feltüntetésével. 

(5) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak 

kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékát, pszichiátriai, illetve szenvedélybetegségét a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) 

SzCsM rendelet 21. §-ában meghatározott dokumentummal igazolja. 



(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint – 

bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan 

szállás. 

(7) Az étkeztetést – amely legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent – a Zalaegerszegi 

Gondozási Központ biztosítja 

a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással 

b) elviteli lehetőséggel, 

c) indokolt esetben házhoz szállítással. 

(8) Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja a szakorvos javaslata 

alapján az ellátást igénylő részére diétás étkezést kell biztosítani. Munkaszüneti és pihenőnapon 

való étkeztetésre az a munkanapokon is ellátásban részesülő személy jogosult, aki az étkezést 

önmaga számára biztosítani nem tudja és nincs olyan hozzátartozója, aki az étkeztetéséről 

gondoskodna. 

(9) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat a rendelet 2. melléklete határozza 

meg.” 

2. § 

A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ az Szt. 64. § (1)-(4) és (6)-(9) 

bekezdéseiben meghatározott feladatokon túl a krízishelyzetbe került családoknak, 

személyeknek pénzbeli és természetbeni segítséget nyújthat.” 

3. § 

A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„23. § 

(1) A gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődei ellátást az önkormányzat az 

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék intézményben biztosítja. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátásaként a bölcsődei ellátást, annak keretében az életkornak 

megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell 

megszervezni azon három éven aluli gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői 

a) munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és 

a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, 

b) munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, 

c) nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 

felnőttoktatásban, 

d) felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

e) betegségük vagy 

f) egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 



(3) Az (2) bekezdés f) pontja szerinti egyéb okokat a Gyvt. 41. § (2) bekezdése tartalmazza. A 

bölcsődei ellátás igénybevétele vonatkozásában a Gyvt. 42/A. § szerint lehet eltérni. 

(4) Bölcsődei ellátásba elsősorban azon szülők, törvényes képviselők gyermeke vehető fel és 

gondozható, akiknek bejelentett lakóhelye, vagy életvitelszerű tartózkodási helye Zalaegerszeg 

közigazgatási területén van. Amennyiben a felvételre várakozók között nincs zalaegerszegi 

bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, abban az esetben az 

intézmény engedélyezett férőhelyszáma 25%-áig zalaegerszegi bejelentett lakcímmel vagy 

tartózkodási hellyel nem rendelkező igénylő is felvételt nyerhet. 

(5) A bölcsődei ellátás iránti kérelmeket az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A szülőnek a 

gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolnia kell a házi gyermekorvos vagy háziorvos 

igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható. A 

keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő, legkésőbb a bölcsődei megállapodás 

megkötésekor a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást 

nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála 

alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is. 

(6) A bölcsődei ellátás esetében az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni a gyermek 

gondozására (nevelésére, nappali felügyeletére, a vele történő foglalkozásra) és a 

gyermekétkeztetésre. A bölcsődei gondozás személyi térítési díját – a (6) bekezdésben foglalt 

kivétellel – teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást a hónap 

nem minden napján veszi igénybe. A bölcsődei étkeztetés személyi térítési díját az 

intézményvezető az élelmezés általános forgalmi adóval növelt nyersanyagköltségének és az 

igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt-ben foglalt normatív kedvezmények 

figyelembevételével állapítja meg. 

(7) A bölcsődében április 21-én - vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, 

az azt követő legközelebbi munkanapon - tartott Bölcsődék Napja minden évben nevelés-

gondozás nélküli munkanap. A fenntartó és a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a 

szülőket minden év február 15-éig tájékoztatja a nevelés-gondozás nélküli munkanapról, a 

nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti 

igény bejelentésének lehetőségéről, valamint a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató 

nyári nyitvatartási rendjéről. A 7. § (11) bekezdése alapján jóváhagyott nyári nyitvatartási rend 

időtartama alatt a bölcsődei gondozás személyi térítési díja megegyezik az igénybevett ellátási 

nap és az egy napra jutó gondozási díj szorzatával. A fenntartó által egyéb ok miatt, vagy 

hatóság által elrendelt időszakos leállás esetén a bölcsődei gondozás személyi térítési díja 

megegyezik az igénybevett ellátási nap és az egy napra jutó gondozási díj szorzatával. 

(8) A bölcsődei gondozás, az étkeztetés, valamint az alapellátáson túli szolgáltatások 

intézményi térítési díjait a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(9) Az intézményi jogviszony létrejöttének fennállásának, megszűnésének és megszüntetésének 

részletes szabályait az Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Felvételi Szabályzata tartalmazza.” 

4. § 

A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 



„(2) A gyermekjóléti központ a Gyvt. 39. § (2)-(4) bekezdései, a 40. § (2) bekezdése, valamint 

40/A. § (2) bekezdése és a Szt. 64. § (4), (6)-(9) bekezdése által meghatározott feladatokat látja 

el.” 

5. § 

A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat által fenntartott intézményekben a személyi térítési díjak 

intézményvezető által történő évi felülvizsgálata után, az új személyi térítési díjak minden 

évben április 1-jén kerülnek bevezetésre.” 

6. § 

(1) A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. számú. melléklete az 1. melléklet szerint 

módosul. 

(2) A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. melléklet a 6/2023. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

1. A szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. számú. mellékletében foglalt táblázat helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

„ 
Gyermekek napközbeni ellátása: 

Gyermekétkeztetés: 

Ellátási forma Intézményi térítési díj ÁFA-val növelt napi összege 

bölcsődei gyermekétkeztetés 892 Ft/fő 

bölcsődei ellátáson kívüli gyermekétkeztetés 1411 Ft/fő 

óvodai korcsoport (4-6 év) 

napi háromszori étkezés 

ezen belül tízórai 

ezen belül ebéd 

ezen belül uzsonna 

 

932 Ft/fő 

184 Ft/fő 

564 Ft/fő 

184 Ft/fő 

általános iskolai korcsoport (7-10év) 

napi háromszori étkezés 

ezen belül tízórai 

ezen belül ebéd 

ezen belül uzsonna 

 

1210 Ft/fő 

229 Ft/fő 

752 Ft/fő 

229 Ft/fő 

általános iskolai korcsoport (11-14 év) 

napi háromszori étkezés 

ezen belül tízórai 

ezen belül ebéd 

ezen belül uzsonna 

 

1210 Ft/fő 

229 Ft/fő 

752 Ft/fő 

229 Ft/fő 

középiskolai korcsoport (15-18 év) kollégium 

napi háromszori étkezés 

ezen belül reggeli 

ezen belül ebéd 

ezen belül vacsora 

 

1941 Ft/fő 

550 Ft/fő 

841 Ft/fő 

550 Ft/fő 

középiskolai korcsoport (15-18 év) ebéd 841 Ft/fő 

szünidei étkezés (7-10 év és 11-14 év) ebéd 752 Ft/fő 

nyári tábor (7-10 év és 11-14 év) 

napi háromszori étkezés 

ezen belül reggeli 

ezen belül ebéd 

ezen belül uzsonna 

 

1210 Ft/fő 

229 Ft/fő 

752 Ft/fő 

229 Ft/fő 

Bölcsődei gondozás: A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 240 Ft/nyitvatartási nap 

A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásai: 

Időszakos gyermekfelügyelet: Intézményi térítési díj napi összege: 

heti 1–2 nap: 1.500 Ft/nap 

heti 3–5 nap: 1.000 Ft/nap 

félnapos ellátás heti 1–2 nap: 1.000 Ft/nap 

félnapos ellátás heti 3–5 nap: 650 Ft/nap 

Játszóház: Óradíj összege: 300 Ft/óra 

Sószoba: Havidíj összege: 200 Ft/hó (heti 2 alkalom, 

októbertől áprilisig) 

Szociális szolgáltatások: 

Étkeztetés: Intézményi térítési díj napi összege 

(ÁFA-val növelt): 

1150 Ft 

Intézményi térítési díj napi összege étel 

kiszállítása esetén (ÁFA-val növelt): 

1450 Ft 

Házi segítségnyújtás: Intézményi térítési díj egy órára 

megállapított összege: 

1200 Ft / óra 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Intézményi térítési díj: 

szociálisan rászoruló személy esetén: 55 Ft / nap / készülék 

szociálisan nem rászoruló személy 

esetén: 

270 Ft / nap / készülék 

Idősek Klubja: A nappali tartózkodás intézményi 

térítési díja: 

60 Ft / nap 

Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátása: Ellátási kategóriák: Intézményi térítési díj napi összege: 

csak napközbeni tartózkodást 

igénybevevők esetén 

100 Ft 

napközbeni tartózkodást és étkezést 

igénybevevők esetén 

1250 Ft 

Szociális szakellátások: 



Idősek Gondozóháza: Intézményi térítési díj napi összege: 5800 Ft/nap 

Idősek Otthona: Ellátási szintek: Intézményi térítési díjnapi összege: 

Demens részlegen ellátott jogosult 

esetében 

5000 Ft 

Emelt szinten ellátott jogosult esetében 5000 Ft 

Átlagos szinten ellátott jogosult 

esetében 

5000 Ft 

Az Idősek Otthonában az emelt szintű egyágyas szobában történő elhelyezéskor fizetendő egyszeri hozzájárulás összege: 1.825.000 Ft 

Gyermekjóléti alapellátások: 

Helyettes szülői ellátás: Intézményi térítési díj havi összege: 9900 Ft 

Intézményi térítési díj napi összege: 330 Ft 

  



2. melléklet a 6/2023. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

„7. melléklet a 45/2005. (X.28.) önkormányzati rendelethez 
Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: 

Jövedelem Fizetendő személyi térítési díj napi összege 

Elvitellel vagy helyben fogyasztással Házhoz szállítással 

30.000 Ft alatt 300 Ft 300 Ft 

30.001 - 45.000 Ft 380 Ft 440 Ft 

45.001 - 60.000 Ft 470 Ft 560 Ft 

60.001 - 75.000 Ft 570 Ft 700 Ft 

75.001 - 90.000 Ft 670 Ft 820 Ft 

90.001 - 120.000 Ft 820 Ft 1000 Ft 

120.001 - 160.000 Ft 900 Ft 1100 Ft 

160.001 - 200.000 Ft 980 Ft 1200 Ft 

200.001 - 240.000 Ft 1060 Ft 1300 Ft 

240.000 Ft felett 1150 Ft 1450 Ft 

A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: 

Jövedelem Fizetendő személyi térítési díj napi összege 

30.000 Ft alatt 300 Ft 

30.001 - 45.000 Ft 430 Ft 

45.001 – 60.000 Ft 490 Ft 

60.001 - 75.000 Ft 550 Ft 

75.001 - 90.000 Ft 610 Ft 

90.001 -120.000 Ft 750 Ft 

120.001 – 160.000 Ft 850 Ft 

160.001 – 200.000 Ft 1000 Ft 

200.001 - 240.000 Ft 1100 Ft 

240.000 Ft felett 1200 Ft 

Pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint demens személyek nappali ellátásáért 

fizetendő személyi térítési díj csökkentési rendszere: 

 

 

Jövedelem Fizetendő személyi térítési díj napi összege 

Csak napközbeni tartózkodás Napközbeni tartózkodás és étkeztetés esetén 

30.000 Ft alatt 60 Ft 300 Ft 

30.001 - 45.000 Ft 440 Ft 

45.001 – 60.000 Ft 530 Ft 

60.001 - 75.000 Ft 630 Ft 

75.001 - 90.000 Ft 730 Ft 

90.001 -120.000 Ft 880 Ft 

120.001 – 160.000 Ft 960 Ft 

160.001 – 200.000 Ft 100 Ft 1080 Ft 

200.001 - 240.000 Ft 1160 Ft 

240.000 Ft felett 1250 Ft 

(A díjak az ÁFA-t tartalmazzák) 

” 

 

 

 
 
 

 

 

 

  



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

7/2023. (III.27.) 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 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az elsőfokú döntés ellen benyújtott fellebbezés ügyében másodfokú szervként 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jár el.” 

2. § 

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

önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

(A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre gyógyszertámogatást 

állapíthat meg annak, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:   

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg) 

„aa) egyedülálló esetén a szociális vetítési alap összegének 300 %-át, 

ab) többszemélyes család esetén a szociális vetítési alap összegének 250 %- át,” 

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

önkormányzati rendelet 19. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

[Ha az igénylő olyan háztartásban él – kivéve az ápolást, gondozást nyújtó intézményben élőt 

–, amelynek tagjai kizárólag öregségi nyugdíjjal, rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátással 

rendelkeznek, a (2) bekezdés a) pontjától eltérően gyógyszertámogatásra való jogosultság 

állapítható meg akkor is, ha a kérelmező háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg] 

„a) egyszemélyes háztartás esetén a szociális vetítési alap összegének 380%-át, 

b) többszemélyes háztartás esetén a szociális vetítési alap összegének 325 %-át.” 

  



3. § 

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

önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

(Szociálisan rászoruló az a személy, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:   

háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg) 

„aa) egyszemélyes háztartás esetén a szociális vetítési alap összegének 275%-át, 

ab) többszemélyes háztartás esetén a szociális vetítési alap összegének 250 %-át;” 

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

önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

(Jogosult a támogatásra az a személy is, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:   

háztartásában élők mindegyike öregségi nyugdíjban, rehabilitációs vagy rokkantsági 

ellátásban részesül és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg) 

„aa) egyszemélyes háztartás esetén a szociális vetítési alap összegének 340%-át, 

ab) többszemélyes háztartás esetén a szociális vetítési alap összegének 285 %-át;” 

4. § 

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

önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

[A közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre a gyermekintézményben 

igénybe vett étkezés térítési díj megfizetéséhez gyermekétkeztetési támogatást állapíthat meg a 

köznevelési intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató 

nagykorú gyermeknek legfeljebb 25 éves korig, továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú 

gyermekre (a továbbiakban együtt: gyermek) tekintettel a törvényes képviselőnek, ha az alábbi 

együttes feltételeknek megfelel:   

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg] 

„aa) a szociális vetítési alap összegének 200 %-át, 

ab) egyedül nevelés esetén a szociális vetítési alap összegének 265 %-át;” 

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

önkormányzati rendelet 28. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A gyermekétkeztetési támogatás összege napi 350.- Ft, de havi összege nem haladhatja 

meg a fizetendő térítési díjat. A jogosult részére történő utalására havonta utólag, minden hónap 

15. napjáig kerül sor. A gyermek által igénybevett étkezési napok számát az étkezést biztosító 

szervezet a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig közli az önkormányzattal.” 

5. § 

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

önkormányzati rendelet 

1. 7. § (4) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap 

összegének” szöveg, 



2. 13. § b) pontjában a „mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének (a továbbiakban: 

nyugdíjminimum)” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

3. 18. § (2) bekezdés a) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális 

vetítési alap összegének” szöveg, 

4. 18. § (5) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap 

összegének” szöveg, 

5. 21. § (1) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrészek helyébe a „szociális vetítési 

alap összegének” szöveg, 

6. 21. § (3) bekezdés a) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális 

vetítési alap összegének” szöveg, 

7. 21. § (3) bekezdés b) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális 

vetítési alap összegének” szöveg, 

8. 21. § (3) bekezdés c) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális 

vetítési alap összegének” szöveg, 

9. 22. § (3) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap 

összegének” szöveg, 

10. 23. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a 

„szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

11. 23. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a 

„szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

12. 23. § (6) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap 

összegének” szöveg, 

13. 23. § (7) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrészek helyébe a „szociális vetítési 

alap összegének” szöveg, 

14. 24. § (1) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap 

összegének” szöveg, 

15. 24. § (5) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap 

összegének” szöveg, 

16. 24. § (6) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési 

alap” szöveg, 

17. 25. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „a nyugdíjminimum” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

18. 25. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „a nyugdíjminimum” szövegrész helyébe 

az „a szociális vetítési alap” szöveg, 

19. 25. § (2) bekezdésében az „a nyugdíjminimum” szövegrész helyébe az „a szociális 

vetítési alap” szöveg, 

20. 25. § (5) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap 

összegének” szöveg, 

21. 26. § (1) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrészek helyébe a „szociális vetítési 

alap összegének” szöveg, 

22. 26. § (4) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap 

összegének” szöveg, 

23. 26/A. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a 

„szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

24. 26/A. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a 

„szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

25. 26/B. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a 

„szociális vetítési alap összegének” szöveg, 

26. 26/B. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a 

„szociális vetítési alap összegének” szöveg, 



27. 27. § (2) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrészek helyébe a „szociális vetítési 

alap összegének” szöveg 

lép. 

6. § 

Hatályát veszti a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2022. (III. 

18.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés i) pontja. 

7. § 

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  

8/2023. (III.27.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 23/2013. 

(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (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 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 23/2013. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (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 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

2. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 23/2013. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet az 1. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki: 

„1. Általános rendelkezések” 

3. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 23/2013. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 

2. § 13. pontjában meghatározott terület, továbbá a közforgalom elől el nem zárt magánút. 

b) Házszámozandó ingatlan: olyan ingatlan, aminek a központi címregiszterről és 

címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján 

címmel kell rendelkeznie.” 

4. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 23/2013. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet a 3. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki: 

„2. A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok” 

  



5. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 23/2013. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, utótagként a Korm. rendelet 1. 

mellékletében tételesen felsorolt jellegből áll.” 

6. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 23/2013. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet a 6. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki: 

„3. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok” 

7. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 23/2013. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A házszám-megállapítására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni.” 

8. § 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 23/2013. (VI.28.) 

önkormányzati rendelet a 11. §-át megelőzően a következő alcím címmel egészül ki: 

„4. Záró rendelkezések” 

9. § 

Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 

23/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 

a) „I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” címe, 

b) „II. A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK” címe, 

c) „III. A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK” címe, 

d) „IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK” címe. 

10. § 

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  

9/2023. (III.27.) 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 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

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

önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

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

önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik 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 

 

 

 

 

Szelvények (nyomtatható verzió) 

  

https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/38348/melleklet.zip


1. melléklet a 9/2023. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

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

önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„ 

övezeti jel elhelyezhető rendeltetés 

 lakó- helyi lakosság ellátását 

szolgáló kereskedelmi-

, szolgáltató- 

hitéleti-, nevelési-, 

oktatási-, 

egészségügyi-, 

szociális- 

kulturális- munkásszá

llás 

kivételével 

szállás 

jellegű- 

Lke-1 telkenként 

legfeljebb 2 lakás 

igen 

Lke-2 telkenként 

legfeljebb 2 lakás 

Lke-3 telkenként 

legfeljebb 2 lakás 

Lke-4 telkenként 

legfeljebb 4 lakás 

Lke-5 telkenként 

legfeljebb 2 lakás 

Lke-6 telkenként 

legfeljebb 2 lakás 

Lke-7 telkenként 

legfeljebb 2 lakás 

Lke-8 telkenként 

legfeljebb 2 lakás 

Lke-9 telkenként 

legfeljebb 4 lakás 

Lke-10 telkenként 

legfeljebb 6 lakás 

Lke-11 telkenként 

legfeljebb 1 lakás 

Lke-12 telkenként 

legfeljebb 2 lakás 

Lke-13 telkenként 

legfeljebb 2 lakás 

Lke-14 telkenként 

legfeljebb 2 lakás 

Lke-15 telkenként 

legfeljebb 2 lakás 

Lke-16 telkenként 

legfeljebb 2 lakás 

” 



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

önkormányzati rendelet 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő „Lke-16” sorral 

egészül ki: 

„ 

Lke-16 20 m,    

720 m2 

kialakult oldalhatáron 

álló 

400 m2 

telekterületig 40 

%,    

400-720 m2 

telekterületre 

vetítetten 28,75 

%;    

720 m2-nél 

nagyobb telek 

esetén 35 % 

Homlokzatmagas

ság:    

7,5 m    

Épületmagasság: 

   

6,5 m 

5 m 50% 

”  



2. melléklet a 9/2023. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

 

„25. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZÉSZ_05szelvény_230323.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 

  



3. melléklet a 9/2023. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

„26. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZÉSZ_06szelvény_230323.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 

  



4. melléklet a 9/2023. (III.27.)  önkormányzati rendelethez 

„28. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZÉSZ_07szelvény_230323.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 

  



5. melléklet a 9/2023. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

„29. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZÉSZ_08szelvény_230323.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 

  



6. melléklet a 9/2023. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

„32. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZÉSZ_11szelvény_230323.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 

  



7. melléklet a 9/2023. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

„33. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZÉSZ_12szelvény_230323.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 

  



8. melléklet a 9/2023. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

„37. melléklet 

(A melléklet szövegét a(z) ZÉSZ_16szelvény_230323.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 

 

 
  



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  

10/2023. (III.27.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló  

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

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról 

és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a mozgóképről szóló 

2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 9. §-ában és 104. § (1) bekezdés e) pontjában, a közterület-felügyeletről 

szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (1) bekezdésében, 142/B. §-ában, 142/C. § (1)-(2) 

bekezdésében és 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) 

bekezdésében foglalt rendelkezése alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § 

(2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a közigazgatási szabályszegések 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 5. § 16. pontja 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Közterület-használati engedély szükséges a közterület alábbi célokra történő 

igénybevételéhez:) 

„16.  könnyűszerkezetes tetővel fedett vagy fedetlen vendéglátóipari előkert, kerthelyiség, 

terasz közterületen történő kialakításához;” 

(2) A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 5. §-a a 

következő 17. ponttal egészül ki: 

(Közterület-használati engedély szükséges a közterület alábbi célokra történő 

igénybevételéhez:) 

„17.  elektromos rollereknek kölcsönzési célú elhelyezéséhez.” 

2. § 

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

alcímmel egészül ki: 

„7/A. Elektromos rollerek kölcsönzési célú elhelyezésére vonatkozó különös szabályok 

25/A. § 

(1) Elektromos rollereknek közterületeken történő kölcsönzési célú elhelyezése, tárolása 

vonatkozásában a rendelet szabályait a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) Közterületeken kölcsönzési célú elektromos roller - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik 

- kizárólag az erre a célra kijelölt, legalább 1 m2, legfeljebb 2 m2 nagyságú, a 25/B. § (1) 



bekezdésében foglaltak szerint külső jelzéssel megjelölt és szilárd burkolattal ellátott, 

kifejezetten és kizárólag kölcsönzési célú elektromos rollerek elhelyezésére kialakított területen 

(továbbiakban: e-roller pont) helyezhető el és tárolható. Erre vonatkozó közterület-használati 

engedélyt a kölcsönzési célú elektromos rollerekkel rendelkező e-roller szolgáltató (a 

továbbiakban: szolgáltató) kérhet. 

(3) Két e-roller pont között a távolság legalább 100 méter. Egy e-roller ponton egy időben 

négyzetméterenként legfeljebb négy kölcsönzési célú elektromos roller helyezhető el és 

tárolható.  

(4) A szolgáltató az általa üzemeltetett kölcsönzési célú elektromos rollereket csak érvényes 

közterület-használati engedély birtokában helyezheti el és tárolhatja közterületen. 

(5) Nem adható közterület-használati engedély olyan kölcsönzési célú elektromos roller 

elhelyezéséhez, tárolásához, amely a vonatkozó jogszabályok szerint megkövetelt műszaki 

követelményeknek nem felel meg. 

(6) A közterület-használati engedély iránti kérelemben meg kell jelölni 

a) az e-roller pontokon elhelyezni kívánt kérelmezett elektromos rollerek számát, 

b) az elhelyezni kívánt elektromos rollerek 

ba) típusát, 

bb) tömegét kilogrammban, hosszát, szélességét és magasságát, 

bc) az egyedi azonosító jeleit, 

c) az elektromos roller kölcsönzési szolgáltatás során a szolgálató által alkalmazott 

logisztikai, technikai, informatikai megoldásokat, 

d)  az e-roller pontok címét, GPS-koordinátáit, területét m2-ben 

is. 

(7) A közterület-használati engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az elektromos rollerek 

vonatkozó műszaki követelményeknek való megfeleléséről szóló igazolást és a szolgáltató által 

nyújtani tervezett elektromos roller kölcsönzési szolgáltatás általános szerződési feltételeit is. 

25/B. § 

(1) Az e-roller pontot és annak területi határát ideiglenes, eltávolítható módon felfestett, fehér 

színű burkolati jel jelöli, amelynek elkészítéséről a szolgáltató gondoskodik a közterület-

használati engedély érvényességét követően, amely nélkül a szolgáltatás nem kezdhető meg. 

(2) Az e-roller pontok kijelölése és használata során a szolgáltatónak biztosítani kell, hogy az 

elektromos rollerek elhelyezése a közúti várakozóhelyek járművekkel való használatát, 

járdákon és tereken a gyalogos közlekedést, valamint rendezvények tartását ne akadályozza, a 

közúti közlekedés rendjét, a biztonságos járműközlekedést semmilyen módon ne zavarja. 

(3) Az e-roller pontra adott közterület-használati engedély külön rendelkezés nélkül önmagában 

nem jogosít a közterület felületének, az útburkolatnak az (1) bekezdésben foglaltakon túli egyéb 

módon történő megváltoztatására. 

25/C. § 

(1) Kölcsönzési célú elektromos rollerek közterületen történő elhelyezése, tárolása céljából 

akkor adható közterület-használati engedély a szolgáltató részére, ha az 



a) az általa üzemeltetett valamennyi elektromos rollert olyan jól látható egyedi azonosító 

jellel látta el, amely a latin ábécé nagybetűiből és arab számokból képzett, legalább négy 

karakterből áll, 

b) elektromos rollerek kölcsönzésére vonatkozó szerződés megkötésére előre meg nem 

határozott személyek számára nyilvánosan ajánlatot tett közzé; 

c) olyan nyilvántartó szoftvert működtet, amely biztosítja az elektromos rollerek e-roller 

ponton történő elhelyezése helyének és időtartamának, valamint az adott roller adott 

időpontban fennálló használati állapotának (kölcsönzött, vagy kölcsönzésre váró) hiteles 

rögzítését és folyamatos nyomon követhetőségét; 

d) hozzáférést biztosít a Közterület-felügyelet számára a c) pontban megjelölt szoftver - 

személyes adatokat nem tartalmazó - adataihoz a közterület-használat 

szabályszerűségének ellenőrzése céljából. 

(2) A szolgáltató egy kérelemben igényli a valamennyi e-roller pontra irányuló engedélyt. A 

szolgáltató részére valamennyi általa igényelt e-roller pontra vonatkozóan csak együttesen, 

ugyanazon döntéssel lehet közterület-használatot engedni. 

25/D. § 

(1) Jogellenesen használja a közterületet az a szolgáltató, 

a) amelynek a közterületen elhelyezett, tárolt kölcsönzési célú elektromos rollere a 

vonatkozó jogszabályok szerint megkövetelt műszaki követelményeknek nem felel meg; 

b) amelynek a kölcsönzési célú mikromobilitási eszköze közterület-használati engedély 

nélkül, vagy a közterület-használati engedélyben foglaltaktól eltérően kerül elhelyezésre, 

tárolásra az e-roller ponton; vagy 

c) amelynek a kölcsönzési célú elektromos rollere 60 percet meghaladóan az e-roller ponton 

kívül kerül elhelyezésre, tárolásra a közterületen. 

(2) Jogellenes közterület-használat esetén a szolgáltató a jogellenesen elhelyezett, tárolt 

elektromos rollerei után a jogellenes használattal érintett napokra 3000,- Ft/eszköz/nap 

közterület-használati díjat köteles megfizetni. 

25/E. § 

(1) A használatba vevő a kölcsönzési célú elektromos rollereinek elhelyezésével és tárolásával 

megvalósuló közterület-használatért e-roller pontonként közterület-használati díjat köteles 

fizetni. 

(2) A közterület-használat megszűnését követő 21 napon belül a szolgáltató köteles eltávolítani 

az e-roller pont megjelölésére alkalmazott ideiglenes, eltávolítható módon felfestett burkolati 

jelet. Egyúttal köteles a közterület eredeti állapotát helyreállítani. 

(3) Amennyiben a szolgáltató a (2) bekezdés szerinti kötelezettségét elmulasztja, az jogtalan 

közterület-használatot valósít meg, amely miatt a 28. § (7) bekezdésében meghatározott 

bírságot e-roller pontonként kell kiszabni.” 

3. § 

A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. 

melléklet szerint módosul. 

 



4. § 

Ez a rendelet 2023. március 29-én lép hatályba. 

 

 

 

Balaicz Zoltán sk. 

polgármester 

dr. Kovács Gábor sk. 

címzetes főjegyző 

 

  



1. melléklet a 10/2023. (III.27.) önkormányzati rendelethez 

1. A közterületek használatáról szóló 23/2021. (IV.12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében 

foglalt táblázat a következő 37. sorral egészül ki: 

„ 

37. Elektromos rollerek 

kölcsönzési célú elhelyezése 

Ft/e-roller 

pont/hó/m2 

5000 3500 2000 

”



A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI  

 

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról  

 

 ZMJVÖK 18/2023. (III.23.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

polgármester jelentését a 368/2003. (XII.18.), 263/2005. (X.20.), 61/2016/2. 

(IV.14.), 223/2021/3. (IX.08.), 120/2022/3. (VII.28.), 131/2022/3. (IX.15.), 

142/2022/II.1., II.2., II.3., II.5., II.6., II.7. (X.20.), 143/2022/16., 31. (X.20.), 

162/2022. (XI.17.), 200/2022/I.1., I.3., I.5. (XII.15.), 201/2022/3. (XII.15.), 

4/2023. (II.15.), 6/2023. (II.15.), 7/2023. (II.15.), 8/2023. (II.15.), 12/2023/1. 

(II.15.), 13/2023/1.1., 2.1., 3.1. (II.15.), 14/2023/3. (II.15.) lejárt határidejű 

közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja. 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése: 

1. az 55/2019. (IV.11.) határozata 2. pontjának végrehajtási határidejét 

2023. augusztus   31-re módosítja. 

2. a 127/2019. (VIII.08.) határozata 2. pontjának végrehajtási határidejét 

2023. augusztus  31-re módosítja. 

3. a 260/2021. (XI.18.) határozata végrehajtási határidejét 2023. december 

31-re módosítja.   

4. a 194/2022. (XII.15.) határozata adásvételi szerződés aláírásának 

tervezett időpontja feladat végrehajtási határidejét 2023. május 11-re 

módosítja. 

5. a 200/2022. (XII.15.) határozata I.2. pontjának végrehajtási határidejét 

2023. szeptember 30-ra módosítja. 

6. a 200/2022. (XII.15.) határozata I.4. és II. pontjának végrehajtási 

határidejét 2024. január 31-re módosítja.  

7. a 142/2022. (X.20.) határozata II.4. pontját hatályon kívül helyezi.  

8. a 152/2022. (XI.17.) határozata II. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

 

Tárgy:  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg 

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

módosítása, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (Vizslaparki u., Köztársaság u., 

Flextronics) 

 

 ZMJVÖK 19/2023. (III.23.) határozata 

 

I.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Közlönyében való megjelentetését követő ötödik napi 

hatállyal elfogadja  

1.  A Virágzó Mező utca nyugati oldalán az építési vonal törlését 

2.  A Gyümölcsös utca északi oldalán található tömbök szabályozásának 

módosítását 

3.  Becsali városrészben a 24931/1 és 24931/2 hrsz-ú úttól északra található 

tömb szabályozásának módosítását 

4.  Borostyán soron a 23491, 23492 és 23493 hrsz-ú ingatlanok és 

környezetük szabályozásának módosítását 



5.  Átalszegett, Csendes, Hoffhalter Rudolf és Závodszky utcák által határolt 

tömb szabályozásának módosítását 

6.  Rozmaring utca keleti oldalán lévő tömb területén a szabályozás 

módosítását 

7.  Erzsébethegyi úton a 17656 hrsz-ú ingatlan szabályozásának módosítását 

8.  A Kosztolányi utcában a vasúti üzemi területet érintően a szabályozás 

módosítását 

 illetően Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének 

leírását az előterjesztés 5. melléklete, valamint a Településszerkezeti 

Tervét az előterjesztés 6. melléklete szerinti tartalommal. 

 

 A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon.  

 

 Határidő:  2023. április 15. 

 Felelős:   Balaicz Zoltán polgármester 

 

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

kidolgozása során a Vizslaparki út szabályozásának felülvizsgálatát támogatja. 

 

 A Közgyűlés igazolja, hogy a Vizslaparki út 3397 hrsz-ú ingatlan nyugati 

telekhatárán a beépítésre szánt terület növelésére a település már beépítésre 

kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, a beruházás helyhez kötött, mivel 

a hatályos szabályozási tervben szereplő közlekedési területek a 

településrendezési terv módosításával a meglévő beépítésre szánt területekhez 

kapcsolódnak. 

 A településterv módosítása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt követelményeknek megfelel. 

 

 A Közgyűlés a tervezett lakóterületi fejlesztés érdekében kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 3397 és 3430 hrsz-ú ingatlanokat. 

 

 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 10. 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. május 31. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 



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

kidolgozása során a Köztársaság út déli részén út és gépjárművárakozóhely 

kialakítása érdekében a szabályozás felülvizsgálatát támogatja. 

 

 A településterv tervezett módosítása az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben foglalt követelményeknek 

megfelel. 

 

 A Közgyűlés a tervezett út és gépjárművárakozóhely kialakítása érdekében 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 596/45, 596/46, 596/47, 

596/48, 596/63, 596/67 és a 596/68 hrsz-ú ingatlanokat valamint a tervezett 

beruházáshoz kapcsolódóan, a biológiai aktivitás érték egyenlegének fenntartása 

kapcsán érintett ingatlanokat. 

 

 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 10. 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. május 31. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

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

kidolgozása során a Posta utca, Flextronics „B” telephelye fejlesztése, bővítése 

érdekében a szabályozás felülvizsgálatát támogatja. 

 

 A Közgyűlés a Posta utca, Flextronics „B” telephelye fejlesztése, bővítése 

érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 1484/13, 

1484/18 és a 1484/19 hrsz-ú ingatlanokat. 

 

 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 10. 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. május 31. 

 Felelős:      Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  Kivett közút és kivett saját használatú út elnevezése 

 

 ZMJVÖK 21/2023. (III.23.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg, 

Ola településrészen található 25949/5 hrsz-ú kivett saját használatú útnak a 

Bodzavirág utca elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2023. március 23. 

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett saját használatú út 

elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő:  2023. április 15.  

 Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszeg, 

Gálafej településrészen található 22125/2 hrsz-ú kivett közútnak a Lovas utca 

elnevezést adja. 

 Az elnevezés időpontja: 2023. március 23.  

 A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a kivett saját használatú út 

elnevezésével kapcsolatos további feladatok ellátásáról gondoskodjon. 

 

 Határidő:  2023. április 15.  

 Felelős:  Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

elbírálásának rendjéről szóló szabályzat módosítása 

 

 ZMJVÖK 22/2023. (III.23.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről szóló 

szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) módosítását 2023. április 01-i hatállyal 

jóváhagyja az alábbiak szerint: 

A Szabályzat V. pontjának 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„Szociálisan rászoruló különösen az a pályázó, akinek a háztartásában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 400 %-át és vagyonnal nem 

rendelkezik.”  

 



A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Szabályzat közzétételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2023. április 01. 

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 

 

 

Tárgy:  Alapítványok támogatása 

 

 ZMJVÖK 23/2023. (III.23.) 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. 

Peter Cerny Alapítvány a 

Beteg Koraszülöttek 

Gyógyításáért 

orvosi eszközök beszerzése 50.000 Ft 

2. 
Zalaegerszegi Ganz Ábrahám 

Diák Alapítvány 
Ganz Apród Kupa 150.000 Ft 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2023. május 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Humánigazgatási Bizottságának 17/2023. (III.13.) határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi alapítványok részére a 2023. évi költségvetési rendelet 

szerint a kulturális és ifjúsági feladatellátásra vonatkozó keret terhére biztosít 

támogatást: 

Ssz. Alapítvány megnevezése Pályázott cél 
Támogatás 

összege (Ft) 

1. 

Családfesztivál Kulturális 

Művelődési és Közösségi 

Alapítvány 

2023. évi működési támogatás 125.000 

2. 
Egerszegi Fúvószene 

Alapítvány 
2023. évi működési támogatás 550.000 

3. 
Besenyő a 2000-es években 

Alapítvány 
2023. évi működési támogatás 315.000 

4. Pózváért Alapítvány 2023. évi működési támogatás 242.000 

 

  



A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2023. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humánigazgatási 

Bizottsága 18/2023. (III.13.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az 

alábbi alapítvány részére biztosít támogatást az intézmények és civil szervezetek 

támogatása, rendezvényeik finanszírozása kerete terhére: 

Ssz. 
Alapítvány 

megnevezése 
Pályázott cél 

Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
Kincskereső 

Alapítvány 

A Petőfi Sándor Magyar- Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 150. 

évfordulójára kiadott jubileumi évkönyv 

költségei 

150.000.- Ft 

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2023. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

IV. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalaegerszeg 

Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa 2/2023. (III.03.) határozatában 

foglaltaknak megfelelően, az alábbi szervezetek részére biztosít támogatást a 

Városi Idősügyi Tanács feladatai keret terhére: 

Ssz. 
Intézmény, Egyesület, 

Alapítvány megnevezése 
Pályázott cél 

Támogatás 

összege (Ft) 

1. 
Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub 2023. évi 

rendezvényei, programjai költségei 
40.000 

2. 
Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ 

Kertvárosi Nyugdíjas Klub 2023. évi 

rendezvényei, programjai költségei 
40.000 

3. 
Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ 

Évgyűrűk Nyugdíjas Klub 2023. évi 

rendezvényei, programjai költségei 
40.000 

4. 
Összefogás Botfáért 

Egyesület 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2023. évi 

rendezvényei, programjai költségei 
40.000 

5. 
Gyöngyvirág Nyugdíjas 

Egyesület 

2023. évi rendezvényei, programjai 

költségei 
40.000 

6. 
Nyugdíjas Pedagógus 

Egyesület 

2023. évi rendezvényei, programjai 

költségei 
40.000 

7. 
Zalaegerszegi Asztma Klub 

Egyesület 

Mezőgazdasági Nyugdíjasok Klubja 

2023. évi rendezvényei, programjai 

költségei 

40.000 

8. Összefogás Egyesület 
Hóvirág Nyugdíjas Klub 2023. évi 

rendezvényei, programjai költségei 
40.000 

9. 
Közlekedéstudományi 

Egyesület 

Zala Megyei Területi Szervezet Senior 

Szakcsoport 2023. évi rendezvényei, 

programjai költségei 

40.000 



10. 

Zala Megyei 

Katasztrófavédelmi Tűzoltó 

és Polgári Védelmi 

Nyugdíjasok Egyesülete 

2023. évi rendezvényei, programjai 

költségei 
40.000 

11. 
Besenyő a 2000-es Években 

Alapítvány 

Nyugdíjas Klub 2023. évi 

rendezvényei, programjai költségei 
40.000 

12. Egészség Egyesület 
2023. évi rendezvényei, programjai 

költségei 
40.000 

13. 
Páterdomb a Kultúráért 

Egyesület 

2023. évi rendezvényei, programjai 

költségei 
40.000 

14. 
Keresztury Dezső Városi 

Művelődési Központ 

Városi Nyugdíjas Táncklub 2023. évi 

rendezvényei költségeire 
40.000 

 

A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére. 

 

Határidő: 2023. április 30. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  Zalaegerszeg, 0159/16 hrsz-ú ingatlan (volt Nyírfa Csárda) hasznosítása 

 

 ZMJVÖK 24/2023. (III.23.) határozata 

 

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 

4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) alapján pályázati 

eljárás lefolytatása nélkül, 2023. április 1. napjától 2036. március 31. napjáig 

terjedő 13 év határozott időre bérbe adja a Zalaegerszeg, 0159/16 hrsz-ú, 1949 

m2 nagyságú „ kivett csárda és udvar” megnevezésű ingatlant Schwáger Konrád 

részére egyedi döntéssel megállapított bruttó 66.040,- Ft/hó (52.000,-Ft + 

14.040,-Ft ÁFA) bérleti díj meghatározásával. 

 

A bérleti szerződésben szerepeltetni kell legalább az alábbi feltételeket: 

- A bérleti díj összege minden évben emelkedik a KSH által közölt hivatalos 

infláció mértékével. 

- A bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg bérlőnek 2 havi bruttó 

bérleti díjnak megfelelő óvadékot kell megfizetnie, melynek összege 

132.080,- Ft. 

- A bérlő köteles a bérlemény használatával járó közüzemi költségeket 

megfizetni. 

- A bérlő vállalja a bérbeadót terhelő tetőfelújítás elvégzését 2 év teljesítési 

határidővel, mely vállalás nem teljesítése esetén az önkormányzat a 

szerződést felmondhatja. 

- A bérlőnek a tetőfelújítási munkákra vonatkozóan külön megállapodást 

kell kötnie az önkormányzattal. 

- A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy amennyiben az Alsóerdő 

fejlesztése miatt az Önkormányzat igényt tart az ingatlanra, a bérleti 

szerződés az Önkormányzat által küldött írásbeli értesítést követő 180. 

napon megszűnik. 



- Amennyiben a bérleti szerződés bármely okból annak lejárata előtt 

megszűnik, a bérlő és az önkormányzat elszámol egymással az 

önkormányzat által elismert beruházás maradványértékéről. 

 

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 

4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) 45. § (1) előírásai 

alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy 

Schwáger Konrád bérlő a Zalaegerszeg, 0159/16 hrsz-ú, 1949 m2 nagyságú 

„kivett csárda és udvar” megnevezésű ingatlanon található épület tetőfelújítását 

a bérbeadó helyett elvégezze.  

 

 A tetőfelújítás minimálisan elvárt műszaki paraméterei: 

o meglévő faszerkezet teljes bontása a talpszelemenig, 

o új vasbeton koszorú készítése, 

o eredetivel megegyező tetőforma visszaállítása, 

o tető rétegrend: páraáteresztő fólia (alátéthéjazat), ellenléc, léc, cserép, 

o javasolt a födém hőszigetelése 

 

 A közgyűlés hozzájárul, hogy a tetőfelújítás számlával igazolt költségei – 

maximum bruttó 6.604.000,-Ft (5.200.000,-Ft + ÁFA) erejéig – a felújítás 

teljesítését követően a bérleti díjba beszámításra kerüljenek. A beszámítás havi 

összegét úgy kell meghatározni, hogy a mindenkori bérleti díjnak legalább az 

ÁFA tartalma a bérlő által megfizetésre kerüljön. 

 

 A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a tetőfelújításról és a költségek 

bérleti díjba történő beszámításról szóló megállapodás aláírására.  

 

 Határidő: 2023. március 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  A víziközmű vagyonra vonatkozó 2023. évi felújítási és pótlási terv, valamint 

ennek megvalósítására kötött vállalkozási szerződés módosítása, illetve új vállalkozási 

szerződések megkötése a Zalavíz Zrt-vel 

 

 ZMJVÖK 25/2023. (III.23.) határozata 

 

1.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési 

szerződés keretében az önkormányzat ivóvíz- vagyonára vonatkozó módosított 

2023. évi felújítási és pótlási tervét azzal, hogy az egyes feladatok az ivóvíz 

ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében 

kerülnek meghatározásra. 



Az ivóvíz vagyonra vonatkozó 2023. évi felújítási és pótlási terv 

 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Nettó becsült 

költség (eFt) 

I. 2022. évből áthúzódó feladatok:  

1. 
Ivóvízhálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges 

eseményvezérelt felújítások 
6 001 

2. Ebergényi u. vízvezeték rekonstrukció mérnöki munkával 153 500 

3. Igazgatási díj  82 

4.  Tervezés 5 440 

 Összesen (I.): 165 023 

 2023. évi feladatok:   

1. 
Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges 

eseményvezérelt felújítások  
40 000 

2. 
KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 ivóvizes kivitelezési munkák (részben 

FAD, részben egyenes ÁFA) 
200 733 

3. 
KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 ivóvizes mérnöki (egyenes ÁFA) és 

műszaki ellenőri  (alanyi mentes) munkák  
2 472 

4. 
Szent László u. [Dobó K. u. – József Attila u. közötti szakasz] 

ivóvízvezeték rekonstrukció 
14 900 

5. Zalaegerszeg, Ebergényi u. ivóvízvezeték kiváltás II. ütem 1 137 

6. Tervezés 5 533 

7. Igazgatási díjak  250 

 Összesen (II.): 265 025 

  Ivóvízágazat mindösszesen (I.+II.): 430 048 

 

1.1.  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű 

Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse. 

  

 Határidő:  2023. április 15. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

1.2.  A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, 

hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési 

szerződésnek megfelelően, 2023. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  

 Határidő:  2023. december 31. 

 Felelős:  felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

2.  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési 

szerződés keretében az Önkormányzat szennyvíz vagyonára vonatkozó 2023. 

évi felújítási és pótlási tervet azzal, hogy az egyes feladatok a szennyvíz ágazatra 

vonatkozóan az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében kerülnek 

meghatározásra. 

 

  



A szennyvíz vagyonra vonatkozó 2023. évi felújítási és pótlási terv 

 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Nettó becsült 

költség (eFt) 

I. 2022. évből áthúzódó feladatok:  

1. 
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges 

eseményvezérelt felújítások 
3 838 

2. Ebergényi u. szennyvízvezeték-rekonstrukció mérnöki munkával 137 200 

3. Tervezések 6 510 

 Összesen (I.):  147 548 

II. 2023. évi feladatok:   

1. 
Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges 

eseményvezérelt felújítások 
65 000 

2. 
KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 szennyvizes kivitelezési munkák 

(részben FAD, részben egyenes ÁFA) 
260 925 

4. 
KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 szennyvizes mérnöki (egyenes ÁFA) 

és műszaki ellenőri  (alanyi mentes) munkák  
3 059 

5. 
Kosztolányi u. adott szakaszok [béleléssel történő] 

szennyvízrekonstrukciója 
178 533 

6. Kosztolányi D. u. szennyvízcsatorna rekonstrukció tervezése 1 620 

7. Zalaegerszeg, Ebergényi u. szennyvízvezeték kiváltás II. ütem 1 415 

8. Pózva u. III. ütem szennyvízcsatorna rekonstrukció 41 000 

9. Igazgatási díjak 250 

10. TARTALÉK 187 990 

 Összesen (II.): 739 792 

  Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.): 887 340 

 

2.1.  A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű 

Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse. 

  

 Határidő: 2023. április 15. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2.2.  A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, 

hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési 

szerződésnek megfelelően, 2023. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  

 Határidő: 2023. december 31. 

 Felelős: felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató 

 

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapján az 

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

víziközmű vagyonra vonatkozó, 2023. évi felújítási és pótlási tervben elfogadott 

– alábbi víziközmű-fejlesztés megvalósítására kötött vállalkozási szerződés 

műszaki tartalom módosulása miatti vállalási díját módosítja.   

  



 

 

3.1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződések további részleteiről történő 

tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a szerződések elkészítésére, és 

felhatalmazza azok aláírására.  

 

 Határidő: 2023. április 15. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

3.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatóját, hogy az in-house feltételek olyan 

változása esetén, melyek alapján a szerződés már nem lenne fenntartható, 

haladéktalanul jelezzen a polgármester felé a szerződés felülvizsgálata 

érdekében. 

 

 Határidő:  folyamatos 

 Felelős:  Észak-zalai víz- és Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatója 

 

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 9. § (1) bekezdés i.) pontja alapján az Észak-

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

szerződés(eke)t köt a víziközmű vagyonra vonatkozó, 2023. évi felújítási és 

pótlási tervben elfogadott alábbi víziközmű-fejlesztések megvalósítására, az 

előterjesztésben részletezett műszaki tartalommal:  

 

Az építési beruházásra vonatkozó szerződéseknek legalább az alábbi 

szerződéses feltételeket kell tartalmazniuk:  

- Fizetési feltételek: a szerződés finanszírozása a „Modern Városok Program 

keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése” során 

rendelkezésre áll. 

- A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele: 

• kivitelezői nyilatkozat arról, hogy a megvalósult állapot az előírt műszaki 

tartalommal, anyagokkal és előírt minőségben valósult meg, 

• a beépítésre került anyagok megfelelőségének igazolásai (a minőségi 

bizonylatok). 

- Szerződéses biztosítékok:  

• késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap, 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Érintett  

ágazat 

régi 

vállalkozási díj 

(nettó Ft) 

aktualizált 

vállalkozási díj 

(nettó Ft) 

1. 

Szent László u. [Dobó K. u. – József 

A. u. közötti szakasz] ivóvízvezeték 

rekonstrukció 

ivóvíz 13.500.000 14.900.000 

S.sz. Felújítási cél megnevezése 
Érintett 

ágazat 

Teljesítési 

határidő 

Vállalkozási díj 

(nettó Ft) 

2. 
Zalaegerszeg, Ebergényi u. ivóvíz és 

szennyvíz-közmű kiváltások II. ütem 

ivóvíz/ 

szennyvíz 
2023.05.31 2.551.900 

3. 
Pózva u. III. ütem szennyvízcsatorna 

rekonstrukció – Vasút u. 
szennyvíz 2023.12.05 41.000.000 



• hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibás teljesítése miatt felmerülő késedelem 

tartamára (a hiba kijavításáig) önkormányzat a nettó vállalkozói díj 1 %/nap - 

összegű hibás teljesítési kötbér kivetésére jogosult, 

• meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés Vállalkozó szerződésszegése 

következtében meghiúsul, Önkormányzat az ÁFA nélkül számított vállalkozási 

díj 20%-ával egyező összegű meghiúsulási kötbér kivetésére jogosult. 

- Szavatosság: Vállalkozó jog- és kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a 

teljesítése keretében nyújtott szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek 

jelen Szerződésben meghatározott megrendelői elvárásoknak, valamint 

jogszabályi követelményeknek, a nyújtott szolgáltatások alkalmasak a szerződés 

céljának betöltésére.  

- Jótállás: Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől 

(műszaki átadás-átvétel) kezdődően 60 hónap.  

- Többletmunka, pótmunka: Szerződő felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy a 

Ptk 6:244. § szerinti többletmunka és pótmunka fogalmával tisztában vannak: 

• Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a vállalkozási szerződés jellegére 

tekintettel az átalánydíjon felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a 

többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult.  

• Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával 

kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének 

időpontjában nem volt előrelátható.  

- A szerződésszegés jogkövetkezményeit a szerződésben rögzíteni kell.  

- Alvállalkozó igénybevétele: Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt köteles a Megrendelőnek minden a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót 

előzetesen bejelenteni.  

 

4.1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szerződések további részleteiről történő 

tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a szerződések elkészítésére, és 

felhatalmazza azok aláírására.  

 

Határidő: 2023. április 15. 

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

4.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Észak-zalai Víz- és 

Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatóját, hogy az in-house feltételek olyan 

változása esetén, melyek alapján a szerződés már nem lenne fenntartható, 

haladéktalanul jelezzen a polgármester felé a szerződés felülvizsgálata 

érdekében. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt elnök-vezérigazgatója 

 

 

  



Tárgy:  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2023-2028-as időszakra vonatkozó Települési 

Környezetvédelmi Programjának, valamint a Települési Szennyvízkezelési Program 

felülvizsgálatának elfogadása 

 

 ZMJVÖK 26/2023. (III.23.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Végh 

és Végh MKT Kft. által a 2023-2028. időszakra elkészített Települési 

Környezetvédelmi Programot.  

  

 Határidő: 2028. december 31. 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Végh 

és Végh MKT Kft. (9500 Celldömölk, Sági u. 43.) által készített Települési 

Szennyvízkezelési Program 2022. évi felülvizsgálatát. Továbbá kijelenti, hogy a 

felszín alatti vízbázis védelme, illetve egyéb környezeti károk megelőzése 

érdekében – közcsatornára történő rákötés hiányában – az egyedi 

szennyvízelhelyezés módja Zalaegerszeg közigazgatási területén kizárólag a zárt 

szennyvízgyűjtőben való gyűjtés. 

  

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  Tájékoztató Zalaegerszeg város Környezetvédelmi Programjának 

végrehajtásáról, valamint a 2023. évi Cselekvési Terv meghatározása 

 

 ZMJVÖK 27/2023. (III.23.) határozata 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja Zalaegerszeg 

város Környezetvédelmi Programjának végrehajtásáról szóló tájékoztatót és a 2023. 

évi Cselekvési Tervet. Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltak 

alapján tájékoztassa a lakosságot a város környezeti állapotáról. 

 

Határidő:   2023. május 31.  

Felelős:   Balaicz Zoltán polgármester 

 

 

Tárgy:  Tájékoztató a Kontakt Nonprofit Kft. 2022. évi támogatott munkaerő-kölcsönzési 

tevékenységéről 

 

 ZMJVÖK 28/2023. (III.23.) határozata 

 

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt 

Nonprofit Kft. 2022. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről szóló 

tájékoztatót elfogadja. 

 

2. A 2023. évi munkaerő-kölcsönzési tevékenység pénzügyi fedezete a 2023. évi 

önkormányzati költségvetésben a „Foglalkoztatás támogatás, munkaerő 



kölcsönzés” előirányzatban biztosított 17.391 e Ft, amely összeg tartalmazza a 

Kft. e feladatellátásához szükséges, működési költséghez felhasználható  

3.478 e Ft-ot.  

 A közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzügyi megállapodás aláírására. 

 

 Határidő:  2023. március 31. 

 Felelős:  Balaicz Zoltán polgármester 
 

 

 

 

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK 

 

A közgyűlés 2023. március 23-i ülésén 

tárgyalt tájékoztatók 

 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatót fogadott el: 

 
• a Polgármesteri Hivatal 2022. évi működéséről 

• a Beszerzési Terstület 2022. évi működéséről 

• a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott 2022. évi döntéseiről 

• a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 2022. évi tevékenységéről 

• a kistérségi háziorvosi ügyeleti rendszer 2022. évi működéséről 

 

 

Tájékoztató a 2023. március 23-i közgyűlés 

zárt ülésén hozott határozatairól 

 

 
 

Tárgy:  Szociális krízishelyzetben lévő család lakáskérelme 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 29/2023. (III.23.) 

határozatával támogatja 1 fő lakáshoz jutási kérelmét, szociális krízishelyzetére 

tekintettel. 

 

Tárgy:  Önkormányzati bérlakások biztosítása közgyűlés egyedi elbírálása alapján 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 30/2023. (III.23.) 

határozatával támogatja 2 fő lakáshoz jutását a közgyűlés egyedi elbírálása alapján. 

 

Tárgy:  Lakásbérleti jogviszonyok visszaállítása 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 31/2023. (III.23.) 

határozatával 2 fő bérleti jogviszonyát visszaállítja.  
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